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Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво развитие,

Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми читатели,

Dear readers,

Уважаеми автори и приятели,

Dear authors and friends,

Вие държите поредния 18-ти обем (брой 3-4/
2007) от научното списание “Управление и устойчиво развитие”, издавано от 1999 г. от Факултет
“Стопанско управление” на Лесотехническия университет.
В този обем на списанието Ви предлагаме
пълен текст на втората част от представените
доклади пред Деветата международна научна
конференция “Управление и устойчиво развитие”,
проведена в периода 23-25.03.2007 г. на Юндола.
По този начин ръководството на Факултет
Стопанско управление на Лесотехническия
университет и редакционната колегия на списание
“Управление и устойчиво развитие”, изпълнява
поетото пред участниците в конференцията
задължение да публикува всички представени на
научната конференция доклади и постери, но поради
големия обем в три тела - 16-ти (1/2007 брой), 17ти (2/2007 брой) и 18-ти обеми (3-4/2007 брой) на
списанието. Всички представени доклади и презентации могат да се намерят на Интернет страницата на Конференцията (http://ltu.bg/conferences/
uur/2007/indexen.html) и на научното списание
“Управление и устойчиво развитие”(http://
www.ltu.bg/msd/index.htm)
Публикуваме и постъпилите до този момент
в редакцията на научното списание “Управление и
устойчиво развитие” научни статии, на заявили, но
неуспяли да вземат участие наши колеги, независимо че някои от тези публикации имат малко
по-далечна връзка с утвърдената тематика на
конференцията, респективно на списанието. Редакционната колегия приема този компромис в интерес
на авторите, като макар и малък принос за тяхното
развитие и израстване.
Същевременно даваме възможност на всички
Вас не само да се запознаете с пълния текст на
изнесените и дискутирани доклади и постери, но и
да публикувате своите изследвания, виждания и
идеи, както по дискутираната на конференцията
тематика, така и по други проблеми на управлението и устойчивото развитие.
Желаем на всички читатели много здраве,
творчески успехи и до нови срещи!
Редакционна колегия

You hold serial 18-th volume (number 3-4/2007)
of scientific journal “Management and sustainable
development”, published since 1999 from Faculty of
Business Management at the University of Forestry,
Sofia, Bulgaria.
In this volume you can find the integral text of
the third part of presented papers before the IX-th
International Scientific Conference “Management and
Sustainable Development”, held in Yundola in the
period 23-25.03.2007.
On this way the leadership of Faculty “Business
Management” and the Editorial Board of Scientific
Journal “Management and Sustainable Development”
have manage with the obligation to publish all presented before the Conference papers and posters,
but in 3 volumes - 16, 17 and 18 (1/2007; 2/2007
and 3-4/2007) of the Journal. All papers and
presentations could be find in the Internet site of the
Conference (http://ltu.bg/conferences/uur/2007/
indexen.html) and of the Scientific Journal “Management and Sustainable Development” (http://
www.ltu.bg/msd/index.htm)
As well we have published all received in the
Editorial Board of the Scientific Journal “Management
and Sustainable Development” papers.
In the same time we offer of all of you not only
to read published papers. You could send to our
journal results of your investigations, ideas and papers
on the issues of management and sustainable development.
Kind regards of all our readers!
Editorial board
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СОБСТВЕНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Митьо Велушев
Лесотехнически университет - София
- Господарю, аз мога да построя канали и водата ще потече към пресъхналите полета Мога да
докарам облаци и те ще излеят дъжд над земята.
Тогава никой вече няма да се бои от сушата. Аз
ще доставя от далечни страни семена на много полезни растения, непознати до днес в Европа. Дайте
ми позволение господарю, и ще построя прекрасни слънчеви градове. В тях ще се живее леко и
радостно. Ще науча хората да летят във въздуха с
криле като птиците…
- Да, да, канали, дъждове и прочие. Но това
може да почака за после. А сега ето какво. Хазната
ми е празна. Можеш ли да намериш съкровища. В
страната са заровени много съкровища.
/Из легендата за д-р Фауст/
В тази стара легенда, в една от картините се
разказва за неуспешния опит на д-р Фауст да впечатли крал Франсоа с предложение за красив и
уютен живот на неговия народ. Франсоа отхвърля
предложението. Така е, защото, въпреки че е крал,
личният му интерес е друг. Той е обладан от идеята за мъст към Карл Пети и иска да поведе война,
защото когато е бил в плен в неговия двор, според
Франсоа с него са се държали зле.
Такъв е човекът и когато е крал, и когато не е
крал. Легендата просто потвърждава една истина,
че ориентир на поведението е интересът му.
Блестящо, с вкус към художествен образ, същото
това казва А. Смит. Той пише, че от “люлката до
гроба, човек се грижи да живее по-добре”. А пък
малко преди него, явяващ се в известен смисъл
негов учител, Бекария, е съвсем краен в оценката
за човека. Според Бекария човекът е пълен егоист
и егоцентрик, и не го е грижа за доброто на другите
хора или за общото благо./1/
Становищата по този въпрос няма да обсъждаме. А и нюансите в случая не са от значение. Важен
е изводът, че мотивът на човека за стопанска активност е неговият личен интерес.
Но щом личният интерес е мотива за активността на човека в икономиката, то осигуряването
на устойчиво развитие на икономика, което осигуряване зависи от тази активност, явява ли се част
от този интерес или подлежи на вграждане в интереса на отделния човек от вън?
Ето един въпрос, който заслужава да бъде обсъден. Защото от отговора зависи разпределението на отговорностите между икономическите субекти за решаването на проблема с устойчивото

развитие. Сега както са разпределени тези отговорности, основната е на държавата, а може би не
трябва да е така.
Преди двадесетина години Световната комисия за околната среда и развитието дефинира устойчивото развитие по един прост, но много сполучлив начин. В определението се казва, че устойчивото развитие е “развитие, което удовлетворява потребностите на настоящото без да ограничава възможностите на бъдещите поколения да удовлетворяват техните собствени потребности”./2/ Тоест,
казано е, че развитието не трябва да се разбира
като тотална експлоатация на всички ресурси с оглед на производството на блага, необходими за задоволяване на потребностите на живите поколения.
Под текста в това определение ясно се чете.
Авторите на определението приемат, че човечеството е своеобразна социална амалгама от отиващи си от живота и появяващи се поколения. Затова,
с оглед продължението на човешкия живот, трябва
всяко поколение да съхрани възможностите, необходими за съществуване на идните поколения. А
това преди всичко означава съхраняване на ресурсния потенциал на Земята.
В литературата по въпросите на устойчивото
развитие, поне в тази, която познава автора, повдигнатият тук въпрос е останал в страни от основното изложение. Впечатлението е, че въпросът за
осигуряване на устойчиво развитие на икономиката е поет на отговорност от държавата и тя с инструментариума на въздействие, с който разполага,
се стреми да привлече в неговото решаване обособените икономически субекти. Във всеки случай не
личи да се смята, че осигуряването на устойчиво
развитие на икономиката произтича от интереса на
отделния, на обособения икономически субект, че
то, осигуряването на това устойчиво развитие, е
най-напред необходимост на самия този обособен
субект.
Идеята, която тук се лансира, е именно тази,
че устойчивостта на икономиката е преди всичко
свойство на личния интерес на човека, на фирмата,
на домакинството, на интереса на обособения икономически субект. Че като не се отхвърля ролята
на държавата в това отношение, тя обаче трябва да
бъде целенасочена не към вграждане с регулационни мерки на отговорността за устойчивостта на
икономиката в интереса на обособените субекти,
а към откриване на възможностите за реализиране на това присъщо на личния интерес свойство.

Собственост и устойчиво развитие

Нека развием по-подробно идеята и приведем
доказателства.
Ще започнем от следното. Да се обяснява, че
държавата като основен субект загрижен за устойчивото развитие на икономиката, не е в състояние да се справи с проблема е почти излишно.
Много са непосилните за решаване въпроси, като
първият е свързан с дефинирането на потребностите на бъдещите поколения, за задоволяването на
които потребности да се съхранят нужните възможности. Едва ли някой вярва, че държавният чиновник е онзи субект, който правилно ще обозначи както
тези потребности, така и нужните възможности. И
това е така не защото чиновникът е некадърник, а
защото мотивът му се разминава с онзи, който е
нужен за правилното определяне на посочените
потребности. Както е известно съмненията в способностите на държавата като икономически субект особено се разшириха след появата на теорията на обществения избор на Дж. Бюканън и групата учени около него през 60-те години на м.в., в
която с подхода на методологичния индивидуализъм, е разгледано поведението на гласоподаватели,
депутати и бюрокрация в публичния сектор. Тази
теория достатъчно аргументирано отстоява тезата,
че хората и в частна и в обществена роля, се ръководят от своя собствен интерес. /3/
А съвсем спадна доверието във възможностите на държавата /и държавната бюрокрация/ като плановик след провала на големия социалистически експеримент в лагера на бившите социалистически страни и подетия след това преход към пазарна икономика.
Между впрочем, дори да приемем, че политиците и ръководената от тях бюрокрация са добросъвестни, обществено отговорни служители, те пак
се изправят пред трудно преодолими пречки по отношение на осигуряването на устойчиво развитие.
Пречките произтичат от това, че поради мандатността и изборността на тези политици, а мандатите
както знаем са от по няколко години, тяхна основна грижа са краткосрочните проблеми, докато въпросът за устойчивостта на икономиката е дългосрочен.
И така, без да се впускаме в обширно изложение, очевидно е, че държавата не е и не може да
бъде онзи основен и главен икономически субект,
който може да осигури устойчиво развитие на икономиката. Разбира се, отново трябва да се подчертае,
че този извод съвсем не означава държавата да
бъде “освободена” от подобен ангажимент. А това
всъщност и не е възможно, защото само устойчивото развитие на икономиката гарантира съществуването на даденото общество и държава, което
ще рече, че по определен начин то е вградено и в
държавния интерес /разбиран като обществен инте-

рес/.
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Грижата за устойчивото развитие на икономиката е преди всичко част от личния интерес на
индивидите, домакинствата и на фирмите. Тази грижа няма друг по предан и отговорен носител от
хората, от които пряко произлизат бъдещите
поколения.
Няма да породи съмнение твърдението, че потребностите на бъдещите поколения днес най-добре могат да дефинират техните живи предци. /
Разбира се, тук не става дума за абсолютно всички хора и случаи /малограмотни хора, хора с отклонения и т.н./, но това са изключенията/. Специални аргументи не са нужни, за да се докаже, че няма кой по добре от родителите да дефинира потребностите на своите родени и все още не родени
деца. И няма институт, който по точно от родителския институт да определи необходимите възможности, които трябва да се съхранят, за да задоволят наследниците своите потребности. Нима има
по ярък пример на грижата за устойчивото развитие като вграден елемент на личния интерес от стремежа на хората било като домакинство, било като
собственици на фирма да натрупат собственост за
своите следващи поколения. Не е ли това на практика съхраняване на възможностите на труда и производството, на възможностите на “индивидуалната икономика” за поколенията, които идват. Не е
ли израз на грижата за устойчивото развитие на
“своята” икономика бурята от негодувание, която
залива много райони на страната срещу безразборното изсичане на горите. Какво друго е ропота
на населението на селищата, където е или където
софийска община иска да направи ново сметище
на столицата. Нима протестите на собствениците
на земя срещу замърсяванията на полето край Металургичния комбинат “Кремиковци” могат да бъдат определени по друг начин, освен като желание
да съхранят качествата на своята земя за себе си
и за своите наследници. Примерите са много.
Можем да продължим, като посочим например исканията за отстраняване на непоносимия шум в големите градове, на свръх нормалните замърсявания на въздуха и т.н. Ето още един пример – настояванията на населението да се почистят коритата на реките, защото при поройни дъждове, каквито преди време се случиха у нас, се затлачва обработваемата земя и се нанасят трудно поправими щети, включително щети на населените места.
Едва ли са необходими още доказателства в
подкрепа на тезата.
Сега ще се спрем на нещо много показателно за решаването на проблема с устойчивото развитие на икономиката, което “нещо” ни предлага
практиката. Впрочем, предложеното от нея, с известни корекции, е навярно самото решение. Нека

12

Митьо Велушев

се вгледаме в начина на разрешаване на споровете между протестиращи и институциите или конкретните субекти, от които зависи решението.
Обикновено, то става чрез преговори, които преговори завършват с решение удовлетворяващо двете
преговарящи страни. Преговорите завършват с подписването на договор или на споразумение, което
се явява гарант на реализацията на това решение.
Този факт, който черпим от практиката, говори много. Но на първо място ни навежда на въпроса: не е ли редно, не трябва ли и не може ли тези
договори, тези споразумения, които се сключват
след събитията, да бъдат сключени преди събитията, за да се избягнат негативните последици?!
И така, очевидно грижата за устойчивото развитие на икономиката, е част от интереса на отделните икономически субекти. Тази “грижа” е грижа за устойчивостта на “своята икономика”, или
както преди малко бе казано, на “индивидуалната
икономика”. Практиката на подписване на
споразумения, с които се прекратяват споровете
между заинтересованите хора, социални групи, институти и пр., показва начина на постигане на тази
устойчивост. Начинът е в договарянето между икономическите субекти, начинът е в съгласуването
на своите интереси, скрепено със съответстващ
документ.
В пазарната икономика, всеки се грижи за устойчивото развитие на “индивидуалната си икономика”. Но, това трябва да става без да нанесе щети на други хора или на другите икономически
субекти, защото така възникват острите противоречия. Очевидно, щом възникват противоречия, щом
се явяват проблеми, щом едни хора се смятат за
ощетени от други хора, нещо в практиката не е
направено. И не е направено най-важното – онова,
което би установило равновесието между субектите по отношение на устойчивото развитие далеч преди да се случат негативните събития. Отсъстващата
практическа стъпка в случаите на проблеми във
връзка с устойчивото развитие е отсъствието на
договор по този повод между заинтересованите
лица.
Известно е, че отличителна черта на нормално функциониращата пазарна икономика е договорната форма на сделките. Всички знаем, че каквато и сделка да се направи, то тя се “облича” в
писмен или устен договор. Предприятията сключват договори с доставчици за доставка на машини,
за доставка на суровини и материали, за доставка
на топливо и горива, за наемане на труд и т.н. и
т.н. Те сключват договори с клиенти, като влизат в
ролята на доставчици. Известно е също така, че в
тези договори са включени всички удовлетворяващи двете страни задължения и права, включително
е записана удовлетворяващата ги цена. Тези дого-

вори не само дават сигурност на сделките, но преди всичко се явяват гарант на съчетаните интереси
на обособените икономически субекти.
Ако анализираме по обстойно практиката на
договорите, не е трудно да открием, че те се упражняват навсякъде, но твърде ограничено по отношение на “съседството” между обособените икономически субекти. Току що казаното звучи
непривично, но това не го прави невярно. А в тази
плоскост на нещата откритите въпроси са много.
Тук съседстващите институти /разбирай индивиди,
домакинства, фирми, учреждения/ стават неволни
/а често и волни/ неправомерни производители,
респ. от другата страна - принудени потребители
на нежелани блага, с които пък се ощетяват не само сегашни, но идни поколения. Получава се така:
едните от съседите “произвеждат” несанкционирани блага, а другите стават потребители по принуда
на тези блага. Това са познатите на практиката и
теорията т.нар. външни ефекти и загуби. Например,
едно предприятие “произвежда” свръх допустимите равнища шум, а живеещото наоколо население
и окръжаващите го фирми, магазини, училища, болници и пр. принудително “употребяват” този шум.
/4/ Затова, сключването на договор третиращ съседските взаимоотношения в контекста на устойчивото развитие на “личните икономики” е именно
липсващият на практиката инструмент, който в нашата пазарна икономика неизвестно защо е
загърбен, а би могъл да предотврати възникването
на излишни противоречия, които само изтощават
морално, а защо не и физически, обществото, и
които пречат на устойчивото развитие на икономиката.
Ако трябва да се даде работно наименование
на тези договори, то могат да се нарекат договори
срещу неправомерно ограничаване персоналната
собственост по съседство като възможност за удовлетворяване не само потребностите на самия
собственик, но и на потребностите на неговото бъдещо поколение. Става дума за договори, които да
включат клаузи, които гарантират, че примерно металургичния завод в съседство няма да наруши условията на труд на съседите земевладелци така,
че последните да не могат от своята земя, от своята частна собственост да задоволят както своите,
така и потребностите на своите следващи
поколения; за договори, които гарантират, че близкото предприятие няма да “доставя” на недопустимо равнище шум за съседното училище и така да
увреди здравето на подрастващото поколение и т.н.
Тези договори, не могат да бъдат само между районната или градската власт и даден завод,
както биха помислили някои читатели. И това е така,
защото, структурите на властта не могат да бъдат
изразители на целия интерес на всеки отделен ико-
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номически субект. А и не е редно, щом отделният
субект, чрез договора “по съседство”, сам може
да защити интереса си.
Между впрочем, сключването на “договорите
по съседство”, като условно кратко наименование
на тези договори, не се отнася само за частно-стопанските звена и за населението. В условията на
пазарна икономика субектите са много, в т.ч. е и
държавата, вкл. отделните държавни учреждения.
Така че договорната форма трябва да обхваща без
изключение всички участници в икономическия
живот.
Преди да направим обобщение, трябва да отбележим ролята на държавата относно осигуряване на устойчиво развитие на икономиката. Може
би най-важната роля, която е вече очевидна, е да
поеме отговорността за въвеждането на практиката на сключване на “договорите по съседство”, както тук, в работен порядък, ги нарекохме.
И така, накратко, в обобщена форма, да представим всичко казано:
Доколкото авторът познава разработките по
въпроса за устойчивото развитие и без да подценяваме ни най-малко направеното, може да се каже,
че въпросът за устойчивото развитие на икономиката е в процес на изясняване. Така че всяко мнение,
особено убедително аргументираните мнения, е от
полза.
Като се приеме, че понятията “потребности
на бъдещите поколения” и “възможности за тяхното задоволяване” по определени причини не могат
да се дефинират точно от държавата /държавната
бюрокрация/, се налага да се търсят други пътища
и субекти за тяхното обозначаване. Тук се смята,
че този субект са конкретните предтечи на идните
поколения, т.е. техните родители, явяващи се в качеството на индивидуални икономически субекти,
на собственици на фирми, на отделни домакинства.
Че грижата за съхраняване на възможностите за
задоволяване на потребностите на техните наследници, т.е. грижата за устойчивото развитие на “своята икономика”, е част от личния им интерес.
Практиката подсказва, че има механизми за
реализиране на “устойчивостта” като вграден елемент на личния интерес – това са договорите срещу неправомерно ограничаване собствеността по
съседство като възможност за удовлетворяване на
собствените потребности и потребностите на бъдещото поколение. Този договор означава двете
страни, производителят и потребителят, потенци-
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алният нарушител и принуденият потребител да се
договорят по всички касаещи ги въпроси, като в това взаимоотношение защитникът не само на
своите, но и на потребностите на бъдещите поколения, се явява потребителят. А тези така представени потребности, стават критерият, който определя
как и доколко да се развият от собствениците на
условията на труда и производството “възможностите за удовлетворяване на днешните и бъдещите
потребности”.
Посоченото по-горе не отменя ролята на държавата в осигуряването на устойчиво развитие.
Просто цялата отговорност не се възлага на нея.
Вероятно най-важната й грижа в това отношение
трябва да бъде въвеждането на практиката за сключване на “договорите по съседство”. Между впрочем, така държавата ще подпомогне въвеждането
до край в практиката на формите на пазарна икономика.
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Бьюканън, поради което това е вероятно най-доброто интерпретиране на теорията на руски език/
4. Почти всяко производство, наред с основния
продукт, то “произвежда” и някои друг, често
пъти нежелан и ненужен (шум, замърсяване,
радиоактивност, и пр., както и такива като примерно безплатно ползван добре поддържан път).
Тези продукти трети лица употребяват независимо от това дали искат. Това е основание в теорията за външните и вътрешните ефекти да се
включат понятията неправомерен производител
и принуден потребител. Разбира се, това са условни наименования. Възможно е да се намерят
по сполучливи. Важно е другото, че чрез тях /
разбира се и други подобни/ широко използваните в икономическата теория понятия производител и потребител получават детайлизация. Или
ако производител и потребител се явяват синтетични понятия, то тези са аналитични понятия.
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През 2000 г. е приета Лисабонската стратегия, с която се отбелязва стартът на европейската
икономика на знанието. През 2004 г. при междинния отчет се установява, че в този й вид и обем
подлежи на ревизиране. През м. юли 2005 ЕК я
представя в обновен вариант, в който отново се
потвърждава, че до 2010 г. основната цел на страните-членки на ЕС е “изграждане на най-динамичната и конкурентоспособна в света икономика, основана на знанието”. Постигането на висок икономически растеж и нарастваща заетост са съществените компоненти на “обновения Лисабон” със
102 предложени мерки относно бъдещото му изпълнение [1]. Включени са и 50 инициативи, обобщени в осем ключови мерки за рефокусиране на
икономическия дневен ред. Между тях приоритетно място имат инвестициите в знание и иновации в
отговор на предизвикателствата от страна на основните конкуренти на ЕС. Отново се изтъква, че
инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност (R&D) трябва да достигнат 3% от БВП.
Според последните данни те са 1. 96% от БВП срещу 2. 59% в САЩ, 3. 12% в Япония и 2. 91% в
Корея. Това означава, че годишно разликата между САЩ и Европейският съюз е с около 120 млрд.
При това американският частен бизнес инвестира
80% за R&D. Европа изостава и по резултати за
предоставяне на нови продукти и услуги, характеризиращи конкурентното преимущество. Налице е
и дефицит от учени, чийто брой е 5.3 на 1000 заети срещу 9 в САЩ и 9.7 в Япония. При това търсенето на европейски програми за R&D постоянно
превишава тяхното предлагане. Основната причина са излишно усложнените за изпълнение административни процедури, които чувствително намаляват интереса към тези програми.
Друг важен факт е, че за периода между 1997
и 2002 г. инвестициите в R&D влияят върху повишаване на производителността и заетостта. Или
всеки 1% инвестиции са допринесли за 0.17% повисока производителност. Същевременно за тях се
наемат високо квалифицирани специалисти, които

са осигурили по-голяма заетост с 11.9% във високо технологичните сектори и 16.2% - в услугите
срещу 8.1% повишена обща заетост [2].
В края на 2006 г. е публикуван докладът за
резултатите от приложението на обновената
Лисабонска стратегия, представен за обсъждане
на мартенската срещата през 2007 г. [3 В него поважните констатации са, че през 2006 г. икономическият растеж е над 2.8% (срещу 1.7 % през
2005 г.), като за следващите 2-3 години се предвижда да достигне 2.5%. Изтъква се, че тези резултати се дължат на благоприятното циклично
развитие, както и на осъществяваните структурни
реформи в страните от ЕС. През 2006 г. наред с
този растеж е тенденцията на умерени заплати, кореспондиращи със стабилни цени (въпреки по-високите цени на енергията с над 2%). Отчетен е и
фактът, че всички страни от ЕС инвестират в R&D.
При тази ситуация през 2025 г.се очаква БВП на
ЕС-27 да достигне ръст между 2. 6% и 4.4%. В
доклада се изтъква, че той е постижим само при
увеличаване на инвестициите за R&D в частния
сектор, както и при тясно взаимодействие между
науката, промишлеността и услугите. Същевременно е повишена заетостта, като за периода
2006/8 г. очакванията са за 7 милиона нови работни места. Това означава, че през 2006 г. заетостта е 64% с тенденция през 2008 г. да достигне
66%, т.е. безработицата от 9% да спадне на 7.3%.
Всичко това е в резултат на започналото преструктуриране на трудовите пазари. [4]
От началото на 2006 г. е отбелязан и успешният старт по реализация на национални програми
за реформи (NRPS). Целта е постигане на дългосрочна устойчивост на публичните финанси, реформиране на трудовите пазари, разширяване на R&D,
подобряване на климата и на енергийната политика,
както и на условията за иновации и конкуренция.
На тази основа е и бързият темп на развитие на
услугите в мрежата, осигуряващи сближаване, синергия и нарастваща ефективност спрямо предишни
периоди. [5] Тези, както и други акценти характе-
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ризират досегашното и бъдещото изпълнение на
обновената Лисабонска стратегия като дългосрочен дневен ред на ЕС. Разбира се, че за една година не всички предизвикателства могат успешно да
се решат, което налага и през настоящата 2007 г.
напредъкът внимателно да бъде наблюдаван, особено по двата приоритета за растеж и заетост в
посока на: (1) повече инвестиции в знанието и
иновациите; (2) разкриване на потенциал за заетост,
особено в малките и средните предприятия; (3) формиране на по-гъвкави и адаптивни трудови пазари;
(4) прилагане на нов модел на енергийната
политика.
През м. декември 2006 г. е приета Седма рамкова програма - FP 7 на ЕС, очертаваща времевия
хоризонт и финансовото осигуряване на R&D и иновационното развитие на европейската икономика.
[6] Първоначалният й вариант е представен за обсъждане още през м. април 2005 г. поради изтичане на срока за изпълнение на Шеста рамкова програма - FP 6 (2002 - 2006). FP 7 изцяло е фокусирана върху изпълнението на целите от Лисабон и
R&D, вкл. на пазара на знание. За разлика от предишната FP 6 (със срок от 4 години), FP 7 е за 7годишен период (2007-2013). След представянето
на първия й вариант минават 19 месеца на обсъждания, на които са предложени 2000 корекции, от
които 700 са гласувани в европейския парламент.
Промени претърпява и първоначално обявеният бюджет - от 70 млрд. на 50.521 млрд. Той е поголям с 41% в сравнение с този на FP 6 (по цени
от 2004 г. ) и с 63% по сегашни цени.
В FP 7 са представени следните 4 основни
блока и един – специално за ядрени изследвания:
1. “Сътрудничество” за съвместни научни изследвания с бюджет от 32.413;
2. “Идеи” с бюджет от 7.5 млрд., в това число за издръжка на Европейския съвет за научни
изследвания, “Изследователски дейности в гранични научни области” и др.;
3. “Хора - човешки потенциал”, “Дейности
„Мари Кюри” и др. с бюджет от 4.8 млрд.;
4. “Капацитет” за научни изследвания с бюджет от 4 млрд., в това число за “Инфраструктури
за научни изследвания”, “Научни изследвания в полза на МСП”, “Региони на знанието”, “Потенциал за
научни изследвания” и др.
“Ядрени научни изследвания и обучение” с бюджет € 2.8 млрд., вкл. за “Енергия от синтез - проект за международен термоядрен реактор ITER” и
др. [7]
Във всяка тематична област на тези блокове
са формулирани и отговорите на три важни въпроса относно ползата за европейските: (1) граждани,
(2) изследователи и (3) МСП (малки и средни
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предприятия).
В първият блок “Сътрудничество” специално
610 млн. за развитие
е предвиден и бюджет от
на социално-икономическите и хуманитарните науки за решаване на научно-приложни предизвикателства. Формулирани са и редица важни за решаване икономическа проблеми, между които са за:
(1) растеж, заетост и конкурентоспособност в
общество, основано на знанието и на подходящите
политики за иновации, производителност, образование и обучение през целия живот; (2) съчетаване
на икономическите със социалните и екологичните
цели при моделите на социално-икономическо
развитие; (3) икономическо и социално сближаване на регионите; (4) разработване на общо приемливи индикатори, подпомагащи политиките на макро- и микроикономическо равнище; (5) прогнози относно развитието на глобалното знание и неговото
отражение върху европейската икономическа наука и практика. [8]
Тези, както и други проблеми могат да намерят верни отговори в контекста на проблемите за
същността и ролята на знанието, на принципите на
неговото развитие, влияещи върху съвременната
икономика.
В литературата присъстват най-различни определения на знанието като “светлина, неутрализираща бедността” [9], “първокласно гориво на икономиката през 21-ви век” [10], “възприятия на човека за заобикалящата го среда” [11] и мн. др. [12]
Знанието е и ценност, която създава други ценности. При съвременните условия то е първостепенен и най-важен ресурс, икономически фактор,
оглавяващ листата на останалите традиционни фактори - труд, капитал и земя. В този смисъл знанието е и актив, подобен на другите, но нематериален,
неосезаем. За разлика от останалите, той не подлежи на изхабяване – морално и физическо. Напротив, неговото развитие и разпространение мултиплицира нарастваща полезност и ефективност.
Следователно знанието е икономическо благо, което във вид на продукти подлежи на предлагане и
търсене. Като всички останали продукти, предназначени за пазара е носител на конкретна полезност и стойност. Първата е създадена и предназначена за точно определени потребности, респ.
потребители. А втората, стойността отразява всички извършени разход по неговото формиране като
готов за реализация продукт и като основа на неговата цена. Тя, от своя страна включва и печалба,
част от която се инвестира в по-нататъшна R&D.
Следователно знанието може да се определи и като стока, предназначена за пазара, макар и с особено предназначение.
Чрез стоковата форма и обективно формира-
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ната цена на знанието се насърчава R&D и заинтересоваността от непрекъснатия процес на неговото усъвършенстване. На разкриването на все понови знания, предлагани като “търговски артикули”, чието внедряване допринася за облекчаване на
труда, повишаване на производителността и
ефективността. В тази насока са необходими знания и умения за самото оформяне и предлагане на
знанието в стокова форма. Такава, чиято полезност
е точно адресирана към определени потребители
и с възможности за бързо и лесно приложение. Да
е съпътствана с ясни указания за използване и
поддръжка. Както и с цена, еднакво приемлива за
двете страни по сделката на покупко-продажба.
Особено важни са и уменията за атрактивно представяне на знанието във вид, привличащ вниманието на потребителите. От голямо значение е и поддържането на постоянния им интерес към следващите научни новости. Тоест да са в позиции на непрекъснато очакване и с готовност да ги приемат,
изоставяйки предишните. При това е налице и тенденцията на съкращаване на срока на потребление на научните, а оттам и на всички останали
продукти. Тя е в резултат на нарастващата способност за откриване и натрупване на нови знания,
подлежащи на анализиране, редуциране, взаимодействие и внедряване с цел постигане на конкурентно преимущество на компании, сектори, отрасли и цели икономики. Важен е фактът, че авторите на научни продукти правят избор кога, как, за
кого и доколко да ги предлагат – на части или в
окончателен вид. Както и да ограничават нерегламентирания достъп до тях чрез правото на интелектуалната собственост. Предназначението й е защита на авторското право и осигуряване на достатъчно време за възвръщаемост на инвестициите
(настоящи и бъдещи) в R&D, поддържащи непрекъснатия процес на развитие и разпространение на
знания.
Налице е и тенденцията на краткосрочно пребиваваща “изключителност” на знанията. Или за
кратко време те се мултиплицират в продукти за
масово приложение. Тази тенденция характеризира поведението на производители и потребители в
резултат на еднопосочните им интереси. Заедно с
това, тя влияе върху пределната цена, която клони
към нула, но без да я достига. Отпадат и чертите
на традиционната конкуренция относно (1) принудителното установяване на монополни позиции в
науката и производството; (2) прекалено продължително време за получаване на монополно високи и неоправдани печалби, спъващи развитието и
разпространение на знанието.
През 90-те години възниква Интернет-мрежата,
която коренно променя облика на науката, иконо-

миката и живота на хората. Чрез нея се утвърждава приоритетният и универсалният мрежов принцип.
Той е в основата на неограничени от времето и пространството възможности за контакти, съвместни
дейности, вкл. R&D, свободно търсене и предлагане на всички видове продукти, на незабавни плащания и пр. Мрежовият принцип налага нов модел
на организация, управление и функциониране на
цялата икономика. [13] От него произтичат и следващите важни принципи на: колективност, екипност;
децентрализация; обвързване и взаимодействие; експоненциален растеж; стандартизация; перманентна неопределеност и неизвестност; неустойчиво
равновесие и др. Всички те са еднакво валидни за
развитието на знанието и икономиката, основана
върху него.
Мрежовият принцип предполага и улеснява
прилагането на принципа на колективно, екипно развитие на знанието, на оформянето му като продукт за реализация на пазара. При съвременните
условия този принцип в значителна степен игнорира индивидуализма във всяка научна и приложна
дейност. Чрез мрежата се осигуряват благоприятни условия на колективна дейност, постоянни контакти и обмяна на информация между членове на
екипи, независимо от тяхното местоположение, както и от часовата разлика. В най-висока степен мрежата улеснява всяка съвместна дейност, вкл. R&D
- на национално и международно равнище за: (1)
обединяване около общи научни цели и задачи; (2)
разработване и изпълнение на мащабни научно-изследователски програми; (3) скъпо струващи проекти и експерименти; (4) привличане на изтъкнати
учени от различни държави; (5) съвместно финансиране на научни дейности, непосилни за отделни
страни. На тази основа чрез мрежата и колективния принцип се пестят средства, усилия и време,
ускорява се R&D от началната до заключителната
й фаза по реализацията и внедряването на научните постижения в икономиката.
От мрежовия принцип произхожда и този на
децентрализацията. Чрез него се осъществява самоопределение и разпределение на членове във
формирани колективи. Той осигурява предварително уточняване на цели, задачи, функции и отговорности, на разходи, рискове и очаквани ефекти.
Децентрализацията е предпоставка и на своевременни сигнали относно необходимостта от
преструктуриране, разширяване, ограничаване или
пренасочване на хора, капитали, дейности и пр.
Както и на целесъобразни корекции на междинни и
крайни ефекти съобразно поставените цели и
задачи. Чрез принципа на децентрализация се интензифицира организацията и управлението на всяка дейност, рационализира се оперативния й ха-
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рактер и предназначение. Заедно с всичко това, децентрализацията създава условия за свобода на
мнения и действия, кореспондиращи със съответна лична и колективна отговорност.
Оттук нататък е и принципът на обвързване и
взаимодействие - на дисциплинарно и междудисциплинарно равнище, на допълване и взаимозаменяне на специалисти, научен инструментариум,
апаратура и пр. Той е особено полезен при моделирането на процеси и дейности чрез предварително регистрирани, прогнозирани и коригирани
ефекти. Най-подходящи са специално разработените компютърни програми за симулативно
моделиране. Именно чрез тях за кратко време се
тестват безбройни алтернативи до степен на избор
на най-подходящи и приложими варианти. По този
начин се установяват верните решения, избягват се
ненужни рискове и разходи по цялата верига от първоначалната идея до нейната реализация в готов за
потребление продукт.
Важно е да се подчертае, че обвързаността и
взаимодействието като принцип е присъщ и на самото използване на някои стоки и услуги. Или сами по себе си като единични екземпляри не представляват потребителски интерес. Той се появява с
масовото им разпространение, осигуряващо съответно потребление, а оттам и нарастваща полезност – индивидуална и съвкупна. Класически примери са компютрите, информационно-комуникационните технологии, мобилните телефони и мн. др.
Същевременно отпада една от важните аксиоми
на индустриалната икономика, че: (1) величината
на стойността, респ. цената е свързана с дефицита на ресурси и продукти; (2) колкото по-голям е
той, толкова по-висока е ценността им, респ. цената. С други думи, дефицитът определя полезността,
а оттам и цената.
Мястото на тази аксиома се заема от нова,
според която по-голямото количество осигурява повисока полезност и то при намаляващи цени. При
това в най-висока степен знанието като ресурс (макар и нематериален, неосезаем, но постоянно
възобновяем) формира ценности в изобилие.
Благодарение на този преобладаващ ресурс и на
обвързаността чрез мрежата се постига: (1) нарастваща скорост на движение на труд, капитали, суровини и продукти; (2) директна връзка между
доставчици, продавачи и купувачи; (3) своевременна, разнообразна и достъпна информация; (4) възможности за незабавни реакции; (5) снижаване на
всички разходи по издръжка на R&D, производството, търговията и крайното потребление. По този
начин пазарната логика на дефицита при индустриалната икономика се трансформира в логика на
изобилието при икономиката на знанието.
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Въз основа на разрастващата се мрежа и на
изложените дотук принципи е и този на експоненциален растеж. Тоест при достатъчно натрупан потенциал от знания следва лавинообразното им развитие и внедряване в икономиката. При това с висока скорост, разнообразие и масово разпространение, от една страна. От друга със сравнително
ниски постоянни и пределни разходи на единица
научен продукт и на неговите производни в
практиката. От трета страна, подчертано намалява времето за преструктуриране, обновяване и разширяване на R&D, на пазара на знания, на бизнеса
и на цялата икономика. Заедно с всичко това, принципът на експоненциален растеж е с императивен
характер. С други думи, тези, които се съобразяват с него придобиват конкурентно преимущество
спрямо останалите, които го пренебрегват.
Мрежата и така разгледаните дотук принципи
предполагат съобразяване и с принципа на стандартизация. Основната причина е, че знанието е неизчерпаем източник на нови идеи, възможности и неограничен брой алтернативни решения за приложение. Ето защо се разработват и прилагат конкретни и строго съблюдавани стандарти. В тази насока
най-съществен напредък е постигнат в сферата на
компютърната техника и свързаните с нея продукти за приложение. Чрез стандартизацията се налага унификация на производството, предлагането,
приложението, функционирането и сервизното обслужване. Макар и с принудителен характер, стандартизацията все повече се утвърждава като всеобщ и задължителен принцип. И тук със сигурност
може да се твърди, че само тези участници (в ролята на производители и на потребители), които се
съобразяват с нея, могат да разчитат на максимално високи и дългосрочни резултати.
Особено важен е и принципът на перманентната неопределеност и неизвестност. Той произтича от непредвидимите в науката – бързи, драстични промени и значими открития, предизвикващи технологични взривове. Чрез този принцип се осигурява стриктно спазване на две изисквания: (1) поддържане на своевременна и постоянна готовност
спрямо евентуални научни предизвикателства и съпътстващите ги рискове; (2) разработване на прогнози за развитието и приложението на знания, вкл.
решения за действия по утвърждаване на вече заети или на нови пазарни ниши. В редица случаи,
дори при вярна ориентация и цел, съществуват рискове за отклонения от първоначално набелязаната
траектория на развитие и внедряване на знанието.
Това налага отчитане на създалите се обстоятелства и изготвяне на алтернативни варианти на избор
и бързо пренастройване, което е валидно и за цялата икономика. Нещо повече, необходима е пос-
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тоянна готовност за изпреварващи промени - организационни, управленски, инвестиционни, технологични и пр.
Следващият важен принцип е на устойчивото
неравновесие, присъщ на развиващото се знание,
а оттам и на икономиката. Този принцип характеризира зиг-загообразния контур на променящото се
знание. На едновременно протичащи и разнопосочни процеси - еволюционни и революционни, разрушителни и съзидателни. Съобразяването с устойчивото неравновесие изисква конкретни решения по
въпросите за: (1) основните тенденции на развитие
на знанието, а оттам и на самата икономика; (2)
приблизителния период за възникване на нови знания и тяхното внедряване в непосредствената практика.
От така направеното изложение за настоящите и бъдещите постижения на европейската икономика, знанието и съпътстващите ги принципи на
развитие са следните по-важни изводи и препоръки:
Първо, формирани са най-важните предпоставки на научно и финансово обезпечаване на европейската икономика като най-динамична и конкурентоспособна в световен мащаб.
Второ, знанието е едновременно приоритетен
ресурс, икономически фактор и продукт в стокова
форма, подлежащ на реализация. Подобно на останалите стоки е с полезност, задоволяваща конкретни потребности. Както и със стойност, цена, отразяваща всички разходи, вкл. печалба, част от която се инвестира в по-нататъшни научни изследвания. Всеки научен продукт може да се реализира
като напълно завършен или частично във вид на
модул, позволяващ по-нататъшна и ползотворна
R&D.
Трето, особено внимание изисква пазарът на
знания с паралелно протичащите процеси на
разширяване, сегментиране и интегриране на предлагането и търсенето на научни продукти. Това е
очертаваща се тенденция, която в най-висока степен е валидна и за всички други пазари.
Четвърто, съобразяването с мрежовия, както

и с останалите принципи е императив с дълготрайно действие в науката и икономиката. На тази основа е възможно тяхното еднопосочно и успешно
развитие.
Очевидно е, че така решавани проблемите трасират пътя на европейската икономика на знанието – сега и в бъдеще.
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Определенията и характеристиките на конкурентоспособността все още нямат еднозначно
тълкуване. Многообразието, различията и често пъти противоречията в теоретичните постановки се
дължат преди всичко на различните равнища, на
които се изследва конкурентоспособността, както
и на различните гледни точки на авторите и на целите на техните изследвания.
Изследването на конкурентоспособността и на
детерминантите на конкурентното предимство
предполага преди всичко изясняване на нейните характеристики и на аспектите на тяхното проявление.
В основата на конкурентоспособността е конкуренцията, която може да се разглежда в три аспекта
(7, с. 80 – 81):
• Поведенчески, където се проява съперничеството между продавачите и/или купувачите за постигане на най-изгодни условия за продажба на стоките и услугите;
• Структурен, където се изследват четирите
вида пазари и принципната възможност за разкриване и определяне на възможностите за влияние
на икономическия субект върху цените (конкуренцията често пъти е основната причина предприятията да работят само за оцеляването си на “ръба”
на своите възможности);
• Функционален, който се свързва с изясняване на ролята, която конкуренцията играе в икономиката, в т.ч. борбата между старото и новото ;
По принцип конкурентоспособността се свързва с постоянното и устойчиво повишаване на
производителността, което от своя страна води до
по-високи доходи, повишаване стандарта и качеството на живота на обществото. Конкурентоспособността е синтетична категория, в която рефлектират резултатите от функционирането на националната икономика. Тя се определя и като способност на националната икономика, в т.ч. отделни нейни отрасли или предприятия да издържи натиска на международните пазари и да се задържи
трайно на тях. “Впечатляващата интернационали-

зация на конкуренцията в десетилетията след Втората световна война се придружаваше от съществени промени в икономическото богатство на нациите и техните фирми”. (6 - с.1).)
В един твърде кратък исторически период, развитите икономически държави заеха определени позиции на пазара, като демонстрираха определени
конкурентни предимства в определени браншове.
Безспорно е, че предвид на ограничените ресурси
не е възможно икономиката като цяло да бъде конкурентоспособна едновременно във всички отрасли или пък в един отрасъл всички предприятия да
бъдат конкурентоспособни. Няма съмнение, че
между предприятията се води съревнование и
ожесточена борба за пазарите, но това е смисъла
на пазарно ориентираната икономика.
В края на 20 – ти век обаче, ситуацията на
световните пазари коренно се промени – конкурентоспособността вече не се основава само на евтината работна ръка, на данъчни облекчения и на природни дадености, а и на редица други фактори, като създаване на повече стойност, чрез по-висока
производителност, по-добро качество на обслужването най-вече чрез иновации и предприемачество,
повишаване качеството на човешките ресурси и пр..
Тя е свързана и с международната конкуренция и
с правилното разработване на конкурентни стратегии за поведението и взаимоотношенията между
отделните индустрии или между отраслите в националната икономика.
Основните детерминанти на националното
предимство са факторните условия, условията на
търсенето, свързаните и подкрепящи се индустрии
и фирмената стратегия, структурата и съперничеството вътре в отделните браншове и във фирмите.
Кризата в индустрията и нейните многообразни проявления са криза на конкурентоспособността, а
нейното преодоляване изисква провеждане на индустриална политика на свобода, разширяване и
подкрепа повишаването на конкурентоспособността на фирмите (3 – с. 89).
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Конкурентоспособността по принцип е сравнителна категория (8 – с. 25). Тя е фундаментален
комплексен показател и концентриран израз на икономическите възможности на всяка страна. Чрез
нея проличава обобщената ефективност от функционирането на икономическите, социалните, финансовите институционалните и всички други подсистеми на националната система за управлението на икономиката. Конкурентоспособността показва възможностите на икономиката да повишава
съвкупната национална производителност и качество и да се състезава с другите икономики на глобалния пазар.
Конкурентоспособността може да се разглежда и като степента, в която страната може да произвежда продукти и услуги, които да издържат натиска на външната конкуренция в условията на отворен пазар и същевременно да се увеличава реалния брутен продукт (6- с. 58). Това определение
обвързва социално-икономическото благосъстояние
на населението с резултатите от експортните и инвестиционни потоци.
Членството в ЕС е една нова възможност за
развитието на българската икономика, която идва
по линията на високите стандарти в икономическото развитие, достигнати в Европейския съюз – от
една страна, и от друга – по линията на високата
взискателност и претенциозност на европейския пазар към производството и реализацията (5 –
с. 123–124).
Постигането на високо конкурентно предимство зависи преди всичко от държавната политика,
но реалните измерения на конкурентоспособността и двигател за нейното повишаване са предприятията. Там се реализира производителността
на труда, която оказва пряко влияние върху националната производителност и върху конкурентоспособността. Устойчивото нарастване на производителността на труда се свързва преди всичко с
повишаване квалификацията на човешките ресурси,
подобряване на информираността и комуникативността им, изграждането на модерна инфраструктура и създаване на условия за активна конкурентна среда.
В доклада на световния икономически форум
се предлагат два индекса за оценка на конкурентоспособността:
• Индекс, който характеризира потенциала за
растеж на конкурентоспособността на националната икономика в дългосрочен план;
• Индекс, който характеризира потенциала за
растеж на конкурентоспособността на предприятията в оперативен и стратегически план.
Използването на тези индекси предполага доб-

ро познаване на тяхната структура и на факторите,
които влияят върху тях.
Така например, конкурентоспособността на
националната икономика се определя преди всичко от:
• Макроикономическата среда и транснационалните взаимоотношения на глобалните пазари;
• Дейността и поведението на публичните
институции, в т.ч. и на съдебната система;
• Степента на технологичното равнище, което
отразява нивото на създаването и внедряването на
нови технологии, както и на трансфер на технологии от други страни.
Макроикономическата среда1 се характеризира с три групи фактори, които могат да се приемат и като нейни измерители – това са макроикономическата стабилност, държавните разходи и кредитния рейтинг. През последните две години у нас
има сравнително добри резултати – нисък бюджетен дефицит, ниска инфлация, нарастване на кредитния рейтинг. Не са добри обаче, показателите
по отношение на държавните разходи, високото равнище на държавните субсидии, сравнително ниското равнище на спестяванията и др., където страната ни се нарежда на едно от последните места.
Поведението и дейността на публичните институции са мерител за законността в държавата,
защитата и сигурността на собствеността, бързото и прозрачно решаване на търговските спорове и
пр. При тях също има два измерителя - степента
на разпространение на корупцията и ефективността на законодателството и съдебната система. Тези
два измерителя показват не особено добра позиция на България в сравнение с другите наблюдавани 104 държави. По отношение най-вече на втория
– страната ни търпи постоянни критики и от ЕС.
Технологичното развитие е третият елемент
от характеристиката на конкурентоспособността на
националната икономика. То оказва пряко влияние
върху производителността и икономическия растеж.
Факторите, които характеризират технологичното
развитие се диференцират според двете направления в неговото осъществяване – чрез трансфер на
технологии от други страни или чрез създаване на
нови технологии от нашия научен потенциал. Въз
основа на тази диференциация, технологичният индекс също се подразделя на иновационен, информационно-комуникационен и индекс за трансфер
на технологии.
Иновационният индекс от своя страна се оценява чрез множество показатели, като патенти за
нови продукти и технологии, инвестиции в хората
за обучение и квалификация в областта на технологиите, вложени инвестиции в научноизследовател-

1 Доклад на световния икономически форум The Global Competitiveness Report 2004 – 2005, с.82-83.
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ска дейност в областта на новите технологии, наличие на висококвалифицирани специалисти в областта на точните науки и пр.. Изчисленият иновационният индекс2 за 2004 г. позволява държавите
да се обединят в четири групи – движещи се напред,
губещи инерция, наваксващи и губещи.
Информационно-комуникационният индекс се
характеризира и с количествени индикатори, като
брой телефонни линии, брой клетъчни телефони,
брой потребители на Интернет, брой компютри на
глава от населението, брой обучавани в областта
на комуникациите и комуникационната техника и
технология, брой Интернет хостове на 10 000 души и пр.. Чрез него се характеризира използването на информационните и комуникационни технологии в бизнеса, в обучението, в държавната администрция и здравното обслужване на населението
и др.. Подобряването на този индекс е свързано и с
изграждането на информационно общество в
страната.
Индексът за трансфер на технологии отразява политиката на държавата по отношение на технологичното развитие и създаването на възможности за приличане на чуждестранни инвестиции, които са насочени към високотехнологични области.
И трите подразделения на индекса на технологичното развитие показват голяма разнообразие
от фактори и измерители, които пряко или косвено
оказват влияние върху производителността, икономическия растеж и като краен резултат – върху
конкурентоспособността на националната икономика.
Националната икономика може да бъде конкурентоспособна при условие, че нейните предприятия (или голяма част от тях) са конкурентоспособни. “Развитието и поддържането на иновативна и конкурентна икономика се нуждае от ясна
рамка, която е в състояние да оперира във взаимодействие и синхрон с другите национални системи” (9, с.30). За сега обаче, такава държавна
политика, изразена ясно в нормативните документи не съществува. Това затруднява предприятията
при избор на иновационни стратегии.
Конкурентоспособността на предприятията зависи и от качеството на микросредата, инфраструктурата, ресурсната осигуреност и ефективността
на стратегиите им. Конкретните фактори, които
оказват влияние върху конкурентоспособността на
предприятията в оперативен и стратегически план
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могат да се сведат до следните;
• Иновационно предприемачество (създаване
на венчърни инкубатори в предприятията за генериране на идеи и внедряване на иновации);
• Трансфер на технологии ;
• Създаване на условия за вътрешно съперничество;
• Изграждане на ефективни фирмени стратегии;
• Наличие на производствени фактори и свързани производства.
Основният проблем на предприятията, който
все още затруднява ръководните екипи е изграждането на стратегия, която да определи насоките и
приоритетите на тяхното развитие, така, че да се
осигури конкурентното им предимство.
Конкурентоспособността на национално равнище и на равнището на предприятията се характеризира и измерва по различни начини и има разнообразни измерения. Така например, за характеризиране на конкурентоспособността могат да се
използват показатели и критерии като:
• интензивен устойчив растеж с присъщите му
три стълба – икономически, социален и екологичен;
• производителност и факторни разходи за
производство на единица краен продукт;
• качество (техническо равнище) на произвежданите продукти;
• надеждност на продуктите и услугите;
• нови структурни характеристики на икономиката;
• иновативен потенциал на икономиката;
• силна чувствителност към сигналите на пазара и бърза ответна реакция;
• потенциал за бързо усвояване, разпространяване и комерсиализиране на технически и други
новости;
• лоялно партньорство в стопанските взаимоотношения;
• съчетаване на частни, държавни и обществени интереси и др.
Част от тези показатели и критерии подлежат,
а други не се поддават на количествено измерване.
Освен това, когато се изследват детерминантите
(определителите) на конкурентоспособността трябва да се има предвид и обстоятелството, че в различните страни и според стадиите на икономическото развитие, детерминантите на конкурентоспособността зависят от различни фактори.

2 Innovation Scoreboard 2004, http://trendchart.cordis lu/ scoreboards/scoreboard2004/inno_index.cfm
Този индекс е изчислен на базата на 12 показателя, от които пет са свързани с човешките ресурси, шест
засягат потенциалната активност и разходите за научноизследователска и иновационна дейност и един - за дела
на разходите за развитие на информационните и комуникационни технологии в Брутния национален продукт.
Изборът на тези показатели се определя преди всичко от възможността да се събере необходимата информация
за страните включени в изследването.
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Конкурентоспособността на националната
икономика е преди всичко отражение на икономическия растеж и жизнения стандарт на населението.
Според изследванията и анализите на Центъра за
икономическо развитие, конкурентоспособността
характеризира икономическото развитие на дадена страна в неговите три основни етапа (9, с. 33 34):
• първият се базира на факторите за по-висока производителност, като земята, природните
богатства, евтината работна сила и съответно производството на стоки и услуги с по-малка добавена стойност, което води до по-ниски доходи и съответно до по-нисък стандарт; той е характерен за
страните с ниски доходи;
• вторият етап се определя като “инвестиционно ориентиран”; при него икономическият растеж се базира на възможността да се привличат
инвестиции за технологичното развитие и най-вече
на внедряването на нови технологии от вън; технологичното обновяване на процесите позволява да
се повиши производителността на труда и да нараснат доходите на населението; този етап е характерен за страни със средни доходи;
• третият етап е продължение на втория и често пъти те дори се преплитат; той се определя като
“иновационно ориентиран” и се свързва с потенциала на човешкия капитал на дадена страна да гене-

рира нови идеи и да осигурява възможност за тяхното реализиране (вътре в страната или извън нея);
растежът се свързва с развитието на познанието и
неговото използване за бързо създаване на нови
технологии, тъй като през последните десет години на миналото столетие и началните на настоящото
се характеризират с тенденция за постоянно скъсяване на “жизнения цикъл”на произвежданите стоки и услуги и силна потребност от генериране на
нови идеи;
Оценяването на конкурентоспособността се
извършва предимно по пътя на сравнението с другите страни, членки на ЕС и със страните от региона.
Обобщеният показател за потенциала за конкурентноспособен растеж се състои от три “стълба”: технологична готовност, публични институции
и макро-икономическа среда.. Изчислява се чрез
претегляне на трите съставни показателя. Всеки от
тях е продукт на няколко аналитични показателя.
Те, на свой ред, са изчислени въз основа на още
по-конкретни икономически, технико-икономически и институционални показатели. Всеки по-агрегиран показател се изчислява чрез “претегляне” на
по-конкретни показатели.
Мястото на България е показано в следната
таблицата (вж. Табл. 1):

Таблица 1. Класиране на страните по потенциал за конкурентноспособен растеж през 2004 г.

Страни
Финландия
САЩ
Швеция
…
Естония
Малта
Словения
Литва
Кипър
Унгария
Чехия
Словакия
Латвия
БЪЛГАРИЯ
Полша
Хърватия
Румъния
Турция

Обобщен
показател
конкурентоспособен
растеж
1
2
3
20
32
33
36
38
39
40
43
44
59
60
61
63
66

Технологии

Публични
институции

Макроикономическа среда

3
1
4

3
21
6

3
15
17

15
21
26
33
39
29
19
28
36
59
45
46
47
52

26
30
31
43
33
37
51
49
52
56
80
76
74
62

30
47
39
33
45
55
41
54
37
60
51
59
71
84

Източник: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2004

От данните в таблицата могат да бъдат направени следните по-важни изводи:

• По обобщения показател България е на 59то място, т.е. на последно или едно от последните
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в сравнение с развитите и средноразвитите страни.
След нас са главно 40-45 слаборазвити страни.
• По този показател България е между последните в ЕС-25. След нас са Хърватия, Румъния и
Турция от които ни делят минимални разлики.
• По технологичен потенциал за растеж сме
на 59-то място – последни между страните членки
и кандидатите за ЕС.
• По качество на публичните институции сме
на 56-то място – пак между последните. След нас
са Турция, Румъния, Хърватия и Полша.
• По макроикономическа среда сме на 60-то
място – последни между страните членки на ЕС.
След нас са само Румъния и Турция.
Горните показатели потвърждават силна изостаналост на България по потенциал за интензивен
догонващ растеж през следващите 5-10 години. Ние
сме не само на последно или едно от последните
места в ЕС-25 и ЕС-28, но сме изпреварени и от
слаборазвити страни, като Панама, Мароко, Индия,
Уругвай, Ел Салвадор, Намибия, Тринидад и Тобаго,
Коста Рика, Мавриций, Ботсвана, Тунис, Йордания.
Обобщеният показател за микроикономическа конкурентноспособност се изчислява чрез агрегиране на два съставни показателя:
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• за функциониране на фирмите;
• за бизнес средата.
Микроикономическата конкурентноспособност отразява конкретните условия на производството и пазара. Крайният резултат от съчетаването
на производтвените фактори намира израз в цената на това, което е произведено и се изнася на
пазара. В цената е заложена конкурентоспособността на съответното предприятие.
Потребителят се интересува само от цената,
качеството и сервизното обслужване на стоката или
услугата, която получава.
Според направени изследвания на конкурентостпособността на микроикономическо равнище
на 104 държави в доклада на Световния икономически форум – Global Competitiveness Report, може да се извърши ранжиране на резултатите и класиране според трите основни показателя, които се
приемат за характеризиране и оценяване на конкурентоспособността на микроикономическо равнище (таблицата е съкратена – в нея не са посочени
имената на всички държави, а само на част от тези,
предхождащи Българие и няколко след нея за
сравнение). За подробности вж. Табл. 2:

Таблица 2. Класиране на страните по микроикономическа конкурентноспособност през 2004 г.

Страни
САЩ
Финландия
Германия
…
Естония
Словения
Чехия
Литва
Словакия
Унгария
Кипър
Латвия
Малта
Турция
Румъния
Полша
Хърватия
БЪЛГАРИЯ

Об.показател за
микроик. конкурентноспособност
1
2
3
27
31
35
36
39
42
45
49
50
52
56
57
72
75

Функциониране
на фирмите

Качество на
бизнес средата

2
7
1

2
1
5

34
27
31
37
41
48
59
51
60
44
61
47
72
86

24
33
37
35
39
38
41
48
49
55
57
64
70
72

Източник: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2004

От информацията в горната таблица могат да
се направят следните изводи:
• България е на 75-то място по микроикономическа конкурентноспособност. Изпреварват ни
не само развитите и средно развитите, но и около

25 слабо развити страни.
• България е на последно място по този показател между страните членки и кандидатите за ЕС.
Далеч пред нас са Турция и Румъния.
• България е на 86-то място по качество на
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функциониране на своите фирми. Този показател
обобщава тяхната продуктова, инвестиционна, инова-ционна, кадрова, пазарна, финансова и друга
политика, качество на управлението и т.н. По този
показател преди нас има не само страни от
Централна и източна Европа, но и някои развиващи
се страни. Ниското качество на функциониране на
българските фирми е особено тревожно, защото
от тяхната работа зависи в най-голяма степен повишаването на конкурентноспособността на икономиката. Лошо управлявани и посредствено работещи фирми не могат да са конкурентноспособни
на взискателните международни пазари.
• България е на 72-ро място по качество на
бизнес средата. И тук сме последни между ЦИЕ
страни. Изпреварват ни около 20 слабо развити
страни.
Микроикономическата конкурентноспособност потвърждава още по-тревожна изостаналост
на България. Изпреварват ни дори 20-30 слаборазвити страни: Пакистан, Уганда, Филипините, Шри

Ланка, Гамбия, Египет, Ел Салвадор, Гана, Кения,
Ботсвана, Панама, Тринидад и Тобаго, Колумбия,
Мексико, Ямайка, Мавриций, Намибия и други.
Тези резултати и констатации не са новост и
изненада за за професионалистите. България произвежда и изнася физически тонаж (първично или
грубо обработени капиталоемки, материалоемки,
енергоемки и наситени с прост труд), а не високотехнологични стоки. При такава конкурентноспособност и корпоративно управление след присъединяването на България към ЕС се очакват доста фалити на български фирми с тежки икономически и
социални последствия.
Световният икономически форум публикува
оценка за изпълнението на Лисабонската стратегия от ЕС като цяло, за всяка от 25-те страни членки и от страните кандидатки. Изследването и анализа са направени само за новите 10 членове на
ЕС и на страните кандидати. Резултатите са представени в следната таблица (вж. Табл. 3):

Таблица 3. Класиране на страните по изпълнение на стратегията за конкурентоспособност от
Лисабон
Страни
Естония
Словения
Латвия
Малта
Чехия
Унгария
Литва
Словакия
Полша
Турция
Румъния
БЪЛГАРИЯ
ЕС-средно

Подреждане
по обобщен
показател
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

Общ
индекс
4,64
4,36
4,34
4,20
4,16
4,12
4,05
3,89
3,68
3,45
3,35
3,25
4,97

Информаци
онно
общество
4,92
4,38
3,62
4,42
3,62
3,24
3,36
3,29
2,95
2,61
2,91
2,66
4,61

Иновации и
наука
3,82
3,92
3,86
2,99
3,34
3,47
3,57
3,34
3,53
2,72
2,88
2,94
4,41

Либерализа
ция
4,40
4,06
4,44
4,03
4,01
4,10
4,10
3,84
3,75
3,68
3,04
3,26
4,69

Мрежова
инфраструктура

Финансови
услуги

Дейност на
предприятията

Социално
приобщаване

Устойчиво
развитие

4,98
5,21
4,35
4,81
5,19
4,57
4,51
4,50
4,00
4,01
3,48
3,54
5,81

5,43
4,69
4,84
5,27
4,03
4,87
4,67
4,39
4,26
3,99
3,77
3,64
5,52

4,90
3,76
4,87
4,00
4,18
4,41
4,38
3,43
3,56
3,84
3,65
3,81
4,74

4,20
4,24
4,47
4,83
4,40
4,19
3,69
3,83
3,42
3,45
3,74
3,07
4,81

4,44
4,60
4,29
3,24
4,48
4,09
4,17
4,53
3,99
3,33
3,33
3,08
5,16

Източник: World Economic Forum, Majority of European Countries Fail to Match the United States on
Competitiveness, Struggling to Fulfil the EU’s Own Lisbon Criteria on Competitiveness, Geneva, 27 April 2004

От информацията в горната таблица могат да
бъдат направени следните изводи:
• България е на последно място по обобщения показател за изпълнение на Лисабонската стратегия за конкурентноспособността.
• България е на последно място по три от съставните показатели, на предпоследно по други три
и на предпредпоследно по останалите два.
• Класирането на страните по изпълнение на
Лисабонската стратегия за конкурентноспособност
съвпада с подреждането им по макро- и микроиконо-мическа конкурентноспособност.
• Възможностите за повишаване конкурентноспособността на българската икономика са:
• Подобряване на бизнес средата и създаване на условия за насърчаване на конкуренцията;
• Стимулиране на предприятията да се въз-

ползват от европейските фондове за развитие на
научноизследователската дейност;
• Насърчаване използването на нови технологии и иновации в образованието и в бизнеса;
• Създаване на условия за либерализация на
търговията и инвестициите;
• Повишаване образователните стандарти и
развиване на икономиката на знанието;
• Стимулиране на международния и междурегионалния трансфер на технологии;
• Създаване на условия за стимулиране на партньорството между предприятията.
• Повишаването на конкурентноспособността
на предприятията в националната икономика се
свързва с:
• Формиране на нова стратегия на базата на
съвременните технологии, иновации и предприе-
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мачество;
• Внедряване на европейски и световни стандарти за качеството с оглед привличане на клиенти
и спечелване на тяхното доверие;
• Създаване на условия за повишаване квалификацията на персонала на предприятията чрез изграждане и поддържане на системи за “постоянно
обучение за цял живот”;
• Разработване и внедряване на системи за
управление на ефективността с оглед използване
на най-добрите производствени практики, които дават възможност за намаляване на себестойността,
разходите и загубите при производството и водят
до повишаване производителността и резултатността на основните дейности;
• Стимулиране участието на предприятията в
мрежи от свързани производства, което се изявява
в няколко направления – достъп до дистрибуция и
услуги, получаване на пазарна информация, логистика, усъвършенстване на технологичните процеси,
подобряване на продуктовия дизайн, качеството на
човешките ресурси и други.
Постигането на конкурентноспособността на
предприятията предполага партньорство с държавата на базата на общата икономическа политика
за повишаване на производителността, създаване
на икономически комфорт и правен ред за функциониращите предприятия. Това може да се постигне чрез създаване на условия от страна на държавата за развитие на:
• Обществото на знанието, което да даде възможност за привличане на повече научни работници и изследователи и поставяне на иновационната
дейност като основен приоритет на икономиката;
• Ускорено изграждане на националния пазар
на услуги и създаване на предпоставки за свободно движение на стоки и капитали от другите страни
членки на ЕС;
• Подкрепяща бизнес среда за малкия и среден бизнес;
• Стратегии за обучение и трудова активност
в по-висока възраст, както и на партньорство за растеж и заетост българските предприятия и между
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тях и предприятията на другите страни-членки;
• Иновациите в екологията и прилагане на европейските практики за природосъобразно повишавене на производителността.
Кризата в индустрията нейните многопластови измерения в крайна сметка е криза на конкурентоспособността, а нейното преодоляване изисква
провеждане на индустриално политика на простор
и подкрепа в повишаването на конкурентоспособността на фирмите (Илиев, 89).
Съвпаденията в класирането ни на последно
място между членовете и кандидатите за ЕС по различни методи и показатели потвърждават верността на тези неблагоприятни за нас резултати. Те подтикват към още по-сериозна размисъл и бързи действия за излизане от това положение. Като се има
предвид, че конкурентноспособността трудно се повишава и че другите страни се движат бързо напред,
всяко отлагане в действията на държавата и на стопанските субекти ни отдалечава още повече от развитите страни.
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ABSTRACT
The paper discusses the actual problem of competitive advantage and competition of world and European market;
factor conditions of competitive advantage and company’s strategy for covering market positions are analyzed here; we
focus on conditions that form and develop competitive industry.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ*
Матилда Александрова
Университет за национално и световно стопанство - София
Докладът разглежда някои актуални проблеми, свързани с възможностите за управление на организациите
чрез проекти. Проектното управление се визира като неизползван управленски ресурс за българската икономика.
Дискутират се възможностите за формиране и развитие на проектно-ориентирани организации, при които проектите са база за разработване на организационната стратегия. В доклада са очертани и някои специфични
проблеми на управлението на проекти в българската стопанска практика, изведени на базата на емпирично
изследване.
Ключови думи: управление на проекти, проектно-ориентирана организация, професионално управление
на проекти.
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Потребността от непрекъснато усъвършенстване на дейността на организацията е основен фактор за проектната преориентация на мениджмънта.
Понастоящем проектно-ориентираното управление
се очертава като подход, при който изпълнението
на поръчките и решаването на задачите се осъществява чрез проекти и работата по тях се организира
в проектна форма с използването на съответните
методи и инструменти. Турбулентната среда, динамичното развитие, комплексността и глобализацията на пазарите, в които функционират съвременните организации, изискват:
• повишаване на организационната гъвкавост;
• ориентация към потребителите;
• постоянна готовност на организацията за
осъществяване на иновации;
• стратегическо управление, насочено към
създаване на уникални продукти (стоки или услуги)
за удовлетворяване на съществуващите и възникващите пазарни потребности.
Целта на настоящата разработка е да представи възможностите за формиране и развитие на
проектно-ориентирани организации, при които проектите са база за разработване на организационната стратегия. Очертани са и някои специфични
проблеми на управлението на проекти в българската стопанска практика, изведени на базата на емпирично изследване.
Преориентацията на мениджмънта на проектно-ориентираната организация е свързана, от една страна, с преход към нови сравнително формализирани стандарти на работа, и от друга, преход
към нова система от ценности, начин на мислене
и действие. Създаването и използването на стандарти за дейността на проектно-ориентираната организация е достатъчно сложна и трудоемка задача.

В същото време тези стандарти, методически и нормативни материали е необходимо да бъдат разбрани и приети от целия управленски и изпълнителски състав на организацията. Това е свързано с
изграждането на нова проектно-ориентирана организационна култура и изисква пълна организационна подкрепа.
Проектно-ориентираната организация е такава организация, форма за съществуването на която са проектите като уникална съвкупност от ограничени във времето действия, насочени към създаване на нови продукти (стоки или услуги) или към
осъществяване на организационни промени. Проектно-ориентираната организация реализира както
външни проекти, така и вътрешни проекти. Ефективното управление на проекти, пряко договорирани с
клиенти, и успешната реализация на проектните резултати на пазара, изискват от организацията непрекъснато да се развива. Това изискване се осъществява с помощта на вътрешни проекти, насочени към повишаване на конкурентоспособността,
ефективността, разширяване на дейността на организацията и т.н. По този начин съвременното професионално проектно управление изминава пътя
от прилагането на отделни елементи на проектното управление в отделни проекти до създаването
на интегрирани системи за управление на проектно-ориентирани организации.
В настоящата разработка се използват данни
от изследване, проведено през 2005/6 г. от екип
на УНСС с цел установяване на степента взаимовръзка между теоретико-методологичните основи на
проектното управление и неговото състояние и развитие в България. Набирането на необходимата информация за проучване на състоянието на проектното управление в България е осъществено по ме-

* Настоящият доклад е разработен като част от научноизследователски проект ВУ-ОХН-6/2005г., финансиран от Фонд “Научни изследвания” към МОН.
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тода на индивидуалната анкета. Обект на изследването са 33 проектно-ориентирани организации,
самоопределящи се като такива. Поради специфичния характер на тези организации извадката е формирана по метода на целевия подбор (purposive
sampling), като са използвани възможностите на
Интернет-базираната мрежа за комуникация между професионално заетите в тази сфера. Респондентите са представители на висшето ръководство
на тези организации, функционални ръководители,
мениджъри на проекти и сътрудници-специалисти
по управление на проекти. Разработен е специализиран инструментариум за изследване на състоянието на проектното управление в българските проектно-ориентирани бизнес-организации, като в анкетата понятийните индикатори са операционализирани и верифицирани от гледна точка на по-нататъшната обработка, анализ и интерпретация на
получените резултати.
Проектното управление се явява важна съставна част на общото управление на организацията,
осигурявайки част от конкурентните й предимства.
От тази гледна точка в българските бизнес организации се наблюдава нарастващ интерес както към
усъвършенстване на процесите за управление на
проекти, така и към проектиране на цялостни съвременни и ефективни интегрирани системи за уп-
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равление на портфейл от проекти в организацията.
Важен показател по отношение на качеството
на управлението на проекти се явява интеграцията
на системата за управление на проекти с цялостната корпоративна система за управление. Това интегриране позволява на организацията да осигури
съответствие както на постоянната, така и на проектната дейност на организацията със стратегическите й цели, изпълнението само на стратегически
ефективните дейности и преодоляване на изразходването на ограничените ресурси на организацията
за постигане на по-маловажните цели.
Отговорите на въпроса, изискващ оценка за
значимостта на реализираните в организацията
проекти, са показателни за постигнатата висока степен на интеграция на проектното управление в
дейността на организациите. Почти половината от
респондентите оценяват високо тази значимост, отчитайки същественото влияние на проектите върху
постиганите резултати, а една трета определят значимостта като много висока имайки предвид жизненоважното им значение за тяхната организация.
Съществен е фактът, че нито един от респондентите не е посочил липсата на реално влияние на
реализираните проекти в цялостната дейност на организацията (вж.табл. 1).

Таблица 1. Оценка за степента на значимост на проектите, реализирани в организацията

Много висока, жизнено важни за организацията
Висока, имат съществено влияние за организацията
Средна, имат известно влияние за организацията
Умерена, имат малко влияние за организацията
Ниска, без реално влияние за организацията
Затруднявам се да отговоря
ОБЩО
Оценяването на типичните резултати от реализацията на проектите предполага характеризиране
на отделни елементи от жизнения им цикъл. На първо място, респондентите оценяват типичните резултати при фаза “изпълнение на календарните планове” на проектите, при което близо половината посочват спазването на предварително определените план-графици и съблюдаване на времевите из-

%
33,3
48,5
6,1
–
–
12,1
100,0

мерения на проекта. Прави впечатление, че при около една четвърт от организациите съществува известно неблагоприятно отклонение от календарния
план, но то може да се отчете като незначително в
рамките на закъснение от една десета до една четвърт от общата продължителност на проектите (вж.
табл. 2).

Таблица 2. Типични резултати при изпълнение на календарните планове на проектите, реализирани
в организацията

приключват в срок
предсрочно, с 10-25% от общата продължителност
предсрочно, с над 25% от общата продължителност
по-късно, с 10-25% от общата продължителност
затруднявам се да отговоря
ОБЩО

%
45,5
21,2
3,0
24,2
6,1
100,0
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Таблица 3. Типични резултати при изпълнение на обема на работата по проектите, реализирани в
организацията
в рамките на планираното
с намален обем, с 10-25%
с намален обем, с над 25%
с увеличен обем, с 10-25%
с увеличен обем, с над 25%
затруднявам се да отговоря
ОБЩО

%
48,5
21,2
3,0
12,1
9,1
6,1
100,0

Таблица 4. Типични резултати при изпълнение на бюджета на проектите, реализирани
в организацията
в рамките на планирания бюджет
икономии на бюджета в размер на 10-25%
превишаване на бюджета с 10-25%
превишаване на бюджета с повече от 25%
затруднявам се да отговоря
ОБЩО

По отношение на изпълнението на обема на
планираните дейности се наблюдава аналогична ситуация – около половината от респондентите посочват, че резултатите при изпълнение на обема
на работа по проектите е в рамките на планираните параметри. В същото време всеки пети посочва
увеличен обем на работата при реализацията на
проектите (вж. табл. 3). Един от най-важните параметри за оценяването на реализацията на проектите е и спазването на бюджетните ограничения (вж.
табл. 4). Прави впечатление сравнително по-мал-

%
39,4
33,3
18,2
3,0
6,1
100,0

кият дял на посочилите изпълнение на бюджетите
на проектите в рамките на планираните средства
(около 40%), а при почти всяка пета организация е
налице превишение на плановите разходи.
Същевременно една трета от респондентите изказват мнение, че организациите им реализират икономии на бюджетни средства. На практика това е
свързано по-скоро с намаления обем на проектните дейности, отколкото с оптимизиране на управлението на проектите, респ. на техните бюджети
(вж. табл. 5).

Таблица 5. Резултати при изпълнение на бюджета във връзка с обема на работата по проектите,
реализирани в организацията

Какви са типичните
резултати при изпълнението
на бюджета на проектите
в рамките на планирания
бюджет
икономии на бюджета в
размер на 10-25%
превишаване на бюджета с
10-25%
превишаване с повече от 25%

Какви са типичните резултати при изпълнението на
обема на работата по проектите?
с увеличен с увеличен
с намален
с намален
в рамките
обем,
обем,
обем,
обем,
на планис над 25%
с 10-25%
с над 25%
с 10-25%
раното
62,5%

42,9%

37,5%

57,1%

Друг важен параметър при оценяването на резултатите от реализираните проекти е степента на
постигане на предварително поставените цели.

100,0%
100,0%

66,7%
33,3%

Съгласно очакванията, близо две трети от организациите постигат почти напълно целите на проектите, а заедно с тях още 15% от респондентите са
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на мнение, че реализираните цели превишават първоначално планираното. Сравнително малък е делът (всяка седма организация) на посочилите из-
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вестни негативни отклонения от набелязаните цели
(вж. табл. 6).

Таблица 6. Оценка за постигане на предварително поставените цели на проектите,
реализирани в организацията

постигат почти 100% от целите
превишават целите с 10-25%
не постигат 10-25% от целите
не постигат над 25% от целите
затруднявам се да отговоря
ОБЩО
Важен критерий за успеха на проекта е удовлетвореността на клиента, към когото е насочен
неговия резултат (вж. табл. 7). От тази гледна точка за изследваните организации може да се каже,
че преобладават (70%) такива с успешно реализирани проекти, отчитащи сравнително висока степен на удовлетвореност на клиентите. Дори в 6%
от случаите респондентите считат, че постигнати-

%
63,6
15,2
12,1
3,0
6,1
100,0

те проектни резултати са надхвърлили очакванията на клиентите. Трябва да се има предвид обаче,
че тези резултати са зависими от субективните
мне-ния на респонденти, които на практика са били ангажирани с управлението и/или конкретната
работа по реализацията на различните проекти в
организациите.

Таблица 7. Оценка за удовлетвореността на клиента,към когото е насочен последния
реализиран проект

резултатите съвпаднаха с очакванията
резултатите надхвърлиха очакванията
известна неудовлетвореност
затруднявам се да отговоря
ОБЩО
Развитието на проектното управление като
професионална дейност го превръща в мощен инструмент както за управлението на нови продукти
(стоки и услуги), така и за осъществяване на промени 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 и различни промени, реализирани чрез конкретни проекти.
Професионалното управление на проекти обаче е
немислимо без осигуряването на добре подготвени специалисти. Това се налага и от факта, че проектното управление постепенно се превръща от управленска технология в система от възгледи, нагласи и ценности, в нова управленска култура и незаменим инструментариум. Международни изслед-

%
69,7
6,1
9,1
15,2
100,0

вания сочат, че около две трети от специалистите
по управление е наложително да бъдат професионалисти в областта на проектното управление, за
да направят възможно получаването на очакваните
резултати от дейността на управляваните организации.
Проектното управление 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 на проектноориентирания бизнес поражда необходимостта от
непрекъснато повишаване на изискванията към
компетентността на мениджърите.
Определено нараства необходимостта от осигуряване на адекватна управленска подготовка, ко-
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ято да позволи на мениджърите възможно най-ефективно иницииране, планиране, изпълнение и контролиране на отделни проекти в организацията, както и на специалисти от по-високо равнище (напр.
проектни директори) с комплексна подготовка за
управление на проектно портфолио. 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 при
преследването на глобалната цел – осигуряването
на съвременна, надеждна и конкурентоспособна
подготовка на специалисти и мениджъри по управление на проекти.
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MANAGEMENT BY PROJECTS: OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF
PROJECT-BASED ORGANIZATIONS
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ABSTRACT
The paper considers some current issues related to the options for organizational management by projects. Project
management is found to be an unused resource of Bulgarian economy. Issues of establishment and development of
project-oriented organizations are discussed. The projects are considered also as a basis for organizational strategy
development. The paper outlines also some specific issues of project communications management in Bulgarian business
practice on empirical survey basis.
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ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА КАТО ФАКТОР ЗА
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЕКТНИЯ ЕКИП
Вяра Славянска
Бургаски Свободен Университет
Върху ефективната реализация на един проект влияят множество фактори. Успешното управление на проектния екип е тясно свързано с неговата позиция в организационната структура. Статията представя основните
типове организационни структури, в рамките на които може да бъде позициран един проектен екип: функционална,
матрична и проектна. Всяка от тях предоставя определени възможности на проектния мениджър за подобряване
ефективността на екипа с оглед успешното изпълнение на проекта.
Ключови думи: функционална структура, матрична структура, проектна структура, проектен екип
Key words: functional structure, matrix structure, project structure, project team

Организацията осигурява условията, необходими за успеха на един проект. Тя „доставя”
хората, технологията и процеса, които се изискват
за неговата ефективна вътрешна среда. От съществено значение е типът организационна структура,
в рамките на която се реализира проекта.
Например, една чиста проектна структура е найблагоприятна за ефективността на екипа, защото
при нея екипът е самостоятелна единица в
организацията, която може да формира своя собствена култура, норми и модели на поведение. От
друга страна, една матрична организация най-общо включва индивиди, които имат множество про-

ектни ангажименти едновременно и предлага помалко възможности за усъвършенстване дейността на екипите.
1. Функционална структура
Функционалната организационна структура,
известна още като стълбовидна организация, е синоним на индустриалната ера. Днес не се срещат
много такива структури. Повечето са заменени изцяло или отчасти с други варианти, които използват ресурсите си по-ефективно или се фокусират
повече върху клиентите си, като матрична, проектна или друга хибридна форма.

НАЧАЛНИК
ОТДЕЛ

ФУНКЦИОНАЛЕН
МЕНИДЖЪР

ФУНКЦИОНАЛЕН
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ФУНКЦИОНАЛЕН
МЕНИДЖЪР

ФУНКЦИОНАЛЕН
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Фигура 1. Функционална организационна структура
Функционалната организация разпределя отговорността между бизнес функциите. Всяка от тях
има отдели и персонал от мениджъри, специалисти и администрация, чиито умения са ограничени
до тези, които са директно свързани с бизнес функцията, изпълнявана от техния отдел. Проектите са
трудно забележими. Ръководител на проекта по време на неговото изпълнение може да бъде всеки от
дадена функционална област или отдел. В резултат на това, никой от отдела няма представа за целия проект и неговото изпълнение е твърде продължителен процес. Персоналът в отдела е наясно
с работата, която се очаква от него, но има малка
представа за другите дейности по проекта, които
са извън границите на отдела. Рискът от провал е
много висок.

От положителна страна, функционалната
структура използва ресурсите много производително. Тези организации като цяло са добри в производството на продукти и осигуряването на услуги,
но по традиция не са ефективни в разрешаването
на проблеми, касаещи цялата организация. Единствените проекти, които работят в тези структури, са
single-department или такива, които могат да бъдат декомпозирани в подпроекти, изискващи малка интеграция или сътрудничество между различните отдели.
Независимо от факта, че функционалната
структура не е много подходяща за управление на
проекти, тя е добра среда за ефективността на
екипа. Проектите, или поне тези начинания които
се определят като такива, съществуват в рамките
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на една единствена бизнес функция. Не се реализират cross-functional проекти. Това наистина е рядкост в днешната бизнес среда, което може да е
една от причините за постепенното изчезване на
чистата функционална организация. Освен това проектите са много тясно дефинирани, тъй като изискват ограничен набор от специализирани умения,
притежавани от персонала на функционалния
отдел. В общия случай имат рутинен, повтарящ се
характер. Няма никакви изненади. Отделът е изграден от хора, които притежават умения да вършат съответната дейност, развивани години наред.
Познават своите задължения и очакванията на
клиента. Работили са заедно като екип по множество подобни проекти и всеки познава стила на работа на другия. Това е ефективен екип и е станал
такъв чрез постоянни повторения в рамките на ясно дефинирани граници.
2. Матрична структура
Матричната организация разделя отговорността по две линии: бизнес функции и проекти. Бизнес
единицата е обикновено бизнес функция на равнище отдел или подотдел. Проектните мениджъри получават членовете на своя екип от тези единици.
Индивидите обикновено са включени в повече от
един проект в даден момент. Въпреки че проектния мениджър няма линейни пълномощия над членовете на екипа, той носи отговорност работата по
проекта да бъде свършена чрез тях. Това зависи
повече от ръководните умения на проектния мениджър, отколкото от управленските. В известен
смисъл, мениджърът на бизнес единицата се занимава с управлението на хората, а проектния мениджър - с управлението на работата, която те
вършат.
Почти всяка организация има някакви елементи на матрична структура, но едва ли тя може да
се срещне в чист вид. Това е важно, тъй като има
ефект върху усилията за подорбяване ефективността на проектния екип. Най-просто казано, матричната структура е резултатът от налагането на проекти върху функционалната структура. Проектите
се стартират и приключват, но функциите винаги
остават. Това определено има влияние върху ефективността на екипа, защото структурата на властта в организацията е твърдо установена и всяка промяна среща съпротивата на функционалните мениджъри.
Матричните структури съществуват в три
разновидности: слаба, балансирана и силна. Типът
структура определя значимостта и влиянието, което имат проектите по отношение на останалата
организация. Всяка от тези структури предлага различни предизвикателства и възможности за проектния мениджър. Разновидностите се получават, ко-

гато се променя източника на власт от функции(слаба матрична структура) към неутрална(балансирана матрична структура) към проекти(силна матрична структура). И трите вариации могат да съществуват едновременно в една организация.
Изборът на една от тях се определя от значимостта на проекта за организацията или значимостта
на проекта спрямо значимостта на бизнес
функциите.
СЛАБА МАТРИЦА
Слабата матрица е широко разпространена в
днешните организации. Това е организация, която
работи върху проекти, простиращи се в различни
функционални области. По своята същност, тя е
все пак функционална структура, защото функционалните мениджъри контролират кои проекти да
бъдат подкрепени с ресурси и в каква степен. В
много случаи проектния мениджър просто организира дейностите по проекта и доставя очакваните
резултати в уговорения срок на съответния функционален ръководител. На едната крайност, проектният мениджър не знае кой е включен в работата
по проекта; това е решение на функционалния мениджър и по никакъв начин не влияе върху организацията на дейностите. На другата крайност, проектният мениджър е добре информиран, но
личността, ангажирана с изпълнението на задачата не е истински “член на екипа”, защото не е директно свързана с проекта и може дори да няма
никаква представа за него. Служителят просто извършва някаква дейност, възложена от неговия
мениджър.
Независимо с коя ситуация се сблъсква проектния мениджър, средствата за подобряване ефективността на екипа са очевидно твърде ограничени.
Проектният екип твърде наподобява някакви случайно групирани и независими помежду си
служители. Нещо повече, индивидът, на когото е
възложена работата, ясно показва своята лоялност
и зависимост от функционалния си мениджър и може всъщност да има малка ангажираност или дори
информираност за проекта, от който произтича неговата задача.
БАЛАНСИРАНА МАТРИЦА
Ако успешното изпълнение на проектите придобие значимост в организацията, слабата матрична структура може да отстъпи място на балансираната структура. Това променя ситуацията за проектния мениджър, тъй като му осигурява свобода
на действие.
Проектният мениджър може да преговаря с
функционалните мениджъри, за да си осигури специфичен персонал и необходимите ресурси за
проектите. Балансираната матрична структура съз-
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Фигура 2. Слаба матрична структура
дава предпоставки за властови борби и политически манипулации между проектните мениджъри и
мениджърите на бизнес функциите. Способността
на проектния мениджър да обезпечи успешното из-

пълнение на проекта и да подобри ефективността
на екипа си зависи от неговите персонални взаимоотношения с функционалните мениджъри.
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Фигура 3. Балансирана матрична структура
За разлика от слабата матрица, тази структура създава по-добри условия за подобряване ефективността на екипа. Неговите членове имат по-голяма ангажираност с проекта, посещават редовно
заседанията на екипа и информират своя функционален мениджър за възникващите проблеми, като очакват съвет и съдействие при тяхното разрешаване. Част от оценката на своята работа в организацията те получават от проектните мениджъри, за
които са работили.

СИЛНА МАТРИЦА
В силната матрична структура висшият мениджмънт е разбрал, че ефективността при изпълнението на проектите е критичен фактор за успеха
на организацията. Проектният мениджър е в позиция на власт. Функционалният мениджър се фокусира върху осигуряване на програми за обучение и
развитие на персонала в случай на необходимост
от придобиване на определени умения, както и разпределяне на подчинените между различните про-
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екти въз основа на потребността от тях и притежаваните от тях умения. Политическите борби не са
така силно изразени, както в балансираната матрица. Проектният мениджър е подчинен на линеен
мениджър, който е позициран на същото организацинно ниво както ръководителя на функционалния
мениджър. Този линеен мениджър често заема
длъжността вицепрезидент по проекти.
ВИЦЕ
ПРЕЗИДЕНТ ПО
ПРОЕКТИ

Силната матрична структура е най-добрата ситуация от гледна точка на възможностите за подобряване ефективността на екипа. Въпреки, че отново е в преговаряща позиция, проектният мениджър има по-голямо влияние както върху избора
на хора за своя проект, така и върху осигуряването
на допълнително обучение.
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Фигура 4. Силна матрична структура
3. Проектна структура
Това е третият тип организационна структура.
Проектният мениджър има линейни пълномощия
над членовете на своя екип. Те работят върху един
единствен проект до неговото приключване.
След завършването на проекта, екипът обикновено се разпуска и неговите членове се пренасочват към друг ангажимент. Нерядко екипът запазва своя състав и при работата върху друг проект,
особено ако е подобен на предишния. В ситуации,
когато се работи върху повтарящи се проекти, може да се очаква екипът да притежава всички необходими умения и да запазва своята цялост като самостоятелна единица. Тогава подобряването на неговата ефективност е първостепенен приоритет за
проектния мениджър.
Хибриди на проектна структура могат да се
срещнат в организации, функциониращи в сложна
и динамична среда с неясни и непрекъснато променящи се изисквания към проектите. Мениджърите рядко работят върху повече от един проект
едновременно. Членовете на екипа също често са
ангажирани само с един проект, поради силната
необходимост от ресурси, абсолютно посветени на
един единствен проект до неговото завършване.

Реалният свят на проектните екипи е доста посложен. Има определени обстоятелства, които усложняват усилията на проектния мениджър да изгради ефективен екип. Все пак те могат да бъдат
неутрализирани до известна степен.
Членовете на един разпръснат или виртуален
екип са локализирани в множество географски и
времеви зони. Те имат малък шанс някога да присъстват физически на едно и също място и е възможно никога преди да не са се срещали. Работят
заедно чрез email и телефон и в най-добрия случай
чрез видео конферентна връзка. Тези времеви и
пространствени бариери имат ефект върху всеки
опит да се изгради „екип”. В тази ситуация проектният мениджър може да подобри ефективността
на екипа, привличайки хора, които не се нуждаят
от социалната среда, която една група осигурява.
Интернет е достатъчно широко разпространен и може да се използва по множество начини, за да замести контакта и взаимодействието лице в лице.
Достъпни са и множество електронни инструменти за управление на проекти. Цените на видео конференциите постоянно спадат и те се превръщат
във все по-реалистична алтернатива.

Организационната структура като фактор за ...
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Фигура 5. Проектна структура
Освен това, повечето проектни екипи са обикновено поставени в някаква форма на матрична
организация. Те са временни образувания, които
се формират и разпускат по множество причини.
С приключването на проектите, членовете на екипа
се пренасочват към други проекти и всеки успешен опит да бъде създаден високосъвършен екип
губи своя ефект. Членовете на екипа често са включени в няколко различни проекта едновременно. Ако
организационната структура е слаба матрица, членовете на екипа изпитват лоялност и зависимост
към своя функционален мениджър, вместо към про-

ектния мениджър. Ако проектният екип е постоянна структура, ситуацията е доста по-различна. Тук
екипът носи линейна отговорност към проектния
мениджър и е много вероятно да работи само върху един проект до неговото приключване.
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ORGANISATIONAL STRUCTURE AS A FACTOR FOR THE PROJECT
TEAM EFFECTIVENESS
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ABSTRACT
Many factors influence the effective realization of a project. The successful management of the project team is in
close connection with its position in the organizational structure. The paper presents some basic types of organizational
structures, within the framework of which a project team could be positioned: functional, matrix and project. Each of
them gives different opportunities to the project manager for improving the effectiveness of the team, in order the
project implementation to be successful.
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И СТОЙНОСТ НА МАРКАТА
Атанас Луизов
Бургаски свободен университет
Марките са един от основните аспекти на маркетинговата реалност от много години насам. Теорията за
брендирането поставя няколко основни въпроса: какво всъщност е стойност на марката и как тя може да се
измери. Насърчаването на продажбите е елементът от комуникационния микс на организациите, който получава
основната част от промоционните бюджети. Влиянието на насърчаването на продажбите може да се разглежда в
много посоки – върху финансовите показатели на организацията, върху поведението на потребителите и
конкурентите. Един от недостатъците, които се приписват на промоциите е т.нар. „ерозиране” на стойността на
марката. В доклада ще бъдат разгледани основните подходи за дефиниране и измерване на стойността на марката и влиянието на насърчаването на продажбите върху нея.
Ключови думи: стойност на марка, насърчаване на продажбите, маркетингови модели
Key words: brand equity, sales promotion, marketing models

Насърчаването на продажбите се превърна в
съществен маркетингов инструмент за въздействие върху пазара и неотменима част от потребителската среда. Всекидневно потребителите са подложени на различни предложения: купони, премии,
директни намаления на цените, игри, мостри и т.н.
Промоциите днес са едно комплексно маркетингово средство с богати възможности за влияние и постигане на определени цели. В много случаи разходите за промоции надхвърлят тези, отделяни за
реклама. В световен мащаб насърчаването на продажбите представлява една от най-бързо растящите части от комуникационния микс на производители и търговци.
През последните години брендирането е един
от ключовите фактори за успех на много организации. В съзнанието на потребителите марките се
представят като съвкупност от ценности и атрибути.
Тези ценности и атрибути осигуряват диференциация от конкурентите, привличат потребителите и
осигуряват тяхната лоялност.
1. Насърчаване на продажбите
Традиционните определения за насърчаване
на продажбите (НП) поставят акцент върху представянето на потребителите краткосрочни стимули
за покупка на стоката. Това определение е точно,
но не определя механизма на действие на промоциите, както и начините, по които те влияят върху
марката от стратегическа гледна точка. За правилното разбиране на действието на насърченията е
необходимо да се разгледа процеса на вземане на
решение за покупка от потребителя. Различните
маркетингови дейности оказват влияние върху различни аспекти от този процес. Някои от тях върху
набирането и обработването на информация за стоките и марките, а други върху оценяването на вариантите за покупка. Насърчаването на продажбите действа основно на поведенческо ниво. Като ця-

ло вместо да се повлиява върху знанията и отношенията на потребителите за и към марката, които могат и да не резултират в покупка, повечето
НП въздействат при оценката на вариантите за покупка и намерението за покупка. Това е възможно,
защото насърчаването на продажбите променя съотношението цена/стойност на марката. В някои
случаи това означава да се намали цената на
стоката, пряко или чрез купон. В други - съотношението се променя в резултат на добавяне на нещо
към стоката – премия, награда и др. Това, което
се пропуска при традиционното дефиниране на насърчаването на продажбите, е неговата стратегическата насоченост, т.е. влиянието върху краткосрочните и дългосрочни позиции на марката на
пазара.
2. Какво представлява стойността на марката?
В практиката се използват често изразите
„силна марка”, „успешна кампания”, „мощна реклама”. Въпросът е как да измерим „силата” на
марката, „успеха” на кампанията и „мощта” на рекламата. Това не са лесни за отговор въпроси.
Изборът на неправилни измерители е опасен, колкото и решението да не измерваме въобще.
Марките са един от основните аспекти на маркетинговата реалност. Дейвид Огилви говори за важността на имиджа на марката още през 1951 г.
Имиджът на марката се асоциира със „слабата теория за рекламата” [8]. Можем да повдигнем няколко въпроса:
1. Какво точно се разбира под термина стойност на марката?
2. Как тя може да бъде измерена?
Вярно е, че в литературата можем да се натъкнем на три основни виждания за това какво представлява стойността на марката, а именно:
1. Общата стойност на марката като отделен
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актив – когато се продава, отдава под наем или се
включва в счетоводния баланс.
2. Измерител на силата на привързаност на
потребителите към марката.
3. Описание на асоциациите и убежденията
на потребителите за марката.
От тези три концепции, първата може да се
нарече цена на марката или маркова стойност.
Концепцията за измерване на равнището на привързаност на потребителите към марката може да
се нарече лоялност или сила на марката. Третата

Имидж на марката
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концепция се нарича имидж на марката. Тя се различава от останалите две по това, че не може да се
изрази с едно единствено число, а по-скоро представлява описание на възприетите характеристики
на марката. Трябва ясно да се подчертае, че независимо от различията между трите концепции, то
те са свързани по между си. Например, силата на
марката е основен фактор за нейната цена. В методологията на Yankelovich се предлага следна каузална верига:

Сила на марката

Цена на марката

Фигура 1. Връзка между концепциите за стойност на марката
Трите концепции предполагат различен подход при тяхното операционализиране и измерване.
3. Насърчаване на продажбите и стойност
на марката
Обикновено потребителските насърчения се
използват за постигане на краткосрочни цели, свързани с продажбите. Една част от изследователите
са на мнение, че прекомерното използване на насърчаване на продажбите (особено на ценово) възпрепятства изграждането на стойността на марката.
Честата употреба на някои техники може да „ерозира” доверието на потребителите в качеството на
марката. Ако тя постоянно се предлага чрез различни техники на насърчаване на продажбите, потребителите могат да имат основателна причина да
се съмняват в нейното качество или просто да купуват марката само, когато се предлага чрез

Транзакционни НП

насърчаване. Заедно с това редица практици и изследователи проучват възможностите на насърчаването на продажбите за изграждане на стойността на марката и за постигане на дългосрочни цели.
Независимо, че промоциите обикновено не се използват за изграждане на марката, много мениджъри на успешни марки вярват, че техните насърчителни програми постигат и тази цел. В голяма степен същността на насърчаването на продажбите
се променя по начин, който позволява да се комуникира стойността на марката към лоялните
потребители. Ето защо, целите на насърчаването
на продажбите могат да се разгледат на две групи.
Едната цел включва увеличаването на продажбите
в краткосрочен период, а другата изгражда дългосрочни взаимоотношения с потребителите, често с
цената на продажби в краткосрочен период. Тази
разлика е илюстрирана на фигура 2:

Незабавна реакция
(покупка)

Отрицателен
ефект
Изграждащи
марката НП

Продажби на марката

Увеличаване на
стойността на
марката

Фигура 2. Видове насърчаване на продажбите и влияние върху продажбите на марката
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3.1 Насърчаване на продажбите за изграждане на маркатa
През последните няколко години, практиката
свиделства за преместване на фокуса на насърчаването от осъществяване на транзакции към дългосрочно изграждане на марката. В резултат на подоброто разбиране за ролята на емоциите при изграждане и поддържане на отношенията между потребителите и любимите им марки, много усилия
се насочват към провеждане на подходящи за целта насърчителни дейности. Изграждането на
стойност на марката става и продължава да е ключът към дългосрочни взаимоотношения с потребителите. От гл.т. на насърчаването на продажбите,
провеждано от търговци, изграждащите марката
промоции са все още далеч от транзакционните като
дял от промоционните бюджети. Въпреки това ме-

ниджърите все повече се обръщат към насърчителни дейности, които им помагат да засилват връзката между марката и потребителите, защото те
добре разбират, че това е условие за стабилизиране и получаване на ръст на продажбите в дългосрочен период. Насърчаването на продажбите се използва не само за привличане на нови потребители,
но и за възнаграждаване и задържане на лоялните
на марката потребители. Тези насърчителни дейности са насочени към формиране на лоялност към
марката и оттам към повишаване на нейната
стойност.
4. Ефекти при насърчаване на продажбите и
връзката им със стойността на марката
Ефектите от насърчаване на продажбите могат да бъдат представени на три равнища. Те са
представени на фигурата по-долу:

Насърчаване на
продажбите
Ефекти върху знанията
и отношението
Стойност на
марката

Ефекти при потребителя
Ефекти върху
поведението
Ефекти на ниво пазар

Фигура 3. Ефекти при насърчаване на продажбите и влиянието им върху стойността на марката
(Източник: фигурата е адаптирана по Franzen, G. Brand&Advertising, Admap, Oxf., 1999, p. 28)

Първото равнище представлява дейности за
насърчаване на продажбите, които могат да бъдат
анализирани в два аспекта – качествен и количествен. Към първия се отнася типа и дизайна на
промоцията, творческата стратегия и т.н. От гл.т.
на втория следва да се оценят показатели като
бюджет, размер на насърчението (при ценовите
промоции), график.
На второ равнище се разглеждат ефектите на
промоцията по отношение на индивидуалния
потребител. Тази реакция може да се изрази на
ментално и поведенческо ниво. Първото включва
промяна в референтните цени, знанията и отношението към марката. Не бива да се пренебрегва и
т.нар. „чувствителност към промоции”. На ниво поведение резултатите от промоцията се разглеждат
в няколко направления: опитване, повторна покупка,
потребление, лоялност.

Ефектите на ниво пазар са свързани с пазарния дял, средните цени, ценовата еластичност,
печалба, ROI.
Като цяло ефектите могат да се разделят на
две групи – ефекти върху продажбите и ефекти
върху поведението на потребителите. Така при
оценка на влиянието върху стойността на марката
имаме на разположение два основни подхода –да
изследваме какво се случва на ниво продажби или
да анализираме промяната в знанията и поведението на потребителите, изложени на промоционални стимули. Всеки от тези подходи е интересен, но
служи на различни цели. Измерването на влиянието на насърченията върху продажбите основно би
послужило за оценка на цената на марката, доколкото ценовата еластичност е един от факторите за
извършване на тази оценка. Влиянието върху лоялността на потребителите може да служи при оцен-
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ката на силата на марката. В някои модели за получаване на нетната настояща стойност на марката лоялността се използва като дисконтов фактор,
който измерва рискът за получаване на бъдещи
постъпления. Вторият подход – промяната в знанията и поведението на потребителите, има принос
към измерване на имиджа на марката, на първо
място, и на нейната сила, на второ.
Увеличаване на продажбите е основна цел на
всяка насърчителна кампания. Реакцията на потребителите може да ни обясни как работи насърчаването на продажбите. Кои потребители са повлияни от предложението? Как са се променили възприятията им за референтната цена и качествата
на марката?
Влиянието на насърчаването на продажбите
върху стойността на марката може да се измери с
помощта на група показатели, разработени от
D.Aaker. Те са разпределени в десет групи както
следва [3]:
Измерители на лоялността
1. Ценова премия
2. Удовлетвореност/лояност
Възприето качество/популярност
3. Възприето качество
4. Популярност
Асоциации/измерители на диференциацията
5. Възприета стойност
6. Маркова идентичност
7. Асоциации
Измерители на известността
8. Спонтанна и подпомогната известност
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Пазарни измерители
9. Пазарен дял
10. Пазарна цена и нетна дистрибуция
В доклада бяха предствени основните подходи за дефиниране и измерване на стойността на
марката. Можем да се съгласим с мнението на
Paul Feldwick, че „няма прост измерител на стойността на марката” [8]. Предложен е модел, който
свързва показателите за оценка на ефектите от насърчаване на продажбите и измерители на стойността на марката.
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ABSTRACT
Brands are a major aspect of marketing reality for many years. The theory of branding sets some important
questions: what is brand equity and how to measure it. Sales promotion is a key marketing tool, which gets the most
of promotional budgets. There are different aspects to analyse sales promotion effects – from financial indicators, to
consumer behavior. In this paper we review the main approaches to define and measure brand equity and influence of
sales promotion.
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НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ ИНФОРМИРАНЕТО И КОНСУЛТИРАНЕТО НА
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЛУЧАИ НА МАСОВИ
УВОЛНЕНИЯ
Ленко Русанов
Технически университет - София
Стабилизирането на трудовата заетост изисква комплекс от мерки за да се осигури оптимална закрила
срещу уволнение, доколкото е икономически възможно при преструктуриране с редукция на заетостта. Във
връзка с това e направен критичен анализ на информирането и консултирането на работниците и служителите
от страна на работодателя в случаи на масови уволнения. Направени са препоръки за подобрение на трудовото
законодателство относно обхвата на информирането и консултирането, относно правото на представителите на
работниците и служителите да свикват общи събрания за осъществяване на информирането и консултирането и
относно правото на подбор на работодателя в случай на масово уволнение. Правната закрила на трудовата
заетост в случаи на масови уволнения, макар и скромна поради естеството на икономическите предпоставки за
това, дава своя принос за постигането на по-голяма социална сигурност сред наетите лица във всяка, което има
своя принос за постигане на устойчиво развитие в национален, регионален и глобален мащаб.
Ключови думи: заетост, закрила, икономика, масово, предприятие, подбор, сигурност, уволнение, устойчиво развитие.
Kеy words: assurance, dismiss, economy, employment, enterprise, mass, protection, selection, sustainable
development.

Устойчивото развитие предполага социална
сигурност, която се постига с относително трайна
трудова заетост в условията на добре функционираща икономика, която е в съгласие с принципите
и правилата за опазване на околната среда. Това
обаче е твърде несигурно в условията на пазарна
“регулация” на икономиката. Икономическият
интерес, провокиран от пазарната конюнктура, налага промени, които от пръв поглед са в разрез
със социалния интерес на заетите в съответните
икономически дейности. Парадоксът е в това, че
ако не се предприемат структурни промени, резултатът от бездействието може да бъде още поболезнен по отношение на социалния интерес на
заетите в производството на стоки и предлагането
на услуги, а и на обществото като цяло. В този смисъл икономическите промени – организационни,
продуктови, структурни, количествени и др., се явяват едно неизбежно зло в условията на съвременната пазарна икономика и обществото трябва да ги
приема като средство за “изцеление” на “заболелия” икономически субект. Следователно, усилията на обществото трябва да бъдат насочени към
търсене и намиране на начини за по-безболезнено
понасяне на последиците от неизбежни промени в
икономическите субекти.
Основната и най-остра социална последица
от стагнацията в един или повече икономически субекти е освобождаване на ненужна работна ръка,
т. е. уволнение на работници и служители. Уволнението се квалифицира като масово, когато броят
на уволнените е в определено отношение към общия брой работници и служители в предприятията

на съответния икономически субект. За да не се
допуска произволно тълкуване на понятието “масово уволнение”, и възможна злоупотреба с това,
в [3, § 1, т. 9] е дадено неговото определение, съгласно което “масови уволнения” са налице, когато
“уволненията на едно или повече основания са извършени по преценка на работодателя и по
причини, несвързани с конкретния работник или служител”. По-нататък в определението законодателят прави диференциация по критерии брой на
уволнените, списъчен състав на работниците и служителите в месеца, предхождащ масовото уволнение, и периода от време, за който е извършено
уволнението. Въз основа на тази диференциация,
“масови уволнения” има, “когато броят на уволненията е:
а) най-малко 10 в предприятия, където списъчния състав на заетите в месеца, предхождащ
масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от
100 работници и служители за период от 30 дни;
б) най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в предприятия, където списъчния
състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от
300 работници и служители за период от 30 дни.
в) най-малко 30 в предприятия, където списъчния състав на заетите в месеца, предхождащ
масовото уволнение, е най-малко 300 или повече
работници и служители за период от 30 дни.
г) най-малко 20 в предприятия, независимо от
броя на работниците и служителите, за период от
90 дни.”
Съгласно [2, чл. 3, ал. 1-3] “малки предпри-
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ятия са тези, които имат:1. средносписъчен брой
на персонала, по-малък от 50 души, и ...”. От тях
като микропредприятия се определят предприятията, които имат „средносписъчен брой на
персонала, по-малък от 10 души, ...”. Следователно, от кръга на понятието “масови уволнения”
са извадени малките предприятия, които имат 20
или по-малко работници и служители и микропредприятията, които имат по-малко от 10 работници и
служители. А тези предприятия понастоящем съставляват по-голямата част от нашата икономическа база. През 2004 г. броят на малките и средните
предприятия е над 221 000, като представляват
99,3 % от всички предприятия от изследваната съвкупност и 99,7 от частните предприятия в нея.
Микропредприятията ( с 1 до 9 заети) през същата
година са били 198 700, което съставлява 89,6 %
от общия брой на изследваните частни предприятия,
малките предприятия (с 10 до 49 заети) наброяват
18 900, което съставлява 8,5 %, и средните предприятия (с 50 до 249 заети) 3 600, което съставлява съответно 1,6 % [1, с. 15]. За периода 20012004 година приносът на малките и средните предприятия в общата заетост в икономиката се е увеличил с 6 процентни пункта. През 2004 година в
изследваните малки и средни предприятия са били
заети 1 180 406 души, или 36,6 на сто от общата
заетост в икономиката (3 226 343 заети лица) при
30,4 на сто за 2001 година. Спрямо броя на заетите в целия частен сектор на икономиката
(2 488 915 заети лица за 2004 година) приносът
на малките и средните предприятия нараства на
47,4 на сто през 2004 година при 41,4 на сто за
началото на периода [1, с. 18].
От друга страна, колкото са по-малки предприятията, толкова е по-малка рентабилността им.
Производителността на труда в малките и средните предприятия е два пъти по-ниска отколкото в големите предприятия, като тази производителност
нараства с размера на предприятията. Като резултат нормата на печалба в тези предприятия е два
пъти по-ниска от тази на големите предприятия. В
крайна сметка това са отразява на размера на трудовото възнаграждение – размера на работната заплата в малките и средните предприятия средно е
около 58 % от заплатата на тези в големите предприятия [1, с. 19-20]. Ниската рентабилност на малките предприятия води до по-ниската им
конкурентноспособност, което е предпоставка при
известни колебания в пазарната конюнктура при някои отрасли, сравнително лесно преодолими от
средните и големите предприятия, да се окажат фатални за малките предприятия. Следователно, те
са най-уязвими от външната пазарна среда, от една страна, и най-бързо могат да се преориентират
в икономическо отношение, от друга. А последно-
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то е свързано със структурни промени и съкращаване на заетостта, т. е. с уволнения. С други думи,
внезапна промяна в стопанския климат и пазарната конюнктура може да предизвика вълна от
уволнения, предвид на големия брой на малките
предприятия, включително и микропредприятията,
в различните отрасли, без тези уволнения да влизат в обхвата на легалното определение за “масови уволнения”. И без да получат предвидената форма на закрила при такъв вид уволнения. Тогава
именно броят на освободените работници и служители може да се окаже значителен, От тази гледна
точка, ако определението “масови уволнения” трудно може да се приложи към микропредприятие, или
към малко предприятие с 20 и по-малко работници и служители, то фактическият брой на уволнените от тези предприятия при определени стопански и пазарни условия в отделните отрасли, ще бъде вече съизмерим на понятието “масови уволнения”.
От друга гледна точка, ако наистина в едно
малко предприятие уволнение от порядъка на 5–9
работници и служители трудно може да се нарече
масово, то законодателят намира уволнение на наймалко 10 работника или служителя в предприятие,
чийто списъчен състав на работниците и служителите в месеца, предхождащ уволнението, “е повече от 20” вече признава за “масово”, съгласно легалното определение. Съизмеримостта на „масовостта” в двата случая е очевидна и, следователно,
няма пречка да се разшири понятието „масово уволнение” и в случаите на малки предприятия с 20 и
по-малко работници и служители.
С оглед на изложеното и за излизане от социално-икономическото положение, при което ще са
налице масови уволнения, без да са признати за
такива от закона, се предлага да се направи допълнение към § 1, т. 9 със следното съдържание:
“aa) най-малко 30 на сто в предприятия, където списъчния състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е не повече от 20 работници и служители за период от 30 дни;”
Съгласно [3, чл. 130, ал.1] „работодателят е
длъжен да предостави на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите ... в предприятието изискващата се от закона на информации, както и да проведе консултации с тях”. Те от своя страна са „длъжни да запознаят работниците и служителите с получената от
работодателя информация, както и да вземат предвид тяхното мнение при провеждане на консултациите” [3, чл. 130, ал. 3]. Ако за синдикалните организации няма проблем относно запознаването на
работниците и служителите с получената информация от работодателя и да вземат тяхното мнение при провеждането на консултациите, тъй като
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ще го направят на синдикално събрание, което имат
право да свикат, то такъв проблем възниква за представителите на работниците и служителите. Еднопосочна информация към работниците и служителите в предприятието относно получената от работодателя информация представителите на работниците и служителите може да осигурят по някакъв начин, то получаването на обратната информация с оглед на консултирането трудно ще стане,
ако не се свика общо събрание на работниците и
служителите.
Право да свикат общо събрание на работниците и служителите в предприятието имат работодателят, ръководството на синдикална организация и
по инициатива на една десета от работниците и служителите (пълномощниците) в предприятието [3, чл.
6а, ал. 2]. Броят на представителите на работниците и служителите в предприятия с 50 до 250 работници и служители е от 3 до 5, за предприятия с
повече 250 работници и служители е от 5 до 9 [3,
чл. 7а, ал. 4]. Следователно техният брой не е достатъчен за да имат инициатива за свикване на общо събрание на работниците и служителите. Прегледът на правата на представителите на работниците и служителите, уредени изчерпателно в [3, чл.
7в, ал. 1], показва, че не им е предоставено право
да свикват общо събрание. Единственият изход, който остава, е представителите да организират подписка за осигуряване най-малко на една десета работници и служители, желаещи свикване на общо
събрание, за което ще е необходимо определено
време. В същото време разглежданата ситуация
изключва каквото и да е протакане на въпроса с
информацията и консултирането на работниците и
служителите, за да може да се постигне предвидения закрилен ефект.
Въз основа на направения анализ на правната
уредба, свързана с информиране и консултиране
на представители на работниците и служителите
от страна на работодателя в случай на масово
уволнение, се предлага в правата на представителите на работниците и служителите, уредени в [3,
чл. 7в, ал. 1], да се добави нова точка (7) със следното съдържание:
“7. да свикват общо събрание на работниците и служителите (пълномощниците) за информиране и консултиране в случай на масово уволнение”
Съгласно [3, чл. 329] в случаи на масово уволнение “работодателят има право на подбор и може
в интерес на производството или на службата да
уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези,
които имат по-висока квалификация и работят подобре”. В [3, чл. 130а, ал. 2, т. 4] е посочено, че
преди началото на консултациите работодателят е

длъжен в писмената си информация да посочи “конкретните показатели за прилагане на критериите
за подбор по чл. 329 на работниците и служителите,
които ще бъдат уволнени”.
Първоначалният текст на чл. 130а е създаден
през 2001 г. (ДВ, бр. 25/2001 г.), претърпява промени през 2004 г. (ДВ, бр. 52/2004 г.) и през 2006
г. (ДВ, бр. 48/2006 г.). Динамиката в промените е
обяснима предвид на липсата на практика в това
отношение и е нормално с натрупването на опит
да се прави корекция на законодателната уредба
по такъв много важен социално-икономически проблем с остри социални последици. Интерес представлява предпоследната редакция от гледна точка
на това, кое е накарало законодателя да я промени.
В променения текст на чл. 130а през 2004 г. в ал.
2, т. 4 е посочено, че “работодателят е длъжен да
предостави писмена информация” за “предвидените критерии за подбора на работниците и
служителите, които ще бъдат уволнени”. Съпоставка с текста на чл. 329 показва, че в чл. 130а, ал. 2,
т. 4 в редакцията му от 2004 г. не се урежда нищо
ново, тъй като критериите са посочени в чл. 329 –
по-висока квалификация и добра работа.
Следователно т. 4 е била направо излишна, тъй
като преповтаря съществуващ текст.
Анализът на новата редакция на чл. 130а, ал.
2, т. 4 показва, че законодателят е осъзнал ненужния текст на същата точка в редакцията от 2004 г.
и пред него са стояли две възможности – да го премахне ли да го промени, ако счита, че с това изяснява приложението на чл. 329. Законодателят избира втория вариант. Осъзнал, че критериите са
посочени в чл. 329, законодателят направо препраща към този текст (за разлика от 2004 г.), като
преди това уточнява, че работодателят трябва да
посочи “конкретните показатели” на тези критерии.
Така т. 4 в днешната си редакция придобива вида:
”конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор по чл. 329 на работниците и
служителите, които ще бъдат уволнени”.
“Конкретните показатели” за “по-висока квалификация” могат да бъдат разграничени на формални и неформални. Формалните са безспорни
– документи за по-високо образование, за по-високо специализирано образование, за допълнителни
квалификации, които имат позитивен принос за поефективно и по-качествено изпълнение на задълженията на определена длъжност, както и други
квалификации, подкрепени с документи, имащи отношение към изпълняваната длъжност. Слабата
страна на формалните показатели е, че те трудно
отчитат или изобщо не могат да отчетат фактически придобитите знания и умения в резултат на образователен процес или курсове за квалификация
на даден работник или служител да изпълнява ка-

Някои въпроси от информирането и консултирането на ...

чествено и ефективно конкретните си трудови
задължения. Поради това може да се стигне до парадоксалната ситуация, при която от гледна точка
на формалните показатели един работник или служител да притежава “по-висока квалификация”, а
продукцията от неговата дейност в най-добрия случай да е на посредствено равнище. И обратно –
работник или служител без добри формални “показатели” за “по-висока квалификация” да дава подобра продукция. Така се деформира волята на
законодателя, която е насочена към даване на възможност на работодателя при разглежданата ситуация да направи ефективен подбор и относително повиши общият показател на професионалното
качество на оставащите на работа работници и
служители.
Неформалните показатели за “по-висока квалификация” се обективират единствено в по-добрия резултат от отдаването на работната сила на
даден работник или служител в полза на работодателя и непосредствено кореспондират с втория основен критерий за подбор – “работят по-добре”. В
този смисъл възниква въпроса, какво е длъжен по
чл. 130а, ал. 2, т. 4 да посочи работодателят като
информация за конкретни показатели относно “повисока квалификация”, освен формалните. Ако се
приеме, че резултатът от работата се обхваща от
втория критерий, остава единствено възможността
работодателят да организира конкурс, чрез който
да се оценят наличните знания и умения на работниците и служителите, за да може да се осъществи по-резултатно подбора. В такъв случай предмет
на информиране ще са условията, при които би се
провел възможен конкурс за подбор.
Терминът „конкурс” трябва да се възприеме
условно и в никакъв случай да не отъждествява с
уредения в [3, чл. 89-чл. 97] конкурс като основание за възникване на трудово правоотношение. Ако
пък се възприеме термина „интервю”, то няма да
отговаря на ролята, която му се отрежда като средство за подбор при уволнения. Интервюто предполага събеседване по предварително подготвен въпросник (структурирано интервю), без такъв въпросник (неструктурирано интервю) или комбинация от
двете. Като се има предвид, че обикновено интервюто се използва за предварително пресяване на
кандидатите за определена длъжност, е ясно, че
то трудно може да даде информация на работодателя за наличните знания и умения у работниците
и служителите в определена професионална област. В този случай най-добър резултат би се получил с приложението на конкурсното начало при
подбора, като работодателят е задължен да посочи неговите “конкретните показатели” – вид на конкурса (изпит, практическа задача, изработка, проект,
комбинация и др.), дата, място и час на провеждане,
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начин на оценяване и др. С оглед на по-голяма безпристрастност при провеждането на конкурса може да се заимства конкурсната комисия от уредбата за конкурс като основание за възникване на
трудово правоотношение, и класирането на участващите работници и служители. При това положение трябва да има яснота относно точния брой работници и служители, участващи в конкурса, които
ще останат на работа, за да има ориентация относно съдбата класираните по-назад в резултат на
проведения конкурс.
Класирането обаче не трябва да бъде окончателното обстоятелство, което да позволи на работодателя да направи подбор, тъй като законодателят сочи още един критерий, който е комулативен,
а не алтернативен – „и работят по-добре”. Възниква
въпросът, какви могат да бъдат „конкретните показатели” за този критерий? Както и да се тълкува
текста на нормата изводът е един – става дума за
резултати от работата от миналото и понастоящем.
Ако се възприеме тезата, че става въпрос само за
добра работа понастоящем, ще бъдат мотивирани
работилите лошо в миналото работници и служители да заработят сега по-добре, за да се осъществи подборът в тяхна полза. Но подборът няма да е
в интерес на работодателя, тъй като работилите
лошо в миналото след отминаването на масовото
уволнение с голяма степен на вероятност ще заработят отново лошо, тъй като са си създали такъв
стереотип на работа. Другата теза, че работилите
добре в миналото може да заработят лошо в
настоящето, не е логична от гледна точка на интереса на самите работници и служители – щом са
могли да работят добре в миналото, няма логика
да спрат да го правят в критичната за заетостта им
ситуация. Следователно, като „конкретни показатели” по втория критерий – да „работят по-добре”,
работодателят трябва в писмената си информация
да посочи показатели като количество, качество и
навременност на извършваната работа, доколкото
те са определими от естеството на трудовите задължения по конкретните трудови правоотношения.
Що се отнася до трудовата дисциплина като
показател, би било да бъде такъв дотолкова, доколкото допринася работниците и служителите да
„работят по-добре”. Тъй като по презумпция трудовата дисциплина е в основата на ефективното
изпълнение на трудовите задължения и по изключение не е свързана с него (предимно при редки
професии и висококвалифицирани, но евентуално
недисциплинирани изпълнители), то с цялата сериозност възниква въпроса, дали тя трябва да се посочи като показател. Ако се посочи като такъв, кой
ще е по-конкретно той. При положение, че наистина е имало нарушения на трудовата дисциплина,
но не е наложено дисциплинарно наказание, това
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може да се тълкува, че нарушенията са малозначими и не се отразяват на изпълнението на трудовите задължения. Ако са били наложени дисциплинарни наказания и са заличени – било със заповед
на работодателя или на упълномощено от него
лице, било по силата на закона с изтичане на една
година от налагането им, то самата същност на
заличаването налага отмяната на всички правни
последици, свързани с наложеното наказание. В такъв случай работодателят не би трябвало да използва формално като критерий наложени, но заличени дисциплинарни наказания. Остава открит въпросът за наложените, но незаличени дисциплинарни наказания, т. е. за тези, при които продължава
състоянието на наказаност. Ако се вземе предвид
обстоятелството, че е случайност през състоянието на наказаност да възникне стопанска конюнктура, която да налага масови уволнения, и за която
никакъв „принос” нямат извършените нарушения
на трудовата дисциплина, за които са наложени съответните дисциплинарни наказания, може по предишната логика на нещата и това обстоятелство
да не бъде посочвано като конкретен показател.
Работодателят е в правото си да направи съответната преценка и ако прецени, че ще го използва
като показател, задължително трябва да го съобщи на представителите на работниците и служителите.
Информирането и консултирането на работниците и служителите от страна на техния работодател в случаи на масови уволнения цели постигането на разумно съгласие за неизбежността им и
подготовка за тяхното настъпване. Правната закрила се свежда до информирането им в определен
срок преди тяхното настъпване и в обмяна на мнение относно предстоящата редукция на заетостта.
Направеното предложение за разширяване на кръга от предприятия, за които информирането и консултирането да са задължителни, само вменява за-

дължение на работодателите при малки предприятия под 20 заети лица също да извършат информиране и консултиране в случаи на масови
уволнения. Предложението за предоставяне на право на представителите на работниците и служителите за информиране и консултиране в случаи на
масови уволнения да свикват общо събрание на работниците и служителите (пълномощниците) само
разширява техните правомощия. Правото на подбор на работодателя при масови уволнения също
поражда въпросителни, във връзка с които също
са направени конкретни предложения, свързани с
доуточняване на показателите за подбора.
Предложените промени в законодателството
всъщност не представляват радикална интервенция.
Освен това с нищо не се натоварва държавния
бюджет, а само се цели въвеждането на определени задължения на работодателя, с което да се осигури в някаква степен закрила при намаляването
на заетостта, и на право на пре3дставителите на
работниците и служителите да свикват общо събрание за осъществяване на информирането и
консултирането. Снижаването на негативния ефект
от неизбежни масови уволнения сред наетите лица
ще има своя принос за постигане на устойчиво развитие в национален, а оттук и в регионален и глобален мащаб.
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ABSTRACT
The stabilization of the employment exact complex of measures to secure an optimal protection against release as
far as it is economical possible in reconstructing with reduce of the employment. In this connection it is made a critical
analysis of the information and consultation of the employment from the employer in the case of large scale discharges.
There are made some recommendations for improvement of the labor legislation about the scope of information and
consultation of the employment, about the right of the spokesmen of the workers and the servants and about for the
right of selection of the employer in the case of mass dismissals. The law protection of the employment in the case of
mass discharges even though is modest in content because economical possibilities for this but it is giving your
contribution to better social assurance of the employment, what is contributed for achievement the sustainable development
in national, regional and globe dimension.
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РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Милен Балтов
Бургаски Свободен Университет
В настоящата статия се изследват характеристиките и възможностите за развитие на човешките ресурси в
малките и средните предприятия. Извежда се връзката между производителността на труда и генерирания през
последните години растеж в икономиката. Представят се малко по-широки мнения и на водещи бизнесмени и
изследователи и на автора по невъзможността част от безработните реално да бъдат ангажирани от МСП. Прави
се преглед на изискваните от работодателите допълнителни квалификации и умения. Поставя се акцентът върху
повишаването на гъвкавостта на трудовия пазар, а с по-голямата гъвкавост и постигане на по-ниска безработица
и по висок доход генериран от един зает. Анализира се легитимността в очите на представителите на МСП на
качество на предлаганите квалификационни курсове. Част от въпросите касаят синхронизацията на професионалното обучение на регионално и национално ниво, както и сътрудничеството между фирмите и доставчиците на такива услуги.
Ключови думи: Човешките ресурси в малките и средните предприятия, гъвкавостта на трудовия пазар,
допълнителна квалификация, професионални умения
Key words: Human resources in the small and medium-sized enterprises, flexibility of the labour market, further
qualification, vocational skills

Въведение
През 80-те години на миналия век, МСП започват да се разглеждат от повечето правителства
като панацея за безработицата. Поставени на фона на “пълната” заетост и застъпващите масово
произ-водство предприятия, които търсеха икономии от мащаба, изследванията на Бърч (Birch,
1979 г.) в Америка разкриват факта, че новите и
малки фирми са източници на генериране на нова
заетост. От друга страна, от решаващо значение е
въпросът за конкурентоспособността на МСП на
пазара на труда. Бариерите пред нарастването на
заетостта в МСП са резултат от действието на две
групи фактори - външни и вътрешни.
Външни фактори в констатациите на Доклада
на българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП,
2004 г.) са: бавните темпове на икономически растеж и свитото потребление; консервативната политика на финансовия сектор и затрудненият достъп
на МСП до източници на финансиране; високият
размер на данъчните ставки и социално-осигурителни вноски; трудовото законодателство и др.
Докато посочените пак там основни вътрешни фактори са: сравнително ниските нива на производителност на труда в българските МСП; все по-силният натиск на увеличаващата се конкуренция и отварянето на икономиката, противопоставящи се на
стремежа на МСП да поддържат разходите си на
конкурентно ниво; доминиращата част от МСП са
микрофирми, опериращи в отрасли с ниски капиталови изисквания за навлизане. Основна цел на

техните собственици е осигуряването на препитание, като те нямат амбицията да развиват бизнеса
си и съответно да увеличават броя на заетите.
Статистическите данни за показват, че в нашата страна е налице увеличаване на средните разходи за труд за един зает успоредно с увеличаването размера на фирмата – най-високи са те в големите фирми - 5,18 хил. лева (ИАНМСП, 2001 г.).
Средните разходи за труд в групата на микрофирмите са 34% от средните разходи за труд за всички фирми, a средните разходи за труд при големите фирми с над 250 заети са с 50,6% по-високи от
средните за всички фирми. Тези данни, както и доказателства от вече направени изследвания в развитите индустриални държавни, показват едновременно важността на сектора на дребния бизнес за
генерирането на заетост, но и появата на един феномен -”дуалния” пазар на труда [Тодоров, 2004,
Менсфилд, 2003 г.]. Понятието се свързва от една
страна с висококвалифицираните, правещи кариера и минаващи формалния път на реализация специалисти в големите предприятия и институции и
“трудните”, с по-ниска квалификация и/или млади,
постъпващи неформално, неорганизирани и немотивирани за голяма и продължителна кариера служители [Alberti, 1999, Балтов, 2005 г.]. Паралелно
с проучване на характеристиките проявлението на
този “дуален” пазар на труда в нашата страна се
налага да се помисли за инструменти – едновременно евтини и с лесен достъп за собствениците и
мениджъри на МСП за самостоятелен и бърз анализ на нуждите на фирмите им от определен пер-
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сонал и профила на неговата желана квалификация,
както и препоръки за бъдещи действия.
Емпиричното изследване с активното участие
на автора [Желев, Балтов и др., 2006] е резултат
от първата вълна на “Информация за пазара на
труда” - подкомпонент от Проекта на Световната
банка “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” и е за нуждите на Агенцията по заетостта.
Проведе се през месеците януари - март 2006 г. и
обхвана всички сектори с непропорционална по отношение на секторите извадка. Тип на изследването e количествено, методът на събиране на данните е структурирано персонално интервю. Обем на
извадката е 750 МСП, обхващи по задание области Бургас, Шумен и Пловдив. Контрол върху качеството на полевата работа е върху 10 % от интервютата на всеки полеви сътрудник, а логическият контрол е на 100 % от интервютата.
1. Състояние на изследваните МСП, капацитет и развитие
През периода от 1998 г. до 2000 г. се наблюдава значителен икономически растеж и стабилизиране на редица икономически фактори като тенденцията е за растящ БВП. Във въпросният период
се наблюдава и постепенно покачване на производителността на труда и работната заплата. В последвалите пет години стойностният размер на БВП
претърпява значителен растеж което е главно благодарение на повишилата се производителност на
труда последвана от тенденция към покачването
на работната заплата. Като разликата в растежа
за периода от 2000 г. до 2004 г. е едва 2 пункта в
полза на производителността на труда. Изследванията показват, че растежа на производителността на труда е изпреварвал значително този на покачване на работната заплата в началото на периода, но в последствие се забелязва значителен спад
при растежа на производителността на труда. Спад
който превръща изпреварващият фактор “растеж
на производителността” в изоставащ такъв спрямо
факторът за растеж на работната заплата. През
2005 г. спадът в производителността на труда продължава със същото темпо. Като причината за това е основен проблем на които трябва да се спрем.
Разпределението по отрасли на фирмите не
е изненадващо – 39,4% от тях са преимуществено в търговията на едро и дребно. Ако се агрегират
процентите за комунални, социални и лични услуги (възможно е в тях да има и неплатили лиценз,
но оказващи туристически услуги) – 10,5%, хотелиерство и ресторантьорство – 1,8%, недвижими
имоти, наемане и бизнес дейности - 1,5%, ремонт
на автомобили и дом. техника – 0,5%, то в сектора на услугите, към търговията (и без финансите)

можем да добавим още 13,3%. В преработващата
промишленост (с която обикновено се асоциира
производството) са представени 17,1% от фирмите.
В строителството са 7,1% от изследваните фирми,
в производство и разпространение на ток, горива и
вода – 3,5%, а в транспорта и комуникациите 1,9%. Пренебрежимо малък е делът на изследваните фирми в селското стопанство и риболова (по
0,1%), което се обяснява с факта, че много от тях
развиват и паралелен бизнес в други отрасли (често са се посочили в друг), както и че в огромната
си част земеделските производители не регистрират фирми за дейността си.
Преобладаващият сектор на търговията и услугите логично ще изисква и кадри с преобладаващо комуникативни качества за работа с хора – независимо от мястото в йерархията на фирмата.
Макар и с намаляващ дял, фирмите в преработващата промишленост очевидно страдат от констатираните липсващи ръководители и служители – в
производствения мениджмънт.
Изцяло частни и български, без участие на държавата или на чуждестранни партньори, са 91,6%
от фирмите, а други 3,8% са с държавно участие
(миноритарно). От фирмите с чуждестранно участие – 3,5% са с преобладаващ български капитал,
а други - 1,1% изцяло или с преобладаващо чуждестранно участие. Според очакванията, преобладават регистрираните като еднолични търговци
(40,6%), но е значим и дела на дружествата с ограничена отговорност (в този процент и едноличните такива) - 35,7% от всички проучени, както и на
акционерните дружества – 10%, обяснимо с факта,
че част от тях са приватизирани бивши държавни
или общински фирми.
Горното, може да се обясни и с тенденцията
за по-добри данъчни условия при фирмите, които
са с по-значими крайни финансови резултати, докато капиталовите изисквания (съответно от 5 хил.
лв. и 50 хил. лв.) очевидно не са толкова високи,
съотнесени към резултатите им. Формите на регистрация на бизнеса следват в общи линии размера на фирмите, като тенденцията ще бъде все повече да се “мигрира” към по-гъвкавите и даващи
възможност за промени дружества на капитала.
Годишните обороти на фирмите за 2005 г. (в
някои от случаите неокончателни - интервютата са
преди счетоводното приключване, или даже дни преди реалния край на годината) са най-често в категорията до 50 000 лв. – посочени от 35% от
фирмите. На практика, останалите близо две трети от фирмите са в категорията на подлежащите
за регистрация по ДДС. В категорията на по-значимите обороти – над 800 000 лв. са се обявили
11,8% от изследваните в фирми. При инвестициите,
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почти три четвърти от изследваните фирми показват активност – само 27,1% не са правили инвестиции през 2005 г. Същевременно, това са доста
ограничени като мащаб инвестиции – до 50 хил.
лв. са вложили 45,8% от фирмите, а други 11,8%
между 50 и 100 хил. лв. Едва 0,7% от изследваните фирми са предприели инвестиции за над
800 000 лв., а други 3,7% между 400 и
800 хил. лв.
При фирмите посочили обороти до 50 000 лв.
е трудно да очакваме повече от самонаемане и наемане на членове от семейството. Много от тях не
могат да осигурят висока добавена стойност на един
зает. Ниските обеми на инвестиции са в кореспонденция с ниските обороти и естествено с ограниченията, които биха наложили финансиращите институции.
При изследваните фирми традиционно се
смята, че качеството на работната сила и конкурентоспособността на продукцията им е повод за
гордост – оценени средно с по 5,27 и 5,26 (по шестобалната система). Преценилите като отлично състояние си, по горните критерии, са по-малко от
половината. Същевременно, отворилите са критични към нивото на заплатите, които разпределят и
на производствените си разходи като цяло. Най-ниско оценяват представителите на фирмите в бургаска област финансовото си състояние – 4,53, но в
региона това не буди тревога: 8,8% от фирмите го
определят като слабо или средно. Конкурентоспособността на продукцията на изследваните
фирми (разбирана буквално като качество за цена)
демонстрира сравнителна защитеност - поне за година от шока на членството в ЕС.
Един от факторите на тази конкурентоспособност, обаче остава неоправдано ниското ниво
на работната заплата, а с изчерпването му и ако
не се направят усилия за повишаване ефективността на труда, конкурентоспособността ще се окаже под опасност. Удовлетвореността от качеството на работната сила, показва, че фирмите имат
добри вътрешни резерви, ако насочат усилията си
към развитие и обучение на кадрите.
Все още - при 34,8% от изследваните фирми,
се наблюдава значителен дял на ненатоварени
мощности (повече от една четвърт от капацитета).
В другата крайност са 45,1% от фирмите, при които има очевидно прегряване (регистрирано пълно
натоварване) и достигане на максимума на капацитета им. В преобладаващата си част, изследваните фирми са реактивни по отношение на случващото се с тях и необходимостта целенасочено да
се разрастват е била заложена само в някаква
степен, а при 22,9% е била в пълна степен, сред
целите на фирмата.
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За всяка четвърта фирма, растежът въобще
не влиза във фокуса на вниманието й – често това
са фирми, ориентирани към решаване на въпроси
на фамилията или от занаятчийски тип, за които
финансовите и организационни аспекти не са
приоритетни. Високият процент на фирмите с напълно натоварени мощности – 45,1% и фактът,
че само 11,4% оценяват финансовото си състояние за отлично, показва необходимост от допълнителни инвестиции, с които в преобладаващата си
част отговорилите не биха се справили със собствени ресурси. За планирано нарастване на бизнеса,
а следователно и смисъл от приоритетно осъществяването на мерки за стимулиране на заетостта,
можем да говорим при близо една четвърт от
фирмите.
Изследваните фирми са, в преобладаващата
си част, в категорията на малките предприятия –
58,8% са с от 10 до 50 заети. Прави впечатление,
сравнително ниският процент на микро фирмите
(с до 10 заети) – 22,5%, обясним с честите откази
на представителите на тази група фирми, с некачествените (непопълнени докрай) анкети с тях и
несъответствията, както в контакт данните им, така и в отрасловата им структура. При близо 40%
от фирмите има застъпена и временна заетост,
която е концентрирана: при 20,5% от отговорилите временно наетите са от 21% до 50% от персонала – обяснимо с мястото на туристическата индустрия в областта.
Интересно е да се констатира, че формалните канали за наемане на работна сила (организиране на конкурс – при 29,7% и с фирми за подбор
– 18,5% от отговорилите) практически са равни по
важност с неформалните (какъвто е: по препоръка
на познати, приятели роднини – посочен от 32% и
по друг начин от 8,9%). Крайният избор на персонал е правен по препоръки на бюрата по труда в
20,2% от случаите. Фактът, че голяма част от МСП
разчитат на временно наети кадри, повдига въпросите за развитие на групата кадри с временен характер на заетостта – пример туристическия сектор. Пак на фона на временно наеманите кадри –
да се обърне внимание на концепция за възможностите, толерирането и стимулирането на втора
заетост/втора професия.
Що се отнася до динамиката в заетостта, при
изследваните МСП преобладават статичните – в повечето или не са настъпили изменения (54,6%) или
става въпрос за нарастване на заетите с до 10%
(6,3%) (при малкия мащаб, често това реално е
равно на 1-2 души). Реална динамика се наблюдава при близо една пета от фирмите – при 14,7%
прирастът на заетите е бил от 21% до 50%, при
4% от 51 до 100% и при 1,1% над 100%. По-
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малък е делът на освобождаващите работна сила,
от които по-съществена е групата от 5,1% на тези
фирми освободили от 21% до 50% от персонала
си. Има тенденцията на спад на броя на фирмите
очакващи понижение на заетия си персонал – в групата 21 до 50% такива даже липсват, очакващите
от 50% до 100% са 1,6%. Така, общо в графата
на предвиждащите спад на заетите си са 7,4% от
фирмите.
Почти без промяна – по отношение на близкото бъдеще, е съотношението на “статичните” (този път без изменения са 48,2%, с нарастване на
заетите до 10% са 15%) и “динамичните”, в заетостта фирми от областта (при 11,3% прирастът
на заетите се очаква между 21% и 50%, при 6%
от 51 до 100% и при 0,1% над 100%). Не малък е
делът на наеманите по препоръки на бюрата по
труда - добър атестат, ако не за качеството на регистрираната при тях работна сила, то за усилията
на експертите им и за намиране на вариантност и
комбиниране на усилията им с тези на представителите на фирмите и на другите субекти в посредничеството на пазара на труда. Тенденцията на запазване на една устойчива група - на “динамични”
по отношение на ръста в заетостта (близо една
пета) фирми е положителна, защото през разглежданите периоди базата (размерът им като заети)
нараства, а от там и количественото изменение на
процентите на прираст. Паралелно с това, се появява възможността от професионализация и разделение на труда.
Отговорите могат да се потърсят и в битието.
Българското население в по-голямата си част все
още изпитва носталгия към социализма където всеки е получавал достатъчно за физическото си оцеляване без оглед на вложените усилия. В наши дни
все още цели 50% от населението ни смята че промените не са били нужни, 62% не се чувстват добре в условията на пазарна икономика а невероятните две трети от Българското население са на мнението че държавата трябва да гарантира прехраната им (Генов, 2004 г.). Една трета от българският
народ не биха работили ако не се налага за прехраната им и 21% са на принципа колкото по малко
ми плащат толкова по малко работя и завидните
54% смятат че държавата трябва да отговаря за
икономическата сигурност на всеки отделен индивид (Генов, 2004 г.).
По-силни емпирични доказателства за горното се съдържат в изследване на ИАНМСП от
2005 г. според което основните фактори, които ограничават растежа на предприятията, са:
• липсата на квалифициран персонал и ниското качество на работната сила – това е сред найсериозните проблеми за близо 16% от предпри-

ятията в България;
• липсата на управленски умения за стратегическо планиране според 6% от МСП;
• трудностите с намирането на квалифициран
персонал са сочени като основна пречка за стартирането на ново предприятие, според 25% от МСП.
Тази толкова специфична характеристика на
поведението на българина който е и работна ръка
така и работодател може доста лесно да обяснят
промените относно качеството на труда в България.
Можем да отбележим като основен момент нежеланието от промени което е в основите на нежеланието за подобряване на условията за труд което
някои работодатели показват както и липсата на
предвидливост, че недостатъчното заплащане на
работната сила ще навреди на бизнеса в бъдещ
план. В последствие реакцията на трудещият се и
спада на желанието му да увеличи собствената си
производителност а предпочита да работи за колкото му плащат и дори колкото да се изхрани.
Добре знаем че производителността на труда зависи много и от инвестициите в нови технологии
които обаче се класифицират като дългосрочно плануване докато нашият предприемач предпочита да
живее “ден за ден”.
2. Използуване на капацитета на работните
места и професионалните качества на заетите
От данните на нашето изследване се оказва,
че на база даденостите – максимално натоварване на съществуващи мощности, в голяма степен
нови работни места могат да се получат в групата
на малките предприятия (с заети от 10 до 50 души)
– самата група ще нарасте от 58,8% до 65,2% от
отговорилите фирми. Трансферът на фирми в горната група ще се получи основно от нарастване
като размер на някои от микро предприятията (от
22,5% спадащи до 19,7%), което може да е
резултат, както на единични допълнителни работни места, така и наемането на цели екипи. В категорията на средните (някои от тях и големи) фирми
– с над 50 заети, макар и малка част очевидно ще
премине оптимизиране или криза и ще мигрира в
по-ниския клас на малките предприятия. В една голямата част, фирмите се определят като сравнително атрактивни с местата си за работа: 37,9%
се виждат сред тази една четвърт от фирмите в
областта, които са най-атрактивни, а към тях допълнително и 32,3% към първата половина на фирмите по атрактивност. 11% от представителите на
изследваните фирми смятат, че са сред най-неатрактивните за привличане на бъдещи служители.
Очевидно, съобразно нуждата да бъдат
гъвкави, висока ефективност (при максимално натоварване на мощностите им) се очаква от групата
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на малките предприятия - в диапазона от 10 до 50
постоянно заети. Изследваните фирми се определят по-скоро като атрактивни, спрямо потенциалните кадри за привличане. Цялостно, нивото на удовлетвореност от професионалните качества на персонала е високо в над две трети от изследваните
фирми.
В най-голяма степен, това се отнася до ръководните кадри – при 78,6% от фирмите, спада при
служителите – при 75,2% и е най-ниско за работниците – при 68,3%. Паралелно с това, макар и
нисък, процентът на фирмите изразили неудовлетвореност от кадрите е най-значим за ръководителите – 2,1%, а за другите две групи е около 1%.
По отношение на трудовата дисциплина на ръководните кадри, проблемни са закъсненията – посочени като често случващи се - от 3,1% и неуплътняването на работното време - при 3%. За служителите е посочено, че често се случва неуплътняване на работното време - сред 1,5% от
фирмите, а другите елементи на трудовата дисциплина са - около и под 1%. Сред работниците
като често случващото се неуплътняване на работното време, се посочва от 4,4% от проучените
фирми, но се оказва, че и “по-лекото” - рядко случващо се, е изтъквано от значим брой фирми –
22,9%.
Високо е нивото на удовлетвореност от кадрите в изследваните фирми, като то почти не се
влияе от групата към която попада персонала. Макар и най-често удовлетворени от ръководните си
кадри, показателите им за трудова дисциплина са
по-ниски от тези на служителите. При всички групи
се констатира проблем с уплътняването на работното време – израз освен за дисциплина и за слабости в организацията.
При 28,9% от изследваните фирми са налице незаети работни места. Като обем – очевидно
положението за фирмите не е критично, едва за
3,3% от тези 28,9% става въпрос за незаети повече от 26% работни места. Почти половината от
фирмите със свободни работни места – 48,1%,
имат незаети от 11% до 25% от местата си. Макар
и не в критични размери като обем, това може да
са значими и ключови за спазването на технологичния режим (производствен или в услугите) или
качеството на работа, групи служители, които трудно се компенсират.
При незаетите работни места преобладават
тези за работници – 76,9%. От фирмите констатирали незаети места, едва 1,5% са посочили, че
става дума за ръководни кадри, но реално в рамките на посочените 21,6% незаети места за служители, една част ще са тези с управленски функции
(отчитайки, че при малкия размер и плоските струк-
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тури, номинално ръководните постове в йерархията не са много), като много от функционалните
експерти поемат и управленски задължения. Незаетите работни места в известна степен кореспондират и с непълното натоварване на мощностите,
към част от тях или се изискват специфични умения или са неадекватни на конкурентните предимства на конкретната фирма. Фактът, че фирмите
демонстрират ограничен брой незаети работни
места за ръководни кадри показва, че е рано да се
говори за пазар на мениджърски кадри. Търсените
служители не трябва да се възприемат в традиционната категория на чиновниците, в малките по мащаб фирми - от тях, а често и от работниците, се
изисква изпълнението на комплексни задачи и това допълнително ще затрудни избора им.
За малко над 10% от фирмите с незаети работни места се търсят и хора за ръководни постове и обикновено от тези кадри се очаква да съчетаят няколко вида компетенции – преобладаващо за
управление на производството – 7%. В равномерна степен се очаква висшите ръководители да споделят и постове в маркетинга, финансите, счетоводството и управлението на информацията и ИТ
(четирите споделени от по 3,5% от фирмите). Сравнително висока е спешността от назначаването им
– обикновено до няколко месеца (6,2%) или даже
веднага (3,1%). В период докъм 6 месеца, са в
състояние да изчакат 3,5% от фирмите, а нито една не може да отложи тези назначения за период
до или по-дълъг от една година. Положителни са
намеренията, бъдещите управленци да са сред кадрите на фирмата, които ще се издигат и обучават
за това – 7%, както и чрез привличане на новозавършили - 3,5% и по-скоро като изключение чрез
привличане на специалисти от други фирми – 2,3%.
Очевидно обаче това е по-трудния подход – като
много трудно намирането на подходящи ръководни кадри определят 6,6% от изследваните фирми,
а като трудно други 6,2%.
Ръководните кадри се очаква да съчетават няколко поста и със сигурност ще трябва да имат покомплексни качества. Ще се разчита на развитието и издигането на кадрите, колкото и труден да е
този процес. Най-търсени са работниците с комплексни функции в сектора на транспорта, складовете и телекомуникациите.
Ако се агрегират данните за строителство и
мебелно производство, свързаните с тях довършителни, комунални и ВиК услуги, се оказва, че бумът в строителството определя почти 30% от вида
на търсените работници. Най-висока се оказва, че
е спешността при назначенията точно на работници - необходимостта това да се случи веднага е
афиширано от 34,2% от фирмите, а в близките
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месеци от 36,4%. Други 28,6% могат да почакат
и до половин година, а 0,5% до една година.
Начините за решаване на въпросите със свободните места за работници, най-често са виждани в привличането на работници от други фирми
(37,7%) и в привличането на новозавършили лица
(37%). Почти се пренебрегва възможността да се
използува по-ефективно и развива собствения ресурс – за издигане и обучение на лица от фирмата
са 3,9%, а за преназначаване други 1,6%.Очевидно
се смята, че ресурса на изхода на училищата и в
другите фирми е лесен за привличане – споделено

от 50,2% от фирмите (при отговорили 77,4%).
Трудности в привличането на подходящи кадри очакват 16,7% от фирмите, а това да се окаже
много трудно – 10,5%. Високата спешност - в търсенето на изпълнителски кадри, демонстрира или
отлагане на въпросите по развитието им (пренебрегвани и при търсените решения) или за недостатъчна яснота в самооценка на нуждите им от такива кадри. Мобилността на работниците – заети и
ново-завършващи, очевидно е по-голяма от средната за страната. За привличането на нови кадри,
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Фигура 1. Основни фактори при привличане на работна сила
отговорилите представители на фирмите в областта, изтъкват най-често сред първите (от 36,5%) и
вторите (от 27,1%) по важност фактори - доброто
възнаграждение (Вж. Фиг. 1.).
В категорията на първите по важност фактори,
на втора позиция е посочена безопасността на труда – 22,1% от фирмите. Най-често изтъквана, сред
третите по важност фактори (18%) и цялостно ранжирана като трети (19%) фактор е сигурността на
работата. Правят впечатление следващите, поставени по важност в обобщеното ранжиране фактори:
възможност за развитие на знания и умения (с
16,9%), добри взаимоотношения в колектива (с
16,6%) и добро ръководство (с 14,7%). Сред мерките за покриване на нуждите от допълнителни
кадри, буди тревога извеждането на първо място

на привличането на хора от други фирми - посочено от 54,7%
Почти половината от отговорилите представители на фирми от областта (49,2%) виждат в подбора на новозавършили удачната мярка за покриването на нуждите от работна сила (общият сбор
на проценти е над 100% - приемат се до три
отговора). Близо една трета от отговорилите считат за важни развитието на вътрешните ресурси:
повишаване на квалификацията на персонала
(30,1%) и мерки за запазване на настоящите работници (28,1%). Наемането на безработни по
програми и мерки на АЗ се определя сред най-важните от 14,1% от фирмите в областта. Близки до
изявата на едно социално предприятие са част от
тези 9,4% считащи наемането на хора от малцин-
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Фигура 2. Най-важни мерки за покриване нуждата от работна сила

ствата за важно, както и от 3,9% за наемането на
хора с увреждания и 1,6% за наемането на пенсионери с подходяща квалификация.
В съвременните условия потенциалът да се
постигне висока производителност се основава на
иновативните подходи към управлението или т.н.
“ноу-хау”. Конкурентна среда в която работят
фирмите, е основният аспект, който влияе на конкурентноспособността на нашите МСП. Върху тази среда оказват влияние редица фактори като: държавното управление, качеството на институциите,
инфраструктурата, технологичното развитие и
иновациите, качеството на човешките ресурси, либерализацията на икономиката, финансовата система и фирмените стратегии и много др. (Тодоров,
2004 г.).
Повишаването на гъвкавостта на трудовия пазар е също от високо значение за неговата
ефективност. По голямата гъвкавост несъмнено ще
доведе до по ниска безработица и по висок доход
генериран от един зает. Като цяло работодателят
не обръща особено голямо внимание на наемането на своите служители въпреки че трябва да ги
подбира доста по обстойно. Наблюдават се редица
оплаквания от МСП относно административният характер на подписваните договори което говори за
нужда от промени в Кодекса на труда. Като способи за увеличаване на гъвкавостта на пазара на труда се открояват различни модели за работно вре-

ме които се допускат от Кодекса на труда.
3. Направление и ангажираност към квалификацията и обучението
Малко над една трета от изследваните МСП
– 34,5% са предвидили бюджет или обособили някакъв фонд за квалификация и обучителни мерки
на собствения си персонал. В 42,3% от фирмите,
реално е било проведено вид обучение или квалификационно мероприятие през последните 1-2
години. Тези разходи, в най-голяма степен са поемани изцяло от фирмите – в 87,2% от случаите.
Изцяло са били поемани от вън (друга организация
или донор), тези разходи само при 0,6% от
фирмите, в съотношение над 50% от разхода - при
2,5% от тях
Сравнително високо е нивото на бюджетиране сред фирмите, което е признак и за планиране
на бъдещите обучителни дейности и евентуален на
техен успех. Високият дял на реално проведените
обучения потвърждава факта, че вероятността да
се случат е по-голяма при предварително бюджетиране и планиране. Обичайно, при ползването на
външно съфинансиране за обучителни и квалификационни дейности, фирмите финансират или половината разходи – 6,4% от тях или повече от 50%
- 3,3% от отговорилите. За обучителните дейности,
фирмите разчитат главно на собствения си
капацитет, 45,2% от осъществилите обучения въ-
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Фигура 3. Източник на разходите за обучение и квалификация*

обще не са склонни, а 21,9% само в малка степен
са склонни да плащат на външни школи и центрове за професионално обучение.
В голяма степен са склонни да платят на външни доставчици на обучителни/ квалификационни услуги едва 8,4%, а в средна степен други 24,4% от
фирмите реално провеждали обучения – обяснимо
донякъде и с ниския дял на фирмите посочили ползуването на външно финансиране за тези услуги.
Парадоксално е, че едновременно малко се ползва външно пълно или съ-финансиране на обучението и е ограничена склонността за заплащане на
други организации за провеждането му.
Обстоятелството, че фирмите не са склонни
да плащат на външни доставчици на обучителни/
квалификационни услуги демонстрира още един
явен парадокс – те са малки по размер липсва им
или не е целесъобразно да поддържат собствен капацитет за вътрешно обучение, но все още не са
склонни да възлагат (по-скоро заплащат) тази дейност на външни професионални организации. Така
се задълбочава типичната за МСП изолация.
Същевременно, съотношението сред безработните на “хора с опит”, от една страна и от друга,
“обучени хора, но без опит”, е 6:1. Този факт пос-

тавя въпроса за професионалната квалификация,
обучение и за необходимостта от въвеждане на стажовете като форми за трупане на опит и придобиване на изискваните умения. Съществуват съмнение сред голяма част от МСП, че с едномесечен
квалфикационен или преквалификационен курс не
може да се постигне необходимото равнище на
опитност и нежеланието на част от работодателите да наемат хора от БТ се състои именно в убеждението, че там са регистрирани хора с ниска степен на мотивация и лоши трудови качества [Чобанов,
2005 г.].
В най-неблагоприятно положение на пазара на
труда като цяло са ромите. Те имат нужда от ограмотяване и квалификация. Обаче е трудно да се
осигури заетост на тази група без субсидиране, т.к.
работодателите ги наемат предимно по програми
за субсидирана заетост. Като цяло има нужда от
разширяване на субсидирана заетост за всички рискови групи като се виждат възможности за реализация на лицата с по-ниско образование и по-ниска
квалификация именно в програмите за насърчаване на заетостта и сезонната селскостопанска работа.
А как изглеждат и какво причиняват всички те-
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зи съмнения и нерационални действия на пазара
на труда можем да проследим от следните статистически данни за безработицата в България през
2005 г. Висшистите като група безработни в неблагоприятна позиция са едва 8% което показва колко по ценена е високо квалифицираната работна
ръка (данни на НСИ, 2006 г.). Правителството се
опитва чрез намесата си да стимулира предприемачите при наемането на нискоквалифицирана работна ръка. Това е правилна тактика и показва
резултати, но може да се работи доста повече в
тази посока чрез програми подпомагащи, насочващи и развиващи младите, защото както работодателите в лицето МСП се страхуват от наемането
на една не дотолкова опитна работна ръка, така и
тя с несигурността си оправдава притесненията на
своите работодатели. В следствие на необявените
работни места на пазара на работна ръка и така
лошите практики в МСП - търсенето на работна
ръка чрез коренно различни методи от обикновени
обяви до използването на роднински връзки и други.
Поради необявените работни места за които държавата са в неведение, не могат качествено да организират подходящо обучение за нужните сектори и.
Заключение
В края на доклада е наложително да отбележим нуждата от един далеч по предприемачески
поглед над ситуацията. Нуждата от дългосрочната
перспектива на икономическото мислене, която
трябва да приложим, но и която трябва да се възприеме от предлагащите и търсещите качествена
работна ръка на българският пазар. Дългосрочното
планиране и инвестиране в подобряването на качеството на работната ни ръка са ключов момент в
превръщането на западащия растеж към усъвършенстване който българинът притежава в изгряващ
такъв. Настоящото икономическо положение в което България се намира показва доста интересни
възможности за реализация на добре квалифицирана работна ръка дори в не толкова далечно бъдеще.
Необходимо е много по-пълно и задълбочено
проучване на пазара. Нужно е отчитането на актуалните и бъдещи потребности, като това трябва да
се превърне в постоянна политика. Успоредно с това
се очертава необходимостта и от придружаваща
политика за “бързо реагиране” – организиране на
курсове за вече постъпили работници и за безработни по заявка на фирми и с възможности за стажове .Недостатъчната легитимност и недостатъчно достатъчно добро качество на предлаганите квалификационни курсове също е голям проблем.
Работодателите изпитват съмнения в качествата на
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завършващите тези курсове. Като отговорът е в поголямата публичност и прозрачност при определяне на изпълнителите на обучителните курсове.
Запознаване на работодателите с механизмите за
оценка на обучителните и квалификационни курсове.
Трябва да бъде предвидена възможност за определена квота от курсове, които да могат да се
сформират през годината, при възникнали конкретни заявки от работодателите. Бързината на реакциите е важна характеристика на качеството на
услугите, предлагани от БТ. Нужна е оценка на проведените през годината обучения – на тяхното
качество, на процента безработни, намерили работа след преминат курс на обучение. Тази оценка
трябва да бъде заложена като коригиращ механизъм при изготвянето на плановете за следващата
година.
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DEVELOPMENT OF THE HUMAN RESOURCES IN BULGARIAN SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Milen Baltov
Burgas Free University, Bulgaria

ABSTRACT
In this article the characteristics and the possibilities for the development of the human resources in the small and
medium-sized enterprises are studied. The relation between the labour productivity and the generated for the last few
years growth in the economy is further clarified. Presented are in a wider scope opinions both of leading business
representatives and researchers and the author over the limitations for some of the unemployed to be engaged in real
terms by the SMEs. An overview is made over the requirements of the employers for further qualification and skills. The
stress is on the increasing flexibility of the labour market and through this higher flexibility the achievement of lower
unemployment and higher income generated by a single employee. Analysed is the legitimacy in the eyes of the SMEs
representatives of the quality of the provided qualification trainings. Part of the issues concern the synchrony of the
vocational training at regional and national level, and at the other side the cooperation between the companies and the
providers of such services.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)
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ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР ЧРЕЗ
ИНТЕЛИГЕНТНИ АГЕНТИ
Янислав Желев
Бургаски Свободен Университет
В статията е описана дидактическа методология, комбинираща съвременни методи на електронното обучение с технологията „Интелигентни Агенти”. Целта на предложената експериментална методология е да се подпомогне и ускори сложният синтез между теоретичните и практически-ориентираните подходи, да се осигури
поддръжка на обучение чрез практика, базирано на интелигентни агенти - автономни софтуерни системи, които
използват методи на Изкуствения Интелект и изпълняват ролята на тютори, адаптивно подпомагащи обучаемите
по време на обучението. Статията илюстрира методически експеримент за използването на интелигентни агенти
в електронното обучение на служители, работещи в транспортния сектор1 . В статиятае описано един методически експеримент за използване на ИА при осъществяване на е-обучение за специалисти, работещи в специфични области като например в транспортния сектор.
Ключови думи: електронно обучение, изкуствен интелект, интелигентен агент
Key words: e-learning, artificial intelligence, intelligent agent

Didactic model
PARMENIDE aims an innovation of the educational training processes used in the sector of transport from a methodological point of view, from the
point of view of contents, processes, supporting tools
and materials. Currently, the so called simulators are
used for training in the sector of transport, for
professional figures called to control the vector, for
example pilots, ships and/or submarines captains,
trains and high speed underground trains drivers, etc.
On one hand, simulators are not very useful in
order to make interventions in complex non-standard
situations (cases of simulation of dangerous events
due to external causes, such as fires, earthquakes,
acts of terrorism, are rare), on the other hand, they
seldom allow a constant dialogue with the teacher/
trainer who helps understanding the mistake one has
made and how one must behave in order to avoid
repeating it.
The analysis of training processes in the sector
of transport, and in particular in the sector of air and
railway transport, highlights a widespread use of
driving simulators, but nothing seems to be available
for simulation processes and the trainer’s direct
intervention for safety operators. The error margin
of such operators must be equal to zero, and not
always is the operator sure about what would happen
in case of a mistake and of an intervention taking
place while not following the procedures.
In the PARMENIDE project, so as the Greek
philosopher insisted about the importance of
rationality, the proposed learning methodology will

favour a thoughtful re-elaboration of training processes, both in terms of contents production and
concrete effects on the trainee, enhancing the
learner’s experiential aspects and those of the
teacher’s direct intervention. The de-regulation in the
sector of transport has determined the rise of new
air companies and new managers of sea and earth
transport. This means that the mass of individuals
bound to move increases extremely fast, and the need
of training good pilots, drivers and, in parallel, good
security operators increases therewith. Higher
education, high quality and “know how” capability
are the key words in order to grant safety in a
constantly growing sector.
In particular, the pedagogical methodology here
proposed aims at favouring the difficult synthesis
between theoretical approach and practical approach
based upon strong experiential components (learning
by doing), having Intelligent Agents as its own basis.
As we have seen before, Intelligent Agents are
autonomous software systems realized with AI
methods. They can operate in the training environment as tutors that adaptively assist users in the
performance of the training tasks. They can intervene
in case of suboptimal performance, demonstrate
skills, provide explanations and answer to questions,
and play the role of team members in multi-person
tasks. The agents can be represented either as
abstract pointers and disembodied hands, or as virtual
humans having articulated bodies.
Intelligent Agents are therefore virtual facilitators gifted with great reactive, intuitive and interpret-

1 Експерименталната работа, представена в статията е финансирана от програма Леонардо да Винчи по
линия на пилотен проект I/05/ I/PP-154064 „Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teaching
and Learning Solutions In Digital Education” /PARMENIDE/

56

Янислав Желев

ative skills. Thanks to them, learning is based upon a
knowledge transfer where the student is followed
“step by step” by his own agent/trainer, enjoying a
new learning methodology being highly experiential
which allows real time testing of what has been
learned and at the same time how to correct possible
mistakes in the intervention. The students/operators,
thanks to these new learning paths, will be able to
understand in real time the consequences of their
own mistakes and acquire a capability of direct
intervention in potentially unsafe situations being
typical of the sector of transport.
Compared to traditional multimedia learning
systems, with Intelligent Agents, contents delivery
becomes highly interactive and personalized,
articulated along individual paths following the
learners’ natural inclinations and respecting the
different times of knowledge acquisition from
individual to individual. Virtual teachers may use
methods of Artificial Intelligence for deeply evaluating
the student’s performances and reactions, and mostly
adapting teaching to specific needs and particular
environments, as much as possible; showing the
student how to actually perform a rather complex
task; taking advantage from non-verbal behaviours,
in order to capture the student’s attention on the
crucial moments of learning. Thanks to their anthropomorphic features, virtual teachers make interaction
between student and learning system more
interactive, involving and effective, allowing the
improvement of contents fruition, and considerably
implementing the learning level of the student, who
learns with an active experiential participation.
The use of an innovative methodology, such as
the one based upon IA, requires a contents production
being appropriate and able to be supported by the
system. The learning models highlighting the components of an experiential kind are basically important
in order to secure high quality and safety standards
in such a peculiar environment as that of transport.
The error margin must be zero and not always is it
possible to follow an on-the-ground training for long
spells of time, being it difficult to organize and very
expensive; the use of IA permits instead a flexible
training which can be repeated through time
uncountable times. Professional re-qualification based
upon elaboration and testing of new methodologies
of knowledge transfer permits to realize new
products being highly interactive, and therefore able
of stimulating an active participation in learners. The
student recovers his centrality and interacts with his
own virtual teacher in real time at any time.
From the point of view of new methodological
and instrumental approaches, PARMENIDE experimental learning methodology permits to:

• finalize learning, issuing concrete opportunities
for diversified learning situations;
• activate a valuable psychological contract,
granting a clear definition of internal and external
roles, of relationship between roles and competence
areas, practical organizational rules;
• involve the trainee into learning, thanks to a
gradual use of active didactic techniques, and of
moments of actualization of personal life (trainers,
on their part, will use the same innovative modes
with final users, the operators in the sector of
transport);
• learn from practical experience through the
reconstruction of dynamic didactic situations, recreating and allowing to relive actual experiences lived
by participants;
• learn as a research, stimulating continuous
moments of discovery and having the goals of the
intervention crystal clear in mind;
• activate learning-extrinsic and -intrinsic motivations, appealing to the potential and latent levels
every person owns.
The methodology of Intelligent Agents as virtual
professors/facilitators interacting with the student
permits to activate a strong emotional response on
one side, and a real know how capability on the other.
In the first case, it is important to underline the
fact that training has a major impact if the person
involved in the process is stimulated, not only by the
cognitive-rational component, but also through the
emotional component. The trainer must be able to
realize moments of constant emotional involvement
for all participants through techniques favouring
active participation and inclusion.
In the second case, it is convenient to highlight
that experience represents one of the most powerful
levers in favouring a cognitive learning process based
upon learning by doing. The trainer must be trained
in order to understand how to appropriately activate
didactic situations recreating experiential aspects. All
experiences are legitimate and must be given value
by the trainer, since they represent fundamental
elements for the development of the training process.
Experiences are the reference material to always
draw on at any time, and they become a sort of
database that the trainer first and final users then
will always carry with them.
From the point of view of the new processes/
products in response to existing problems,
PARMENIDE permits to activate learning systems
having a high experiential contents, to learn by doing,
where there is a constant contact between teachers
and students, allowing to go beyond the limits of
simulators for the use of vectors, both on the side of
the user, since simulators are only addressed to those
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moving the vectors, and on the side of the learning
methodology, since simulators do not include an
interactive contact between teacher and student. The
model realized by PARMENIDE, thanks to IA, gives
the learner independence, letting him free to follow
personal learning paths based upon individual rhythms
and knowledge acquisition levels being regular.
Classroom education does not allow to follow everyone the same way, whereas Intelligent Agents grant
each and every individual trainee an appropriate
support by the teacher in the one-to-one relationship.
Moreover, these agents are able to activate extrinsic
and intrinsic motivation systems. In the first case,
the motivation depends upon the fact that the result
is visible, tangible and verifiable. In the second case,
supporting mechanisms are activated by the virtual
teacher, so that learning is perceived as being a
pleasure impacting both on the cognitive and
psychological domain.
Compared to traditional training approaches,
PARMENIDE introduces two innovative elements: the
use of an innovatory didactic technology and the
constant interaction with the teacher in a context of
practical/virtual activities leading the student through
learning by doing. This learning approach is easily
extensible to other experiential learning areas, linked
to different typologies of industrial productions and
interventions on mechanical and electronic devices.
The long term goal is reaching a constant use of the
experiential component in all training processes where
the student recovers his centrality and has the time
of trying and retrying by testing, both autonomously
and with the help of the virtual facilitator (intelligent
agent teacher), his own skills of analysis, response,
deduction, projection and first aid.
The great experiential value proposed permits
to intervene with certainty in the optimal training of
operators belonging to all those sectors where the
human error component might have unrecoverable
consequences.
1. Parmenide learning environment
The PARMENIDE project, in promoting a new
methodology of knowledge acquisition in e-learning
mode, aims at developing and spreading innovative
learning opportunities for teachers and learners,
offering them to enhance their respective qualifications. IA permit to harmonize theoretical training with
practical, experiential, on-the-ground training,
following virtual learning by doing; learners acquire
practical skills thanks to the experience deriving from
learning how to use devices, systems and equipments.
The specific goal is realizing two pilot training
applications in the sector of air and railway transport,
favouring an effective learning thanks to the use of
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an innovative technology.
A typical scenario that both air and railway
transport employees must be able to face is emergency management: for example, in case of fire in a
closed environment attended by passengers, such as
an airport lounge or a railway station, employees
must apply safety procedures that favour people
egress and reduce risks as much as possible.
The PARMENIDE learning environment is aimed
at training users on safety procedures to be used in
crowded environments, such as airports and railway
stations, affected by emergencies. In particular,
PARMENIDE aims at building a simulated learning
environment, enhanced with an intelligent agent
playing the role of virtual tutor, where the learner
has to react to the event of a fire. This learning
environment requires the student to carefully apply
emergency plans, adjusting them to specific circumstances such as the location and magnitude of the
fire, the location of emergency exits, the availability
of fire extinguishers, etc., and therefore experimenting with several evacuation methods.
In such environment, the student could observe
and learn from the (potentially catastrophic) consequences of his own actions and mistakes, by looking
at how crowds react to the application of safety
procedures such as opening and closing exit doors,
ringing alarms, providing egress instructions. The
emergency scenarios require high precision interventions where no mistake at all can be tolerated, since
so many human lives are involved: one little mistake,
even if made with good intentions, may cause
unrecoverable consequences. The intelligent virtual
tutor, that continuously monitors the student’s
performance, can tell him what kind of mistakes he
made, and explain the reasons for the consequences
of such mistakes.
The opportunity of facing such themes within
the training path issues from the fact that airport
and railway societies must necessarily include among
their personnel those operators who, when an
emergency situation happens, such as a fire for
example, take care of the occupants’ safety, removing
them from possible dangers and/or organizing a safe
egress and securing that the pre-arranged gathering
points be actually reached.
The learning environment will consist in a
simulated hall of an airport or railway station, where
the student plays the role of a public official responsible for managing fire emergencies. The hall is
crowded with simulated people; each of these is
controlled by a fuzzy logic system, which emulates
the walking behaviour of a real person. The environment is able to respond to the user’s inputs and within
it the virtual tutor or agent verifies if emergency
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procedures and rules are respected and followed
correctly by the learner.
The engines based upon fuzzy logic to be
developed will be two [4,5]:
• the first will control the tutor’s behaviour as
learner’s supervisor and “advisor”, and will use fuzzy
rules for evaluating the student’s performance, in a
way similar to what a real tutor would do;
• the second will manage the behaviour of the
“passengers” present in the scenario; the fire
breaking out and the settings of the scenario.
Fuzzy logic, compared to other Artificial Intelligent techniques, implies a reasoning style more
similar to the way human beings usually think: therefore it both enables teachers to provide more easily
the set of rules which must be used by the Intelligent
Agent for evaluating the student’s performance, and
experimenters to create a faithful simulation of the
behaviour of people in a crowded place. Here we
shall outline the main features of fuzzy logic with
respect to traditional logic, as outlined by [3,7].
In the traditional Aristotelian logic, an object
could be classified as white or black, full or empty,
hot or cold, without any shade in its description. This
kind of logic is called bivalent, that is, from a mathematical point of view, it values the degree to which

an object belongs to a set as 0 or 1.
On the contrary, the real life provides a lot of
situations in which sets have vague boundaries, so
that the membership value of an object belongs to
the interval [0,1] rather than to the set {0,1}. For
example, is a person “far” from a wall if he/she is at
5 metres from that wall? The traditional logic would
say yes. But, reducing the distance to 3 metres, is
the person still far? According to the human reasoning
way, we can imagine the meaning of “far” like a set,
made of values going from certainly “far” values to
certainly “not far” values. In between these bounds,
values are “far”, but some of them are more and
some less far. It is evident, then, that the membership
to the “far” set of a value cannot be always
expressed by only “yes” or “no”. Instead, we can
express “how much” a value belongs to that set
through its membership degree, whose value lies in
the interval [0,1].
The relation between membership degree and
distance from the wall can be represented graphically
as in fig. 1, in which also the fuzzy meaning of “close”
and “far” is depicted. We call fuzzy numbers the
numerical sets related to imprecise concepts like
“close” and “far”, and Fuzzy Theory the mathematical
framework that studies the fuzzy numbers.

CLOSE

FAR

1
0.5
0

0

1

2

3

4

DISTANCE (m)

Fig. 1 Examples of fuzzy numbers
Note that the membership degree is not a
Probability measure, although both membership and
Probability values provide an estimate of uncertainty.
Actually, uncertainties studied by Probability and
Fuzzy Logic are not the same: in fact, Probability
Theory focuses on uncertainty due to randomness,
while Fuzzy Logic deals with uncertainty due to
vagueness. Therefore, Fuzzy Logic is useful in the
study of uncertainty, in case of imprecise or missing
information [3].
Usually, a fuzzy system starts with a numerical
input, like in our example the distance from an

obstacle, and provides a numerical output, for
example the angle of deviation from a path to avoid
collision. Between input and output works the fuzzy
inference process, based on a set of fuzzy rules such
as: if A then B, in which A and B are verbal or
approximate inputs . Then, an interface is needed to
pass from numerical input to the fuzzy inference
engine, and back to numerical output. This interface
fuzzifies the input, and defuzzifies the output. In fig.
2 a schematic representation of a fuzzy system is
provided.
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Output

Fuzzification

Defuzzification

Fuzzy inference

Fuzzy Rules
Fig. 2 Example of a Fuzzy System
The bi-dimensional scenario that will be realized
will allow the student to make moves with a kind of
pawn, which will represent him within the context
of an evacuation, through a set of buttons and icons.
The virtual agent (tutor), external to the bi-dimensional scenario, will evaluate the learner’s behaviour
giving points to the different actions, according to
the fuzzy rules. The tutor’s “balanced” answer will
be given at the end of each action.
2. Intelligent agents as virtual pedagogical
characters
In the educational field, the necessity emerges,
with an increasing force, to use new technologies
that make distance learning possible, in both
synchronous and asynchronous mode.
This need is growing because of the limited
resources in terms of teachers, spaces, but above all
of the distant users’ available time, the latter being
far from the places of teaching, of student-workers
and, particularly, of those workers that want to
augment their knowledge or need to update their
professional skills.
Knowledge Management begins to be perceived
as a strategic activity of those businesses with a high
technological content. More than ever, an enterprise
distinguishes itself and emerges in the competition
of the market on the basis of the competences that
it possesses and it is able to use. A system of knowledge management has the task of facilitating the
gathering, organization and spreading of the knowledge, therefore it has purposes which are very similar
to a learning system. Essentially, it is necessary to
study and to test the modern solutions of Knowledge
Management, in order to apply them to a Web-

learning environment.
It is a matter of fact that there are, by now,
notable improvement regarding the models of
teaching-learning and the technological supporting
tools. The increasing demand for continuous
education, especially in some sectors, represents relevant problems for the institutions and the public and
private organizations that ask for a more and more
updated knowledge, an evolution that follows a
detailed planning for long life learning.
This perspective requires educational offers
based on new methods being able to exploit the
potentialities of the telemedia technologies, offering
both custom tailored curricula and standard ones that
are included in the virtual communities operating in a
collaborative dimension.
The research in the field of Artificial Intelligence,
over the last 10 years, has also led to great innovations in the area of education, proposing absolutely
innovative pedagogic and didactic systems. Thanks
to these new systems, the construction process of
knowledge, by overturning the traditional educational
methodologies, has turned the learning paths more
active and interactive. Within the pedagogic intelligent systems the so-called Intelligent Agent can be
enumerated, projected mainly to satisfy the demand
of assistance to a more specialized learning, custom
designed and individualized.
2.1. Intelligent Agents applied to the training
of airport and railway employees
In the field of Information Technology, different
typologies of agents can be distinguished [6]: collaborative agents, interface agents, the task of which
is to manage the dialogue with the user - also called
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personal assistants, -the mobile agents who are able
to move (to migrate) from a computer to the other
(through a net) during their own performance. Furthermore, there are Information/Internet agents that
manage information coming from various sources,
often taken from Internet and interacting with the
search engines; reactive agents, only able to react
to the external inputs; the hybrid agents, that combine two or more of the typologies above mentioned;
and finally specific intelligent agents that are selfgoverning, able to collaborate and learn: these agents
are the ones involved in the PARMENIDE Project [1].
Which is the importance of the Intelligent Agent
involved in the PARMENIDE Project for educational
research purposes and more precisely for the ones
regarding artificial intelligence applied to education?
The system of intelligent support has used some
multimedia and ipermedia supporting tools by offering
to the users a highly individualized education, in highly
interactive environments that favour an active approach to the learning process [2].
The basic architecture of the system called
“tutorial intelligent” involves:
• domain expert: it contains the explicit representation of the knowledge to be offered to the
student.
• student’s model: it interprets the answers given by the student, by formulating hypotheses on
the knowledge that has allowed to produce such
answers.
• pedagogic form: it contains knowledge on the
didactic strategies and the teaching methods. Such
form allows planning the presentation of the topics
and the problems to resolve on the basis of the
selected didactic strategy and the information on the
abilities of the student.
• user interface: it regulates the communication
between the student and the system also by translating the information from the language of the
system to a comprehensible language to the student.
Within this framework, the intelligent tutor
allows to have a constant monitoring, without limits
of place and distance with a notable saving in terms
of both time and economy, for the subjects and for
the businesses.
2.2. Specific features of the system
The system created, moreover, has the task to
reproduce the human behaviour inside software with
specific features:
• it has to be able to act in a autonomous way
without interventions by the user;
• it has to know the way to take information
from the environment in which it is located and to be
ready to answer to the external stimulus, quality that

attests the ability of adaptation and also of learning;
• it has to exchange information with other
agents or with human beings;
• it has to possess ability of reasoning, in order
to take the initiative using its own knowledge and to
satisfy its own objectives;
• it has, moreover, to act for the good of its
owner.
The search, within distance learning, has shown
that one of the success keys consists in the possibility
for the student, to acquire such maturity to undertake
individual actions, to have direct access to the
contents and eventually to widen them, to learn “how
to learn”, to build interest’s groups.
Particularly important is the approach called
“constructive”, where the student organizes his different cultural resources proposed by the teacher on
the basis of his benefits, his gaps, his level of the
widening that he wants to reach. In this approach,
both traditional texts are used as well as the available
material on Web (identified by the teacher or by other
students) that, above all, the interactive possibilities
offering the lists of discussion concerning specific
themes.
In this way, the student, following his abilities,
can make an individual path, since the course has
“made to measure”.
The constructive method highlights the fact that
the learning consists in an active process of knowledge construction in opposition to that of the information’s passive receipt. In fact the constructivist’s
pedagogic objectives aim at the possibility to provide
a direct experience with the process of the knowledge
construction in the student.
According to this new paradigm, the Intelligent
Agent acts as a “coach”, a trainer, suggesting new
courses but it leaves wide margins of liberty to the
students in exploring new possibilities and training
courses, then choosing the best result. In a certain
sense, the contents of the course grow and are also
modified as a result of a profitable mutual interaction
between teacher-student.
In the development of Intelligent Agent in
PARMENIDE project, we tried to realize an effective
product from the formative point of view, in which
the operators are put to the centre of their didactic
courses. The action is realized through the use of
interactive environments being specific for learning,
called “Interactive Learning Environments”. Such
environments are characterized by a series of tools
with which the student has been able to freely
experiment his own knowledge, building his own
knowledge according to a process of “learning by
doing”.
In these environments, the subject practices,
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through simulation, to develop its future duties,
learning to face possible problems that appear during
the exercise. If the student is not able to finish an
assignment, he can consult the tutor or the tutor can
spontaneously decide to intervene, in order to show
to the subject other material or films of experts that
have faced those situations. The usefulness of such
environments is evident.
Practical activities have ever constituted a
fundamental part in the learning process, they have
allowed to verify the knowledge, in order to identify
abilities, gaps and notions to be deepened, they have
allowed the subject to have a real comparison of what
the student has studied and, not least, they have
supported the motivation to learn and the desire to
know.
The airport and on rail operator participates to
the building process of knowledge through the solution
of problems with the experience and by the autoevaluation ability of his own results. The specificity
of “learning by doing” is mainly constituted by
products that offer the variety of reality, through an
environment in which the student moves, in order to
learn knowledge and complex behaviors.
The student goes through moments of choice
that will influence him during the progress through
the course. If, for example, he is learning the procedures that characterize an emergency plan for a fire’s
burst, the user will directly be involved in the determination of the most effective strategies, considering
a lot of the variables that intervene during the
definition of such strategies: from the behaviour of
the other operators to that of the present passengers.
The simulation, in half-real contexts, allows
teaching processes and principles, but also procedures, in a deeper and analytical way, making the
student aware of the logics laying underneath them.
The advantage of simulations may be found, above
all, in the possibility of experimenting situations
without coming across the negative effects of the
real world.
Besides, the elaborate simulations allow the
student to decide and complete some actions in real
time, strongly highlighting the respect of actual times.
The proposed didactic model has also been
realized considering the so-called “emotional
learning”, which offers to the student extremely
stimulating scenarios, with visual stimulus of strong
impact, through a very detailed graphics. The
structure of the didactic model is centred on a
“virtual reality”, in which the student interprets a
functional role to the contents that he has to learn,
and in which his own behavioural abilities are
appraised progressively.
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The design has been performed considering the
following some main elements:
• interactivity, being learning through the
monitor difficult and less natural compared to traditional learning, and especially in the cases of personal
training and updating aimed to the adults. The latter
are often less practical and accustomed to the use
of technologies, therefore it becomes really necessary to involve them during the fruition through test
and simulations, that stimulate the attention and
constantly verify the learned knowledge;
• dynamism, from one side, the quick obsolescence of knowledge and the consequent application
of permanent learning in the adults implies the design
of products easy to be updated, and, from the other,
the continuous need for the acquisition of new
competences asks for courses having a precise aim
and a type “just in time” use, or exactly in the moment
in which these are needed;
• modularity, becomes a key word during on
line learning, meaning, by this term, the possibility to
reorganize the contents of the course according to
the formative objectives and the necessities of the
user and the business. In order to reorganize (and
therefore to personalize) a course, it has been
necessary to previously structure the material in
blocks of self-substantial contents, that answer to a
precise formative objective. Every block, when it is
necessary, can be taken off a course and assembled
with other blocks to form a new one.
Summary
In synthesis, we can affirm that the realized
product proposes:
• attractive features, through involving formative methods;
• relevance given to learning through the solution of problems;
• knowledge systematization through guided
courses and knowledge that can be re-used.
These intelligent training systems use the
abilities possessed by the subjects and their affiliation
culture as canons according to which the knowledge
to be given can be structured. At the same time,
they also use a variety of techniques in order to catch
the attention of the user. The substantial objective
is also to stimulate the acquisition, by the subject, of
the control of his own learning course.
Such tools result in being essential as integration
to learning and updating processes of the operators
in various working contexts, above all, for those
businesses that want to simplify the training process
of its own human resources, succeeding in calculating
the learner’s paths, abilities and gaps and acting
accordingly.
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TRAINING OF THE TRANSPORT SECTOR STAFF BY INTELLIGENT
AGENTS
Yanislav Zhelev
Burgas Free University, Bulgaria

ABSTRACT
In this paper is described a didactic methodology combining current e-learning methods with the support of
Intelligent Agents technologies for the training. The aim of the proposed experimental methodology is to favour the
difficult synthesis among theoretical approaches and practical approaches using the Intelligent Agents - autonomous
software systems that exploits the Artificial Intelligence methods and operate as tutors, adaptively assisting the consumers
in the operations of training. The paper illustrates how such methodical experimentation of a new algorithm of Intelligent
Agent (IA) to be used in the formation e-learning for the employees especially in such a peculiar environment as that of
transportation sector*.

* The work presented in this paper is preliminary funded by Leonardo da Vinci Pilot project I/05/ I/PP-154064
„Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teaching and Learning Solutions In Digital Education”
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ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО
ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 6 И Т. 8 НПК И ПРАВАТА НА
ПОСТРАДАЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ
Мила Иванова
Бургаски Свободен Университет
Настоящия доклад има за цел да анализира основания за прекратяване на наказателното производство по
чл. 24, ал. 1, т. 6 и 8, както и възможностите за правна защита на правата на пострадалия при тях.
Обърнато е внимание на средствата за защитата правата на пострадалия в случаите, когато наказателния
процес се прекратява защото спрямо обвиняемият за същото престъпление има незавършено наказателно
производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото. Както и когато обвиняемият се освобождава от наказателна отговорност с прилагането на
възпитателни мерки.

І. Всички основания за прекратяване на наказателното производство с изключение на тези чл.
24, ал.1, т. 1, чл. 243, ал. 1, т. 2 и чл. 250, ал. 2, т.
2 НПК са нереабилитиращи.
В чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК е регламентирано
правилото “ne bis in idem”, което е общо основание
за прекратяване на наказателното дело. При констатирането му, както прокурора така и съдът имат
правомощието да прекратят наказателния процес.
Правилото ще се приложи, когато - “когато спрямо
същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила
присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото”1. За да прекрати делото на основание чл. 24,
ал. 1, т. 6 НПК прокурора трябва да констатира
идентичност между фактическата обстановка, независимо от правната й квалификация и лицето по
предходното наказателно дело 2. Следва да обърнем внимание, че Наказателно процесуалния кодекс на Руската федерация в чл.27 много по-точно
е уредено това правило. В ал.4 от статия 27 УПКРФ
се поставя изискване за влязъл в сила съдебен акт

за прекратяване на наказателното преследване, а
ал. 5 поставя единствено изискване за постановлението на разследващия орган да е неотменимо. В
международно правната уредба обаче, това правило намира ограничено приложение. Седмият протокол на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи /ЕКЗПЧ/ в чл. 4,
т. 1 е посочено, че “никой не може да бъде осъден
или наказан от съда на една и съща държава за
престъпление, за което вече е бил оправдан или
окончателно осъден съгласно закона и наказателната процедура на тази държава” 3. Според Конвенцията този принцип се прилага само ако осъдителната или оправдателната присъдата е влязла в
сила. Тук присъдата се смята за окончателна, “ако
според традиционния израз е придобила сила на
присъдено нещо”/чл. 3 ЕКЗПЧ/. Това според
Решение от 23 октомври 1995 г., А. 328-С, р. 66 е
хипотезата при която “не съществуват други редовни средства за защита срещу нея, страните са
ги изчерпали, или са допуснали сроковете да
изтекът, без да се възползват от средствата” т. е.
присъдата е станала неотменима. Римския статут

1. Обединяването в текста на чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК на съдебните и прокурорски актове води до грешка в
практиката, където се неправилно се употребява “влязло в сила постановление”, тъй като то не може да формира res judicata – виж Р-845-92 на ІІ н. о. Освен това в текста е използван терминът “престъпление”, в теорията
и съдебната практика, обаче никога не е имало съмнение, че се има предвид “деяние”-виж Р-249-2000 на І н. о.
2. Върховният съд е разяснил още през 1958 г., че “Същото престъпление (тъждество на престъплението)
ще е налице, когато става дума за същата дейност, която е предмет на приключеното или висящото производство.
Различната квалификация на деянието не го прави различно”- виж Р – 197- 58 на II н. о.; Р-559-95 на І н. о. ВКС
в Р-501-1999 г. на І н. о. е указал, че “правилото “non bis in idem”се прилага само с оглед на фактите, предмет
на приключило или висящо наказателно производство, но не и по отношение на прекратено съдебно производство”; Това правило обаче не намира проявление, ако присъдата е недействителна – виж Павлов , Стефан.
Наказателен процес на Република България. Особена част. София, Сиби, 1997, с. 319, както и цитираното от
него Р-101-61-ОСНК и Р-163-66 на І н. о.; Сарановъ, Никола. Висящтостъта въ наказателнияу процесъ. София,
Придворна печатница, 1936, с. 20.
3. Седмия протокол влиза в сила на 1 ноември 1988 г., За състоянието на ратификацията – виж Ван Дайк,
П., Вна Хууф, Г. Й. Х., Европейска конвенция за правата на човека-теория и практика. С., 2000, стр.737.
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на Международния наказателен съд /РСМНС/4 в чл.
20 предвижда, че правилото “ne bis in idem” се прилага в случаи на приключило с осъдителна или оправдателна присъда производство пред МНС.
Подобно е уредено приложното поле на правилото
/в зависимост само от наличието на влязла в сила
присъда /решение/ и в други международни актове.
Европейската конвенция за екстрадицията /1957/,
Европейската конвенция за международно признаване на присъди /1970/ в чл. 53 и Европейската
конвенция за трансфер на производства по наказателни дела /1972//обн. ДВ, бр. 104 от 2004 г./в чл.
365. НПК обаче, регламентира, че “ne bis in idem”
ще се приложи не само когато има влязла в сила
присъда, но и акт на прокурора или съда за прекратяване на делото, които не се ползват със сила
на присъдено нещо и които не са неотменими /в
тази връзка е и Р- 845-92 г. на ІІ н. о./6. Освен това
разминаване в приложното поле на правилото между националното и международното право, се наблюдава и в практиката на двете по отношение, дори само на влезлите в сила присъди и решения. В
Тълкувателно решение № 85-1966 г. на ОСНК е
прието, че решението на районния съд, постановено по реда, предвиден в Указа за борба с дребното
хулиганство, няма силата на присъдено нещо по
смисъла на НПК и не е законна пречка за съдене
на виновния за същото деяние, щом като то съдържа признаците на престъпление7. Точно в обратния смисъл се е произнесъл Съда в Страсбург по

делото Градингер, според него чл. 4 от Седмия протокол е нарушен тъй като присъдата на Наказателният съд и акта на административните органи
“се основават на едно и също поведение”.
Волята на пострадалия за съдбата на наказателния процес, при това основание за прекратяване на наказателното производство е правноирелевантна. Затова, се поставя въпросът, за възможностите на пострадалия да защити правата и законите си интереси, когато се стигне до прекратяване на наказателното дело, когато - “когато спрямо
същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила
присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото”.
1. На първо място, пострадалият не може да
предяви установителен иск на основание чл. 97,
ал. 4 ГПК, ако наказателното делото е прекратено
от прокурора на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК.
Това е така, защото в процесуалните предпоставки за допустимостта на иска по чл. 97, ал. 4 ГПК,
липсва посочване на чл. 24, ал. 1, т. 6. В случай,
че има влязла в сила присъда с нея ще е установена фактическата обстановка8, а при незавършено
наказателно производство тя ще предстои да се установи при това по редовния наказателно процесуален ред. От това следва и липсата и на друга процесуална предпоставка, а именно - правния интерес от установяване на престъпните обстоятелства,

4. Народното събрание на 15 март 2002г. прие Закон за ратификация на РСМНС който е обнародван в ДВ,
бр. 31 от 26 март 2002. Относно значимостта на Римския статут – виж Pakes, Francis. Comparative Criminal
Justice. Devon, Willan Publishing, 2004, p. 162 – 165. Относно определяне на юрисдикцията на МНС – виж.
Лобанов, С. А. МеждународньІй уголовньІй процесе: тенденции современного развития. – Государство и право,
2003, с. 80-86; Кудайбергенов, М. Б. МеждународньІй уголовньІй суд: историко-правовой анализ и перспективьІ функционирования. Цит. по интернет-адрес http://sudretorma.samsl.kz/full.; Ковачева, Диана. Международният
наказателен съд и националните правни системи. – Правна мисъл, 2003, №3, с. 74-91; Ковачева, Диана.
Международното наказателно правосъдие: за и против. – Право без граници, 2003, №1 -2, с. 4 – 13.
5. Относно колизията между националната и наднационалната юрисдикция и нейното преодоляване – виж
Ascensio, Herve, Decaux, Emmanuel et Pellet, Alain. Droit International Penal. Paris, Centre de Droit International,
2000, p. 75, 131, 579; Bantekas, IIias and Nash, Susan. International Criminal Law. London. Sydney. Portland,
Oregon, Cavendish Publishing Limited, p. 127 – 128. За концепцията за допълнителност в международното право
и принципа на старшинството – виж Roth, Kenneth. The Court the U. S. Does Not Want.- Net York Review of Books,
1998, Novemder 10, p. 45; Jackson, Donald W. and Carter, Ralph G. Public International Law and the Politics of
Judicial Creation: The Permanent International Criminal Court and American Foreign Policy. Boston, American Political
Science Association National Convention, 1998, p. 24.
6. В Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации е възприето в чл. 24 и чл. 27, че прекратено
наказателно производство, както и висящите дела са основания за прекратяване на наказателното преследване,
но на са основания за прекратяване на наказателното производство – виж Уголовно-процессуальный кодекс
Российской федерации. Комментарий. Под ред. В. М. Лебедев и В. П. Божьев. Москва, Спарк, 2002, с. 52 – 64.
7. В Р-348-98 на ІІ н. о. също е посочено, че налагането на административно наказание на дееца не изключва наказателната му отговорност, щом като деянието му съдържа всички необходими признаци на престъпление.
8. Законът задължава всички съдилища, учреждения, граждани, да зачитат приетото с присъдата.
Обвързващата сила на присъдата предпоставя тъждество между деянието - предмет на присъдата, и деянието,
което е предмет на доказване в исковия процес. Задължителната сила на присъдата се отнася до всички елементи
на престъпния състав – виж Р-3421-80 на І г. о.
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след като те могат да се установят по друг ред9.
В случай обаче, че производството е прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК, поради
наличието на влязло в сила постановление, определение или разпореждане за прекратяване, считаме че пострадалия би могъл да предяви установителен иск. Това ще стане в зависимост от основанието за прекратяване по предходното дело.
Прекратяване на всяко друго основание независимо в коя фаза на процеса се постановява е свързано с недоказаност на елементи от състава на престъплението. Следва, че трудно може да се говори
за идентичност на фактите по двете производства,
а от там и за правилното прилагане на правилото
“ne bis in idem”, като последица от това може да се
стигне до не установяване на правнорелевентни
факти. Поради което за пострадалия ще възникна
правен интерес от предявяване на иска по чл. 97,
ал. 4 ГПК. Доколкото основанието посочено в първото постановление не е изключено от приложното
поле на установителния иск то този иск следва да
е допустим. Но при буквалното тълкуване на чл.
97, ал. 4 НПК се стига до противоположния извод,
защото не се прави разлика дали прокурора е прекратил на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК поради
наличието на влязла в сила присъда, постановление и пр. Поради което, считаме с оглед на особеностите в случаите когато делото се прекратява поради наличието на вече влязло в сила постановление, определение или разпореждане за прекратяване, те да бъдат изрично диференцирани от случаите на влязла в сила присъда и незавършено наказателно производство, като за първите ГПК следва
да регламентира допустимостта на установителния иск в зависимост от основанието за постановяването им.
2. За пострадалия единственото средство за
защита в хипотезата при която прокурорът е прекратил делото на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК е
да предяви осъдителен иск за “непозволено увреждане”. Иска следва да е допустим, защото ГПК не
предвижда, като процесуална предпоставка за допустимостта на осъдителния иск, наказателното дело да не е прекратено от прокурора на основание
чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК. Налице е и интересът на
пострадалия, което е и другата изискуема от закона процесуална предпоставка за допустимостта на
този иск. Не съществува и опасност от второ противоречиво решение за същите факти, които са решени с присъдата, постановлението, определението или разпореждането станали причина за прекратяване на делото на разглежданото правило.
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Влязлата в сила присъда, която е основание за прекратяване по чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК ще е задължителна за гражданския съд но само по въпросите –
извършено ли е деяние, виновен ли е деецът, наказуемо ли е деянието /чл. 413, ал. 2 НПК/, но не е
пречка за реализиране на гражданската отговорност на дееца. Ако пък прокурора е приложил правилото “ne bis in idem” поради това, че има незавършило наказателно производство, пострадалият
отново може за предяви гражданския си иск преда
гражданския съд. Друг е въпроса,че на основание
чл. 182, ал. 1, т. “г” ГПК този съд ще спре производството, но искът ще е допустим и отново ще се
избегне противоречивото решаване на същите
факти. В последната хипотеза, а именно когато е
прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК,
защото има постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на
делото, противоречивото решаване по фактите ще
се избегне тъй като посочените актове не се ползват със сила на присъдено нещо за тях.
3. Приложното поле на правилото “ne bis in
idem” регламентирано чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК, както бе разгледано е разширено и по отношение на
постановленията на прокурора за прекратяване на
наказателното производство, които не са неотменими. Порази което за пострадалия остава възможността да поиска да се образува ново наказателно дело, винаги когато постановлението на прокурора за прекратяване на делото на основание чл.
24, ал. 1,т. 6 НПК бъде отменено.
4. Пострадалия разполага и с още едно право,
когато прокурора е прекратил делото на основание
чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК в хипотезата, че има вече
постановление, определение или разпореждане за
прекратяване. Това е правото му да подаде тъжба
за образуване на наказателно производство от частен характер. В Р-12-90 ОСНК е посочено, че - “прекратяването на предварителното производство за
престъпление от общ характер не изключва възможността за образуване на наказателно производство по тъжба на пострадалия от престъпление”. В
друго решение, а именно Р-185-89 на І н.о. ВС е
указал, че “постановлението на прокуратурата, с
което се приема, че извършеното деяние не е престъпление от общ характер и не са налице основания за повдигане на публично обвинение, е задължително за съда, но когато деянието е от частен
характер, прокуратурата не може да се произнася
по въпроса дали същото е престъпление или не.
Въпросът дали описаното в тъжбата деяние е престъпление или не, е свързан с решаване на обвине-

9. Искът за установяване на дадено обстоятелство е недопустим, когато на разположение на ищеца стои
осъдителен иск - виж Р-1812-95 на ІV г.о.
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нието по същество и следва да бъде разрешен в
съдебно заседание с присъда след събиране на
необходимите доказателства”. Считаме, че хипотезата при която прокурора е прекратил делото на
основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК, защото има вече
постановление за прекратяване на производство за
престъпление от общ характер е идентична с разгледаната по-горе и следователно не може да се
откаже образува наказателно производство пред
първата инстанция по тъжбата на пострадалия.
Сезирането на прокуратурата с искане за образуване на наказателно производство от общ характер,
запазва срока за предявяване на частната тъжба
пред съда10 и ако този срок не е изтекъл до постановяване на постановлението с основание чл. 24,
ал. 1, т. 6 НПК пострадалия може да иска да се
образува дело от частен характер11 .
ІІ. Със ЗИДНПК ДВ бр. 50/2003г., законодателят измени основанието по т. 7, ал. 1, чл. 21
НПК, като запази само освобождаването от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни
мерки. В този вид основанието за прекратяване се
запази и в новия чл. 24, ал. 1, т. 8 НПК. С измененията от 2003 г. отпадна като основание за прекратяване на наказателното производство хипотезата
на освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.
Процедура по освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание до измененията от 1999 г. /обн. ДВ, бр.

70/1999/12 , беше установена като особено производство в гл. ХХІІ, раздел пети, което се осъществява, след като е прекратен наказателния процес и
е образувано административно наказателно производство /Постановление №7/85г. на Пленум на
ВС/13. Едновременно с това на основание чл. 454,
ал. 3 НПК /отм./ можеше в съдебно заседание подсъдимия да се освободи от наказателна отговорност с налагане на административно наказание и
без да се прекратява наказателното производство,
ако съдът констатира, че са налице условията по
чл. 78а НК14. След тези изменения на НПК, процедурата бе установена в гл. ХХ НПК – “Особени правила”. Това се утвърди и с новият НПК, където е
регламентирана в гл. ХХVІІІ, част пета – “Особените
правила” 15. Освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, вече не е свързано с прекратяване на наказателния процес16, така че за прокурора не съществува такова правомощие. На основание чл. 375
НПК, когато той установи, че са налице основанията по чл. 78а НК съставя мотивирано постановление с което прави предложение за освобождаване
на обвиняемия от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание и внася делото в първоинстанционния съд. Нормата на чл. 78а
НК е императивно установена и лишава от възможност прокурора и съда да преценяват прилагането
и по вътрешно убеждение. Мотивираното постановление не е приравнено на постановление за прек-

13. В литературата се подържа, че след освобождаването от наказателна отговорност се прекратяват наказателноправните отношения и възникват административно правни – виж Хинова, Т., Освобождаване от наказателна отговорност според българското наказателно право. С., 1992, с. 138; Лютов, К., Въпроси на освобождаването от наказателна отговорност. Сб. ЛСС, т. 16, С., 1978, с. 72; Лютов, К., Диференциран подход към
наказателната отговорност, С., 1982, №4, с. 85; Ненов, Ив., Наказателно право на НРБ, обща част, С., 1982,
с. 516; Каракашев, Наказуемост, наказателна отговорност и лични основания за освобождаване от наказателна
отговорност. С., 1986, с. 67; Станков, Б., Димитров, Д., За същността и някои проблеми на освобождаването
от наказателна отговорност /гл. ІV от НК/, СП, 1987, №3, с. 19, което налага извода, че по този начин процедурата е правилно установена, като особено производство.
14. За особеностите при прилагането на административно наказание по реда на ЗАНН и НПК – виж Стойнов,
П., Особените юрисдикции в областта на администрацията. С., 1956; Дерменджиев, Ив., Административни
нарушения и наказания. С.; Стоев, С., Административнонаказателната отговорност, С., 1984, с. 123; Лазаров,
К., Въпросите за кодификацията на административно процесуалното законодателство, Бургас, 1992; Чинова,
М., Актове на органите на предварителното производство Правна същност и класификация, С., 1993, с. 87-91;
Хрусанов, Д., Административен процес на Република България, понятие, нормативна основа, участници, субекти и страни, С., 1995; Лазаров, К., За създаване на административно наказателен кодекс, С., 1998; Сивков, Цв.,
Административно наказване, С., 1998; Костов, Д., Санкционната фаза на административнонаказателния процес,
“Съвременно право”, №4, 2000, с. 28.
15. Повече за института – виж. Чинова, М., Смолички, П. Обща характеристика на особените правила за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. - ”Съвременно право”,
2002, №1, с. 19-30; Чинова, М., Смолички, П. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. – Право без граници. 2003, № 1-2, с. 50-57.

16. Някой автори считат, че заменянето на наказателната с административна отговорност е процесуално недопустимо, защото без прекратяване на наказателното производството нормите на ЗАНН са неприложими – виж Раймундов, П, Особени наказателни производства; Споразумението, С. 2005, с. 100101.
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ратяване на делото17, но с него се решават редица
други въпроси, а именно фактическите положения
приети за установени, с него още се слага край на
досъдебното производство и делото се принася в
съдебната фаза. Когато съдят установи, че са налице необходимите условия за разглеждане на делото го насрочва, без да прекратява наказателното
производство и да образува административно /чл.
376, ал. 1 НПК/. В това производство пострадалия
не разполага с каквито и да било процесуални права и не може да вземе участие в каквото и да било
процесуално качество. Препис от постановлението
се връзва само на обвиняемият – чл. 376, ал. 2
НПК. За прокурора не съществува задължение да
уведоми пострадалия, следователно той не може
да направи възражения, за разлика от постановлението за прекратяване по чл. 243, ал. 3 НПК. Вярно
е че за да се изготви предложение от прокурора за
освобождаване от наказателна отговорност имуществените вреди следва да са възстановени, а не
само да са обезпечени, но това се отнася само до
съставомерните такива18. Интереса на пострадалия извън обезщетението на тези вреди, които може да защити само с участие в съдебното заседание, остава незащитен. Той не се допуска до вземе участие нито, като граждански ищец, нито като
частен обвинител, съгласно чл. 376, ал. 3 и ал. 4
НПК. Следователно след като няма качеството на
страна, няма да може и да обжалва решението на
съда постановено в това производство. По отменените правила уреждащи това производство пострадалия имаше право не само да получи препис, но
и да обжалва било постановлението, било присъдата /Р-2-99 г. ІІ н. о./, освен това задължително
се призоваваше по делото и в същото време беше
допустим и граждански иск /чл. 455, ал.2 и чл. 457,
ал. 1 и ал. 2 НПК – отм./.
В производството по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, пострадалия не може да защити максимално своите права и законни интереси. Единствена възможност с която разполага е след като съдът постанови решение да предяви осъдителен иск
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за неимуществените вреди и несъставомерните с
имуществен характер пред граждански съд. Поради
което считаме, че при бъдещи промени в закона
следва да се обърне внимание на необходимостта
от създаване на по-ефективни гаранции на правата и законните интереси на пострадалия и то именно в това производство. Не би следвало заради принципа на бързината, в това производство да се стига до ограничаване и накърняване на правото на
защита19.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 8 НПК прокурорът ще прекрати делото, само ако деецът следва
да се освободи от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки. В чл. 61, ал. 1 НК
са регламентира предпоставките за прилагането на
това основание. Такива са случаите при които извършителят е непълнолетен, деянието е извършено поради увлечение или лекомислие и не представлява голяма обществена опасност, както и че
спрямо този извършител могат да се приложат успешно възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните. Материалноправните предпоставки за прилагането на тези основания се регламентирани в Глава осма, Раздел трети от Общата
част на НК /Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни с прилагане на възпитателни мерки/. С оглед постигане целите на наказанието според генералната и индивидуална превенция, законодателя е предвидил възможност за
смекчаване на наказателната репресия, в случая
това става с освобождаване от наказателна отговорност, като се налага възпитателна мярка на непълнолетните.
Прави впечатление, че за разлика от другите
основания за прекратяване по чл. 24 НПК, прилагането на това не е императивно установено и изцяло зависи от усмотрението на прокурора за това,
че възпитателни мерки ще се укажат успешни. За
да прекрати производството прокурорът обаче,
трябва да е убеден по несъмнен начин в извършеното престъпление и вината на дееца20. Следва да
посочим, че с това постановление обвиняемият не

17. Раймундов, П, Особени наказателни производства; Споразумението, С. 2005, с. 99 и сл
18. В Р-445-2003 ВКС е посочено, че “на възстановяване подлежат само съставомерните имуществени
вреди. Вреди от имуществен характер, които не са предмет на обвинението, защото по отношение на тях
отсъствува изискването за съставомерност са неотносими при решаване на въпроса за наличието на материалноправните предпоставки за приложение по чл. 78а НК”.
19. Procedure penale comparee dans les systemes modernes; Rapports de synthese des colloques de LIS. Jean
Pradel, №15, 1998, q p. 60 .
20. При липсата на увереност по тези въпроси следва делото да се прекрати на реабилитиращо основание
– в този смисъл виж Кузнецов, Н. П. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при прекращении уголовного
дела в соответствии со статьями 6-9 УПК РСФСР. – В; Российское уголовное законодательство; Проблемы
теории и пректики. Воронежского государственного университета. Выпуск 8. По ред. К. А. Панько. Воронеж,
Изд. Воронежского государственного университета, 1999, с. 147-155.
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се признава за виновен от прокурора21. Прокурора
решава въпроса за виновността на обвиняемия22,
но това не означава, че деецът се признава за виновен, тъй като това може да стане, но само с влязла
сила присъда, т. е. с акт който се ползва със сила
на присъдено нещо. Независимо, че прокурора решава въпроса за виновност за обвиняемия не е
предвидена възможност да направи искане производството да продължи, както е при другите основания за освобождаване и погасяване на наказателната отговорност /аргумент е чл. 24, ал. 2 НПК/.
След като прекрати делото прокурора трябва
да изпрати преписката на комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните за налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /чл.
61, ал. 3 НК/. От това следва, че той не е компетентен сам да определя възпитателните мерки,
единствено да прекрати наказателното производство.
Средствата и възможностите за защита правата и интересите на пострадалия при това основание за прекратяване на делото са следните:
1. За разлика в случаите, когато обвиняемия
не носи наказателна отговорност поради амнистия
или тя е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност, в хипотезата когато същия
следва да се освободи от нея с прилагане на възпитателни мерки, пострадалия не може за предяви
установителен иск на основание чл. 97, ал. 4 ГПК.
Според Сталев23 това е таза защото – “хипотезата
на т. 7 /съотв. т. 8 нова/ би следвало да се приравни на т. 1 ал. 1 от чл. 21 /съотв. чл. 24 нов/ НПК
предвид дисквалификацията на деянието като престъпление”. Считаме, че това не е така, защото когато прокурорът прекратява делото, то това е последица от преценка по същество, вследствие на
което той решил по несъмнен начин, че е извършено престъпление и че дееца е виновен. Именно
за това обвиняемия се освобождава от наказател-

на отговорност, а не че само деянието не следва
да се третира като престъпление.
Установителният иск е недопустим, но съображенията за това следва да са следните: първо,
изброяването както бе посочено, в чл. 97, ал. 4 ГПК
е изчерпателно, а то изключва прекратяване на делото от прокурора на основание чл. 24, ал. 1, т. 8
НПК; второ, липсва правния интерес от установяване на престъпните обстоятелства, те вече са установени от прокурора. В противен случай съществува опасност от второ противоречиво решение за
същия факт. Липсва правен интерес от установителен иск, още и защото спорното право може да
се предяви чрез осъдителен иск.
2. Пострадалият разполага на общо основание с възможността да предяви иск за обезщетяване на причинените му вреди. Освобождаването на
дееца от наказателна отговорност и налагането на
възпитателни мерки не го освобождава от гражданските последици на извършеното от него деяние.
Пострадалия има правото да предяви осъдителния си иск за непозволено увреждане срещу
обвиняемият, освободен от наказателна отговорност, който в случая винаги е непълнолетен и/или
срещу неговите родители и осиновители, което упражняват родителски права24. Това следва от чл.
48, ал. 1 ЗЗД - “родителите и осиновителите, които
упражняват родителските права, отговарят за вредите, причинени от децата им, които не са навършили пълнолетие и живеят при тях”. Тяхната отговорност е лична, а не като на закони представители.
Тя е отделна и независима от отговорността на децата по чл. 45 ЗЗД, когато те са непълнолетни.
Възможността пострадалия да насочи иска си срещу тях произтича от материалните права и задължения, на които те са носители. Отговорността им е
презумтивна и е санкция за това, че са занемарен
родителски дълг по възпитанието и контрола на ненавършилите пълнолетие деца25. В Р-41-71 на І н.
о. е посочено, че – “действува презумпцията, че
родителите са виновни, защото не са дали добро

21. Виж по-подробно Перлов, И. Д. Приговор в советском уголовном процессе. М., 1960, с. 12 и сл.;
Кобликов, А. С. Судебный приговор. М., 1966, с. 4 и сл.; Якуб, М. Л. Процессуальная форма в советском
уголовном процессе. М., 1981, с. 37.
22. Виж Радева, Р. За правото на гражданския съд да се произнесе по престъпния характер на деянието,
причинило материални вреди. – Правна мисъл, 1967, №4, с. 94-95; Павлов, С. Обществено поръчителство за
поправяне и превъзпитание на виновния. С., 1969, с. 221; Радева, Р. Участие на представители на трудовите
колективи и обществените организации в наказателния процес. Сб. ЛСС, 1982, т. ХХІІ, с. 49-54 – “законът дава
възможност при определени условия и въпросът за виновността на обвиняемия да бъде решавн окончателно от
прокурора.”
23. Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, С.,1994, с.185.
24. По-подробно за отговорността за вреди причинени от непълнолетни – виж Големинов, Ч., Отговорност
за непозволено увреждане. С., 1999, с. 48-54; Йосифов, Б., Балабанов, Б. Непозволано увреждане. Текст с
коментар и синтез на съдебната практика. С., 1989, с. 26-28.
25. Виж Р-556-60 на І. г. о.
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възпитание или не са упражнявали контрол и надзор над децата си и затова те са причинили вреди
на трети лица”26. Отговорността между непълнолетния деец и неговите родители, респ. осиновители е солидарна27.
Сега действуващият ЗЗД не предвижда специална отговорност за учителите и възпитателите
за непозволено увреждане, извършено от техните
ученици, каквато се предвиждаше в чл. 58, ал. 4 от
отменения ЗЗД. Последните отговарят на общо основание по чл. 47 ЗЗД, но само ако причинителя на
вредата е неспособен да разбира или да ръководи
постъпките си, т. е. ако е малолетен и ако се установи конкретна тяхна вина. От това следва, че учителите и възпитателите не носят такава отговорност,
по отношение на непълнолетните и пострадалият
не може за предяви иск за непозволено увреждане
по отношение на тях.
В чл. 48, ал. 3ЗД предвижда, че родителите и
осиновителите, които упражняват родителските права не отговарят, ако не са били в състояние да предотвратят настъпването на вредите28. В Р-2524-59
на І г. о. е посочено, че - “тежестта за доказване на
това възражение лежи върху родителите”. Те ще
се освободят от отговорност, но само ако докажат,
че добре са възпитавали и са държали под свой
контрол и надзор, непълнолетните, но въпреки това не са успели да предотвратят настъпването на
вредите29. В друго Р-176-85 на ІV г. о. Върховния
съд е постановил изрично, че “родителите и осиновителите, които упражняват родителските права,
ако обективно не са били в състояние да предотвратят поведението на непълнолетното си дете поради несъвместно живеене с него по време на
увреждането, не носят отговорност за вредите от
това увреждане, но ако обаче непозволеното увреждане е резултат на умишлено деяние, хулиганска
проява или друго непристойно поведение, и в случаи на несъвместно живеене на родителите или осиновителите с детето същите носят отговорност за
вредите, които са резултат на недостатъчни грижи
за възпитанието и изграждането на тяхното дете
като личност”. Това дава на пострадалия от такова
престъпление, по отношение на което делото е
прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 8 НПК,
по-голям избор на лица по отношение на които ще
може предяви иск за непозволено увреждане.
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Родителите и осиновителите няма да се освободят от отговорност за заплащане на причинените вреди от непълнолетния, поради това, че са
се намирали на друго място. Те не се освобождават от отговорност и в случай на краткотрайни болестни състояния, които не са пречка да се упражнява надзор. Те ще се освободят, но само при трайна невъзможност да полагат грижи и контрол спрямо непълнолетните си деца.30
В НПК на Германия, където действа принципа
на опортюнитета е възприето, че ако предметът на
производството е провинение, то тогава прокуратурата със съгласието на съдията, отговорен за
откриване на съдебното заседание, може да не се
включва в преследването, когато вината на извършителя се преценява като незначителна и няма обществен интерес за преследването. Съгласието на
съда не е необходимо при провинение, което не е
застрашено с налагане на минималното завишено
наказание или ако последиците от деянието са незначителни /чл. 153, ал. 1 НПК на Германия/. В същото време чл. 153 а, ал. 1 НПК на Германия
предвижда, че при провинение със съгласието на
отговорния за откриването на съдебното заседание
съдия и на обвиняемия, прокуратурата може да се
откаже от повдигането на обществено обвинение и
същевременно да наложи на уличеното лице условия и указания, ако те са подходящи, за да се избегне обществения интерес към наказателно преследване и ако това не е в противоречие с тежестта
на престъплението, а ако обвинението вече е
повдигнато, то тогава съдът , със съгласието на
прокуратурата и на обвиняемия може да спре временно производството в края на съдебното заседание, на което последно могат да бъдат разглеждани фактическите констатации и едновременно с
това да наложи на обвиняемия условията и указанията /чл. 153 а, ал. 2 НПК на Германия/. С цел да
се гарантират правата и интересите на пострадалия част от тези условия и указания са постановени с оглед на него, а именно извършването на определени действия за възстановяване на причинените от деяниято щети, покриване на задълженията за издръжка до определен размер и полагането на сериозни усилия за компенсиране на пострадалия от престъплението (компенсация извърши-

26. В този смисъл е и Р-923-57 на ІV. г. о.
27. Когато непълнолетният е извършил престъпление, от което са последвали вреди за другиго, същите се
дължат от него солидарно с родителя, при когото той живее - виж Р- 184 – 69 на ІІ н. о.; Р – 479 – 68 на І н. о.;
Р – 559- 68 на І н. о.; Р- 196- 76 на V н. о.; Р-19-96 на ІІІ н. о.
28. Родителите не се освобождават от отговорност, за причинени вреди от непълнолетен, дори след това
той да е навършил пълнолетие-виж Р-1910-78 на І г.о.
29. Виж Р-41-71 на І н. о.
30. По този повод са Р-295-62 на ІV г. о.; Р-570-68 на І г. о.; Р-2308-79 на – г. о.
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тел – жертва) и възстановяване отчасти или изцяло
на щетите, нанесени от деянието или полагането
на усилия за тяхното възстановяване /чл. чл. 153
а, ал. 1, т. 1, 4, 5 НПК на Германия/. За изпълнение на тези условия и указания прокурора поставя
определен срок на уличения, с негово съгласие лице прокурорът може допълнително да възлага условия и указания или да ги променя. Ако уличеното
лице изпълни условията и указанията, то тогава де-

янието вече не може да бъде преследвано като
провинение. Факта, че част от условията са в полза на пострадалия не компенсира липсата на процесуално право за пострадалия да предизвика производство по принудително повдигане на обвинението, възможност с която той разполага при другите основания за прекратяване на наказателното
производство.31

PREREQUISITS OF PROSECUTION TERMINATION ANDER ARTICLE 24,
PAR. 1, P. 6 AND 8 OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS CODE AND THE
EVOLVING RIGHTS OF THE VICTIM
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ABSTRACT
This paper aims at analyzing the rights of the victim in case of prerequisite to abandon criminal prosecution under
art. 24, par. 1, p. 6 and 8 of the CPC. The accent has been put on the means of the victim’s rights defence in the cases
when the prosecution against the defendant has been terminated because of another unfinished prosecution against
him for the same crime, another valid sentence, a ruling or an act of court for prosecution termination, as well as in the
cases when the defendant has been relieved of responsibilities involving educative measures.

31. Roxin C.q ц. с., с. 274; Bischoff G., ц. с., с. 19; Werner K., Die Rechtsstellung des Verletzen im Strafverfahren
bei staatsanwaltlichen Verfahrenseinstellungen aus Opportunitaetsgruenden, Neue Zeitschrift fuer Strafrecht, 1984, c.
401; Riess P., Die Rechtsstellung des Verletzen im Strafverfahren, 1984, 77 и сл.; Schroeder F., Legalitaetsprinzip
und Opportuenitaetsprinzip heute, in: Festschrift fuer Kerl Peters, 1974, c. 411; Sinn und Grenzen …, c. 7 и сл.; Jans
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Понятие за европейско гражданство.
Държавите-членки на ЕС въвеждат в първичното право на Общността понятието “европейско
гражданство”, водени от амбицията да установят
пряка политическа връзка между ЕС и индивида и
да спомогнат за по- активното му въвличане в социалния, икономическия, културния и политическия
живот на държавата- член, където пребивава постоянно, без да е неин гражданин.
Докато в рамките на отделната държава понятието гражданин исторически възниква и се развива около политическите права на индивида, в европейското право това понятие кристализира около икономическото право на свободно придвижване на територията на Общността.
Според чл.17 от Договора за европейска общност /ДЕО/ “ гражданин на Съюза е всяко лице,
което има националността на държава-член”. Разграничението между гражданин и не- гражданин на
Съюза е според критерия националност на държава –член. Европейското гражданство произтича автоматично от наличието на националност на държава- член, а не се придобива по някакъв ред, предвиден в общностното право. Договорът за Европейски съюз /ДЕС/ от Маастрихт въвежда европейското гражданство не като субститут, а като допълнение към гражданството на държавата-член. В известен смисъл гражданите на държавите- членки
на ЕС се сдобиват с двойно гражданство. Чл.17 ДЕО
провежда разграничението между понятията “гражданство “ и “националност”. Понятието националност на е понятие на общностния правов ред, а на
националното право. Въпросът дали дадено лице е
с националност на една или друга държава член
може да се реши единствено въз основа на вътрешното право на съответната държава. Единствено
в компетентността на държавите- членки е да определят условията за придобиване и изгубване на
гражданство. Националното гражданство като специфична връзка между лице и държава, чиито белези се определят единствено от вътрешния й правов ред, може да съществува само между гражда-

нин на Съюза и собствената му държава- член.
Гражданството на ЕС не може да служи за придобиване на гражданство на държавите- членки на ЕС.
Едно от специфичните права, които се включват в съдържанието на европейското гражданство
е правото на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите- членки. То
е прокламирано в чл.18 ДЕО. Свободното движение и пребиваване като индивидуални права са ядрото на европейското гражданство. На 20.04.2004
година Европейския парламент и Съвета на министрите прие съвместен акт Директива 2004/ 38/ ЕС,
отнасяща се до правото на гражданите на Съюза и
членовете на техните семейства да се движат и
пребивават свободно на територията на държавите- членки. В срок до 30.04.2008 г. държавите- членки трябва да предприемат необходимите мерки за
въвеждане в действие, прилагане и изпълнение на
Директивата.
1. Правна уредба на режима на влизане, пребиваване и напускане на Република България от
граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства.
В съответствие с изискванията на Договора
за присъединяване на РБ към ЕС и в изпълнение
на Директива 2004/ 38/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните
семейства да се движат и да пребивават свободно
на територията на държавите –членки бе приет
Закон за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства /Обн.
ДВ, бр.80 от 2006г., в сила от датата на влизане в
сила на договора за присъединяване на Република
България към Европейския съюз- 1.01. 2007г./ Този
закон определя условията и реда, при които гражданите на ЕС и членовете на техните семейства
могат да влизат, пребивават и напускат РБ. Законът
се прилага и спрямо гражданите на държави- страни по Споразумението за Европейско икономичес-
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ко пространство, гражданите на Конфедерация
Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС, Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които по силата на международен договор имат право на свободно придвижване.
Гражданите на ЕС и членовете на техните
семейства, които не са граждани на ЕС , при пребиваването си в Република България имат всички
права и задължения според българските закони и
международни договори, по които РБ е страна, с
изключение на тези за които се изисква българско
гражданство.Това е така нар национален режим,
който е залегнал и в чл.26, ал. 2 КРБ т.е. на тези
субекти се предоставят същите по обем и съдържание права, които се предоставят и на българските граждани.
2. Условия и ред за влизане и пребиваване
на граждани на ЕС и членове на техните семейства, които са граждани на ЕС.
Законът предвижда 2 режима на влизане, пребиваване и напускане на РБ. Първият е за гражданите на ЕС, а втория за членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС.
Влизането на граждани на ЕС и членове на техните семейства в РБ се извършва през определените за това гранични- контролно пропусквателни
пунктове. Гражданин на ЕС влиза и напуска територията на РБ с лична карта или паспорт. Според
Закона ”член на семейството на гражданин на ЕС
“е: а/ лице, сключило брак или има фактическо съжителство с гражданин на ЕС; б/ низходящ на гражданин на ЕС, който не е български гражданин и не
е навършил двадесет и една години или е на негова издръжка, или е наследник на съпруга; в/ възходящ, който е на издръжка на гражданина на ЕС
или на съпруга.
2.1. Видове и срокове на пребиваване.
Пребиваването на гражданин на ЕС бива 2
вида:
- краткосрочно- до 3 месеца. При него е необходимо лицето до притежава лична карта или
паспорт;
- дългосрочно- то се дели на продължително
със срок от 5 години и постоянно.
2.1.1. Продължително пребиваване.
Удостоверението за продължително пребиваване се издава на гражданин на ЕС, който отговаря
на едно от следните условия: а/ работник е или е
самостоятелно заето лице в РБ;
б/ притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на
семейството му, без да са в тежест на системата

за социално подпомагане; размерът на тези финансови средства се определя с акт на МС; в/ записан е в учебно заведение за обучение, включително и професионално обучение /чл.8, ал.1/.
Удостоверение за продължително пребиваване се издава и на член на семейството на гражданин на ЕС, който представи: а/ лична карта или
паспорт; б/ документ, който удостоверява че е член
на семейството или е във фактическо съжителство с гражданина на ЕС /чл.8, ал.2/.
За издаване на удостоверение за продължително пребиваване гражданинът на ЕС и членовете
на семейството му , които също са граждани на
ЕС подават заявление до Национална служба “Полиция” в тримесечен срок от датата на влизане в РБ.
Като прилагат лична карта или паспорт, документ
за платена държавна такса и други необходими документи.Удостоверението за продължително пребиваване се издава в деня на подаване на заявлението и съдържа пълните имена на лицето и датата на регистрация. При непълноти в документите
на лицето се определя седемдневен срок за отстраняването им. Ако в предоставения срок непълнотите не бъдат отстранени, органите на НС”Полиция” мотивирано отказват издаването на удостоверение за продължително пребиваване. Отказът подлежи на оспорване по реда на Административно
процесуалния кодекс /чл.9/.
Правото на продължително пребиваване на
член на семейството на гражданин на ЕС, който е
гражданин на ЕС не се засяга при смърт, напускане,
прекратяване на брака или фактическото съжителство с граждани на ЕС, ако отговаря на едно от изискванията за продължително пребиваване/чл.14/.
При напускане на гражданин на ЕС правото
на продължително пребиваване на неговите деца
или на другия родител не се засяга, при условие,
че децата пребивават в Република България и са
записани в училище от системата на народната
просвета или във висше училище до приключване
на обучението/чл.15, ал.2/.
2.1.2. Постоянно пребиваване.
Постоянното пребиваване не е обвързано с определен срок. Законът в чл.16 определя изиск
ванията, на които трябва да отговаря гражданинът
на ЕС или член на неговото семейство, които също
е гражданин на ЕС за да получи право на постоянно пребиваване в РБ.Те трябва да са пребивавали
непрекъснато в продължение на 5 години в РБ и
отговарят на едно от следните условия: а/ работил
е през последната една година към момента на
прекратяване на договора като работник или на
дейността му като самостоятелно заето лице, навършил е пенсионна възраст или по отношение на
него е налице основание за по- ранно пенсионира-

Правен режим на влизане, пребиваване и ...

не и е пребивавал непрекъснато в РБ повече от 3
години; б/ работник е или е самостоятелно заето
лице, което не работи поради трайно намалена работоспособност и е пребивавал непрекъснато в РБ
повече от 3 години; в/ работник е или самостоятелно заето лице и неработоспособността му е резултат от трудова злополука или професионална
болест; г/ работник е или самостоятелно заето
лице, което в продължение на 3 години непрекъснато е пребивавало и работило в РБ и работи като
такова в друга държава- членка, като запазва мястото си на пребиваване и се връща поне веднъж
седмично в нея. Временни отсъствия до шест месеца в рамките на една година, отсъствия с по- голяма продължителност за задължителна военна
служба, едно отсъствие поради уважителни причини за срок не повече от дванадесет последователни месеца или командироване в друга държава не
прекъсват срока на пребиваване /чл.17/. Уважителни причини според закона са: бременност и
раждане, тежко заболяване, обучение или професионално обучение.
Когато работникът или самостоятелно заетото лице има право на постоянно пребиваване, членовете на семейството му, които живеят заедно с
него в РБ , независимо от гражданството им, също
имат право на постоянно пребиваване /чл.16,
ал.4/. Удостоверението за постоянно пребиваване
се отнема от лицето, на което е издадено, ако отсъства от РБ за срок по- дълъг от две последователни години /чл.18/.
3. Условия и ред за влизане и пребиваване
на членове на семействата на граждани на ЕС,
които не са граждани на ЕС.
Член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС влиза и напуска територията на РБ с паспорт и виза, когато такава се изисква.
В този случай не се заплащат такси за обработването на документите и издаването на визата /чл.4,
ал.2/. Условията и редът за издаване на визи се
определят чрез Наредба от Министерския съвет,
която е приета с ПМС № 97 от 11.05.2002., обн.
ДВ, бр.49/2002 в сила от 17.05.2002 г.
Не се изискват визи, когато лицето притежава
карта за пребиваване , издадена от държава –членка на ЕС /чл.4, ал.3/. Картата за пребиваване е
документ, който се издава от компетентен орган и
удостоверява правото на продължително пребиваване на член на семейство, който не е гражданин
на ЕС. Тя бива два вида: за продължително пребиваване и за постоянно пребиваване.
При влизане или напускане на РБ на член на
семейството, който не е гражданин на ЕС, не се
поставя печат в паспорта му при условие, че представи карта за пребиваване на територията на дър-
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жава- членка на ЕС / чл.4, ал.4/.
Според чл.10 от Закона член на семейството
на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС,
може да пребивава продължително или постоянно
в РБ, за което му се издава карта за пребиваване.
Срокът на продължителното пребиваване на такова лице се определя от срока на продължителното
пребиваване на гражданина на ЕС /чл.11,ал.1/.
Лицето, което не е гражданин на ЕС подава
заявление до НС” Полиция” за издаване на карта
за продължително пребиваване, за което незабавно му се издава временно удостоверение /чл.12,
ал.1/. Заявлението се подава в тримесечен срок от
влизането на лицето в РБ като към него се прилагат:
паспорт; документ, който удостоверява, че лицето
е член на семейството на гражданин на ЕС; удостоверение за продължително пребиваване на гражданина на ЕС, чийто член на семейството е и документ за платена държавна такса. Картата се издава в срок до три месеца от подаване на заявлението /чл.12, ал.2/.
При необходимост преди издаване на удостоверение или карта за продължително пребиваване
органите на НС”Полиция” могат да поискат от компетентните служби на държавата по произход на
лицето извършване на проверка дали то не представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред /чл.13/.
При смърт на гражданин на ЕС правото на продължително пребиваване на членовете на семейството му , които не са граждани на ЕС, не се засяга,
ако са пребивавали в РБ най- малко една година
преди смъртта му /чл.15, ал.1/.
Карта за постоянно пребиваване се издава на
член на семейството на гражданин на ЕС, който не
е гражданин на ЕС ако е пребивавал непрекъснато
за срок от пет години в РБ заедно с гражданин на
ЕС /чл.19, ал.1/. В този случай лицето подава заявление до НС”Полиция” за издаване на карта за постоянно пребиваване два месеца преди изтичането
на срока на картата за продължително пребиваване /чл.19, ал.2/. Картата за постоянно пребиваване се издава в срок до един месец от подаване на
заявлението и се преиздава служебно на всеки десет години. Тя може да бъде отнета от лицето, на
което е издадена, при отсъствието му от РБ за срок
по- дълъг от две последователни години.
Документите, които се издават на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, и удостоверяват правото им на пребиваване, са валидни
само на територията на РБ/чл.20/. При пребиваването си в РБ тези лица се легитимират с лична карта или паспорт и удостоверяват правото си на пребиваване с удостоверение или карта за пребиваване /чл.21/.
4. Ограничения на правото на влизане и пра-
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вото на пребиваване.
Правото на влизане и правото на пребиваване
на гражданин на ЕС или на член на семейството
му да бъдат ограничавани само на изключителни
основания, свързани с националната сигурност, обществения ред или общественото здраве. В чл.23,
ал.1 са предвидени принудителни административни мерки, които се налагат на гражданин на ЕС или
на член на семейството му при възникване на законовите основания.Те биват: отнемане на правото на пребиваване, експулсиране и забрана за влизане в РБ.
Отнемане на правото на пребиваване в РБ се
налага на гражданин на ЕС или член на семейството му, когато:а/ са отпаднали основанията за получаване правото на продължително пребиваване; б/
се установи, че за получаване правото на пребиваване е представил неверни данни; в/ лицето отсъства от РБ за срок по- дълъг от две години и г/ лицето страда от заболявания с епидемичен потенциал,
определени от Световната здравна организация
/чл.24/.
Експулсиране се налага на гражданин на ЕС
или член на семейството му, когато присъствието
му в РБ създава реална заплаха за националната
сигурност или обществения ред /чл.25, ал.1/. Когато гражданин на ЕС е пребивавал в РБ през последните десет години експулсиране се налага в изключителни случаи, свързани с националната сигурност.Експулсиране на непълнолетни лица се налага само когато това е в техен интерес /чл.25,
ал.2/. При експулсиране на лицето му се отнема
правото до пребивава в РБ и му се налага забрана
за влизане в страната. Законът в чл.25, ал.4 дава
възможност за отмяна на заповедта за експулсиране. Тя се извършва при неизпълнение на заповедта повече от две години.Органът, издал заповедта, проверява дали са налице все още фактическите основания за издаването й и при констатиране на отпадането им я отменя. Лицата, на които
е наложено експулсиране, не се експулсират в държава, в която животът и свободата им са застрашени и са изложени на опасност от преследване,
изтезание или нечовешко и унизително отношение.

Забраната за влизане в РБ се налага на гражданин на ЕС или член на семейството му, който с
действията си създава реална заплаха за националната сигурност или за който има данни,че извършва действия против националната сигурност и обществения ред /чл.26, ал.1/.Тази забрана се налага за срок до 10 години като едновременно с нея
може да бъде отнето и правото на пребиваване/
чл.26, ал.2/.
Налагането на принудителните административни мерки се основава единствено на личното поведение на лицето и се определя в зависимост от
степента, в която то застрашава националната сигурност, обществения ред или общественото здраве
/чл.23, ал.2/. При налагането на мярката се вземат предвид продължителността на пребиваване в
РБ, възрастта, здравословното състояние, икономическото и семейно положение, социалната и културната интеграция и степента на връзка със страната по произход на лицето, на което се налага
/чл.23, ал.3/.
Принудителните мерки се налагат със заповед на директора на НС”Сигурност”, директора на
НС”Полиция” или на упълномощени от тях длъжностни лица.Заповедта се изпраща на Държавната
агенция за бежанците /чл.27, ал.1/
В заповедта се посочват срокът за оспорване,
компетентният административен съд и срока за доброволно напускане на РБ чл.27, ал.2/. Оспорването на заповедта е по реда на Административно процесуалния кодекс /чл.28, ал.1/. Жалбата срещу заповедта за налагане на принудителна мярка спира
изпълнението й, освен когато заповедта е издадена на основание, свързано с националната сигурност /чл.28, ал.2/.
Заповедта за налагане на принудителна административна мярка се изпълнява след влизането й в сила от органите на дирекция “Миграция”
или от органите на Главна дирекция”Гранична полиция”/чл.29/.
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Телекомуникациите (работа у дома), гъвкавото работно време, разделянето на труда и намалената работна
седмица са някои от елементите във фирмите, които помагат на хората да постигнат по-добър баланс между
личния си живот и живота на работното място. Фирмите, които имат напредничаво мислене, разбират, че
използването на гъвкава организация на работа помагат за висок трудов морал и намаляване на текучеството.
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Световната икономика се променя бързо.
Въвеждат се нови технологии и начини на работа
на фирмите и се променят взаимовръзките между
работниците и техните работодатели. По-дълго работно време, увеличено ниво на стрес на работното място и извън него, липсата на растеж в служебната йерархия, сливанията и смяната на собственика се отразяват неблагоприятно върху морала
на трудещите се. В същото време все повече трудещи се търсят нетрадиционни методи на работа,
за да постигнат по-добър баланс между професионалния и личния си живот. Традиционните начини
на работа не винаги са достатъчни и фирмите, които не са гъвкави откриват, че им е все по-трудно
да привличат и задържат висококвалифицирани
работници.
Телекомуникациите (работа у дома), гъвкавото работно време, разделянето на труда и намалената работна седмица са някои от елементите във
фирмите, които помагат на хората да постигнат
по-добър баланс между личния си живот и живота
на работното място. Фирмите, които имат напредничаво мислене, разбират, че използването на гъвкава организация на работа помагат за висок трудов морал и намаляване на текучеството.
• Осъществяването на промяната в начините
на работа става чрез новите технологии, които помагат да се подобрят резултатите от работа. В началото на 80-те години на миналия век въвеждането на нови технологии се използва само от няколко
специфични сектори на бизнеса. Но в края на този
период значително се увеличава използването на
компютри и компютърните технологии в голям брой
бизнес функции. Използването на факсове, емейли, гласова поща и интернет създават бизнес
среда, която е бързо променяща се и това променя начина живот и труд на хората.
Изследване, направено от Международната
агенция за работа чрез телекомуникации показва,
че има нарастване повече от 60% на използването
на телекомуникации между 1996 и 1998 година и
че почти 16 милиона работници прекарват поне един

ден седмично извън традиционната работна среда.
Използването на телекомуникации позволява
да се работи извън офиса, обикновено у дома. В
това има много предимства както за фирмата, така и за работниците. Работниците имат по-добра
възможност да контролират живота си и да са заети по-малко време с работа, благодарение използването на телекомуникациите. Работодателите печелят от това, че все повече от техните работници
използват повече технологии, което носи на техните фирми полза от това, че привличат повече нови
добри специалисти и намалява текучеството.
Някои трудности при въвеждане на телекомуникациите са необходимите обучение, оборудване
и комуникации. Времето и усилията, необходими
за набавяне на подходящо оборудване и обучение,
може да е много повече, отколкото се иска на
служещите. Използването от работниците на телекомуникации помага на работниците да увеличат
информираността на компанията много повече,
отколкото, ако са в офиса.
• Гъвкавото работно време позволява гъвкавост за началото и края на работното време, освен
установените от мениджъра. Освен гъвкавите начало и край на работното време, има твърдо установено работно време, когато всички работници
трябва да работят. Например, ако нормалното работно време е от 9,00 до 17,00 часа, гъвкавото
работно време е от 7,30 до 15,30 часа или от 10,00
до 18,00 часа. Общият брой работни часове е един
и същи за всички други подобни комбинации. Друг
начин за използване на гъвкавото работно време е
този, през натоварения сезон да се работи по-дълго,
за сметка на ненатоварения сезон, когато се почива повече.
· Вариант на гъвкавото работно време е намалената работна седмица, която могат да използват мениджърите на малката фирма. Това означава да се отработят “нормалните” работни часове
за една седмица за по-кратко време, а останалото
време да се почива. Например, 4 дни по 10 часа
работа и 3 дни почивка, или 9 дни по 9 часа и 5 дни
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почивка. Могат да се прилагат и други комбинации,
които са подходящи за конкретната фирма и отделния работник. Ползата за работодателите от такава работна седмица е, че не се заплаща допълнително за труда на работниците. Такава работна
седмица може да се използва, като се открие допълнителна смяна или се даде на работниците възможност за извънредно работно време.
• Друга разновидност на гъвкавото работно
време, която е удачно да използва мениджъра на
малката фирма е разделянето на една и съща работа за изпълнение от двама работника.
Популярността на разделянето на работата в световен мащаб нараства непрекъснато. Разделянето
на работата се състои в това, че двама работника
изпълняват по една втора от една и съща работа.
За разлика от гъвкавото работно време, разделянето на работата обикновено се осъществява по
инициатива на работниците. Обикновено това се
предлага от работника, изпълняващ сам цялата
работа. При осъществяване на разделяне на работата мениджъра на малката фирма трябва много
внимателно да оцени работника, искащ такъв начин на работа, както и работата, изпълнявана от
него. Въпросът, на който трябва да се отговори е
дали работата ще се извършва толкова добре и дали другият работник има изискващите се от работата комуникационни и организационни умения.
Разделянето на работата може да се извършва за
определен период и след това да се върне предишното положение.

Макар, че разделянето на работата се прилага за определен период от време, и за отделни
ситуации, то носи ползи за работодателите. Тъй
като работниците работят половината от времето,
то не трябва да се плаща извънреден труд, цената
не се повишава и се увеличават часовете за обслужване на клиентите. Разделянето на труда позволява да се намалят отсъствията и закъсненията
на работниците.
• За да получат най-добри резултати от използването на организацията на труда, описана до тук,
работодателите трябва да информират предварително работниците, за да знаят те и да може да
използват пълноценно предложените им възможности. Това от една страна ще позволи на работниците да изберат най-подходящата за тях форма, а
от друга страна фирмата показва желание да излезе “извън рамката”, т.е. желае да помогне на
работниците да се издигнат в служебната йерархия.
Понякога е трудно да се оцени ползата от новия начин на работа, но това може да се определи
чрез по-добрия трудов морал и ангажиране на работниците с фирмата. Най-важното е, че елементите на гъвкавостта са атрактивни за най-добрите
професионалисти и ги задържат във фирмата.
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ABSTRACT
Telecommuting, flex-time, job sharing and compressed work weeks are some of the work schedule arrangements
firms are making available to employees to provide them with a better work/life balance. Forward-thinking firms have
come to realize that flexible work arrangements are a strong recruitment tool, a great boost for employee morale, and an
effective means for decreasing employee turnover.
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ЗА ОТНОШЕНИЕТО “ПРИРОДЕН КАПИТАЛ” – “СОЦИАЛЕН
КАПИТАЛ” НА ПРИМЕРА НА ЗЕЛЕНИТЕ СИСТЕМИ НА СЕЛИЩАТА
Елена Драгозова
Лесотехнически университет- София
Основна цел на доклада е обсъждането на отношението между природен и социален капитал. Представят се
основните характеристики на използваните понятия – природен капитал и социален капитал, като се фокусира
върху тяхната същностна връзка със зелените системи на градовете. Описан е и един успешен пример за реализация на проект в гр. Стара Загора, с активното участие на обществеността, която е основния движещ елемент на
социалния капитал.
ща
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Постановка на проблема
Съвременните условия на живот с голяма острота поставят въпроса за по-ефективното използване и управление на ограничените природни
ресурси. Това предполага да се води определена
политика за устойчиво развитие на средата, в която човек осъществява различни жизнени дейности
и особено това важи за урбанизираните територии.
Призивът към гражданите в своята известна
книга „Психология на ежедневните неща”, с който
американския социолог Дон Нюман подсказва
отношението, което трябва да се търси и възпитава във връзката природен капитал - социален
капитал, където природно обусловения характер на
различните видове зелени площи в урбанизираните територии и в близост до тях, има доминиращо
значение, е „ако сте потребител тогава присъединете своя глас към този на хората, които желаят
неща годни за употреба....Бойкотирайте неизползваемите проекти. Подкрепяйте добрите проекти като
ги купувате, дори ако трябва да се отклоните от
пътя си или да похарчите малко повече пари” [5]. В
този контекст се налага и алтернативния подход не
само в икономическите решения, но и в устройственото планиране.
Тези въпроси за разработването на алтернативни варианти за решаване на особено на проблемите свързани със зелените системи, са стояли
извън вниманието на управлението в сферата на
общинската инфраструктура.
В настоящата разработка е поставена скромната цел, на базата на успешно приложени проекти в зеленото стопанство на селищата, в контекста
на отношението природен капитал - социален
капитал, изхождайки от основни принципи за устойчиво икономическо, екологично и социално
развитие, да посочим някои от характеристиките
на понятията социален капитал и природен капитал,
както и специфичните особености на взаимовръз-

ката между тях по отношение на зелените градски
територии. Направен е опит за обосновка на въпроса на коя част в опазването на природния капитал би следвало да се даде приоритет, като участието на социалния капитал, посредством присъщите му социални дейности трябва да достигне до
решаването на конкретни проблеми свързани със
средата на живот.
Характеристики на понятията социален и
природен капитал
Съществуват множество определения за понятието социален капитал. Тук в смисъла на това
понятие се влага разбирането за система от човешки взаимодействия с нейерархичен, мрежов характер[3]. Освен това се приема, че тези взаимодействия се разгръщат като резултат от общоприети норми и взаимно доверие на свързаните съвместни действия за по-ефективно постигане на споделените от всички цели. В тази постановка се
включва и “институционалното устройство” на
обществото, както и неговите социални ценности,
като функция на моралния и културния капитал. От
една страна този културен капитал обобщава в себе си материалните културни ценности, и от друга
той предполага опазването на културно историческото наследство. Именно във връзка с това се стига и до обектите на зеленото строителство, включващо парковете и градините обявени за недвижими
паметници на градинско-парковото изкуство. Този
статут на особено значимите части на зелените
системи, нормативно е регламентиран в специалната Наредба на Министерство на културата от
1998 г., в която са включени – градини, паркове,
алеи, озеленени булеварди, площади, гробища,
скверове и др. “според научната и културната област обекти на недвижимото наследство са и обектите на парковото и градинско изкуство- териториално или пространствено обособени структури, раз-
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познаваеми по устойчивата им композиция и са от
значение за развитието на паркоустройственото изкуство и наука” Д.В. бр.60/1998 1
Всичко това налага влагането на значителни
инвестиции и прилагането на един нов подход към
съхраняването и развитието на културния капитал.
Видно е, че културният капитал е важна не само
икономическа категория, но и сериозен източник
за ценности в обществото, разбирани като основен
участник в изграждането на социалния капитал.
Следователно може да се заключи, че реализирането на целите на устойчивото развитие е невъзможно да се осъществят без решаването и на важни етични проблеми. Особено силно това се отнася до отношението природен капитал-социален капитал и свързаните с него технически, човешки и
социални ресурси. В общ план изпъкват онези етични аспекти на проблема, свързани със справедливото разпределение на ресурса и то в две насоки.
От една страна справедливото разпределение в
рамките на даденото поколение (intragenerational
justice) и от друга между различните поколения
(intеrgenerational justice). В контекста на устойчивото развитие това означава, че сегашните поколения нямат моралното право да съдят кое е добро и
кое не за бъдещите поколения, защото главното
което следва да се има предвид е на бъдещите поколения да бъде дадена възможност за избор. А
това ни задължава именно в сферата на природния капитал да не се допуска наследяването на деградирала околна среда и един амортизиран човешки
капитал. Тук е мястото да бъде обърнато внимание на резултатите от проведена анкета от Агенция
АФИС2 .Тя визира отношението на обществото към
инициативата на европейската мрежа за защитените райони “НАТУРА-2000”, където на въпроса
“Смятате ли, че европейската мрежа за защитени
райони “НАТУРА 2000” е полезна за опазване на
биологичното богатство на България”, отговорилите с “да” са 46% от анкетираните. Особено важен
момент е това, че 70,7% от положително отговорилите са хора завършили висше образование. Това
са хората, които работят с по-голям обем информация и те са тези, които дават нивото и облика на
социалния капитал, и същевременно тези с които
трябва активно да се работи. В същото време анкетираните с основно образование отговорили положително на инициативата са само 23,3%. Което
от своя страна дава сигнал, че при работата с тези
групи от хора трябва да се търсят други варианти
при излагане на информацията, т.е. да е достатъчно достъпна и за тях и да се наблегне повече на
1 Държавен вестник бр. 60/1998
2 вестник “Стандарт” от 05.02.2007 г

ползите за идните поколения, и най-вече на икономическата категория “стойност на наследството” .
В общата икономическа оценка на природните
ресурси, в тази категория се включва още и стойността на отложените алтернативи, според която оценките на природните обекти, като природни ресурси
имат, както пряка, така и косвена оценка за сегашно и бъдещо ползване. Във връзка с това следва
взаимната зависимост на природния капитал със
социалния капитал и неговия многостранен обхват.
Понятието социален капитал може да се разгледа и като институционално устройство на обществото с неговите социални дейности. Това е така,
защото понятието социална дейност е съвкупност
от целенасочени действия, организирани в система от името на обществото, с цел задоволяване на
конкретни потребности и решаване на обществено
значими социални проблеми, каквито са урбоекологията и опазването на природната среда. [4]
Елемент от природния капитал, както беше
казано, са и обектите на зеленото строителство на
селищата, т.е. зелените системи на градовете, като основни средообразуващи елементи на устойчивите селища и връзката им с природата. Обществото и неговите взаимовръзки и мрежи, чрез които
то съществува трябва да има отношение към количеството и качеството на обектите на зелената
система с цел, да запазят и подобрят условията на
живот. Така понятието природен капитал, обхващащо понятието “природа”, в случая със зелените системи на градовете се допълва с изкуствено създадени обекти на ландшафтната архитектура, в които доминират флористичните елементи.
Имайки предвид постоянното антропогенно
влияние върху природната среда все повече естествените природни условия престават да бъдат напълно естествени, защото почти всички природни
обекти стават поле на производствената дейност
на човека. В последно време повече внимание се
обръща на човешките дейности към поддържане
на природните условия свързани със средата на
живот. Границата между естествените и изкуствените условия на живот все повече избледнява и ако
до скоро природата сама се е справяла с поддържане на равновесието, то сега това е задача на
обществото, което е “главния виновник” за нарушаване на това равновесие. Именно тази дейност
на обществото насочена изцяло към съхранение
на природата и създаване на жизнепригодна среда
на живот някой автори наричат “природотворчество” или “природообезпечаване”, като една нова
сфера на производство.[2] В този смисъл пред со-
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циалния капитал, със своите мрежи на взаимодействие на заинтересовани обществени групи, стои
въпроса за качествено ново оценяване (създаване
на нови критерии за оценка) на незаменимите природни фактори – флора, вода, въздух, почва и други ресурси на живата природа. Именно тези фактори на жизнената среда, в относително най-пълен
обхват могат да намерят приложение в градинскопарковите комплекси на големите градове у нас, и
за които освен общинските структури, активна роля играят и редица обществени структури.
На база на тези промени във процеса на взаимодействие общество-природа в последните години в България са регистрирани множество социални сдружения на неправителствени организации
със сходни позиции по отношение на опазване на
природата, но ползващи различни форми на изява
на своята дейност. Едни от тях са Съюз на ландшафтните архитекти(СЛА), Съюз на специалистите по паркове и ландшафт в България, Съюз на
архитектите в България (САБ), Студентски клуб за
опазване на природната среда (СКОПС), Съюз за
защита на природата, Зелен алианс, Зелено
общество, Фондация “Природен парк Витоша”,
Столично дружество за защита на природата, Дружество за опазване на биоразнообразието, Фондация “Зелени Балкани”, и много други.
Отбелязвайки големия брой на подобни организации с безспорен принос към опазване на природния капитал, стигаме до двата въпроса, първо
за това дали социално отговорните обществени групи са достигнали до това ниво на социалния капитал, на което да обединят усилията си в полза на
обществото като цяло, и второ дали досега не се
работи главно самосиндикално, ползвайки различни форми на изява и по проекти, които спират до
определено ниво и не търпят надграждане и доразвитие.
Спецификата на зелените площи на градовете се състои в това, че условно се разглеждат като
чисто природен капитал , защото те по-скоро са
плод на човешкия труд, чрез който обществото се
опитва да пренесе елементи от естествената природа, за да подобри условията си на живот, отразявайки ценностите на обществените групи и мрежите формиращи социалния капитал. Зелените системи на градовете могат да бъдат отделени в една
по-специфична група на природния капитал, която
е плод на човешкия труд, чрез който в урбанизирана среда се внасят елементи на естествената природа и изпълнява средообразуваща функция. От
тук следва, че пред обществото стои въпроса за
това коя част на природния капитал е основната,
незаменимата, върху която трябва да бъдат насочени основните дейности по защитата и опазване
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на природното богатство. Вторият въпрос е коя е
допълнителната част, но носеща ползи в екологическо, икономическо и социално отношение са
осъществяване на различни жизнени дейности в
рамките на града. Именно тук е мястото да бъде
отбелязана ролята на експертите в областта на
озеленяването, които трябва да насочват вниманието и да предлагат конкретни мерки за опазване на
естествената природа от една страна, а от друга
да съдействат за устойчивото развитие на зелената система в диалог и със социално активните обществени групи, които са съставната част на социалния капитал.
Успешни примери за приложени проекти със
съдействието на обществеността
За целта се използват постановките от разработената визия за развитие и управление на парк
“Аязмото” гр. Стара Загора, изготвена през 2004 г.
[1]. В нея се предлага един успешен пример за взаимодействие и развитие на отношението “природен капитал”-“социален капитал”, с участието и на
експерти от различни страни в областта на озеленяването. Анализират се исторически, институционални, културни и други условия, които формират
различен тип социално-икономически действия между общинските структури и заинтересованите обществени групи.
Проекта е разработен по пета рамкова програма на Европейски съюз (Качество на живот и управление на живите ресурси QLK5-2001-00165) от
фондация “Земя завинаги”. Основната мисия в случая е да се работи за устойчиво развитие на общностите чрез усъвършенстване управлението на
околната среда, икономическия напредък и социална справедливост. Основните средства, с които
работи фондацията са въвличане на гражданите и
най-вече младежите за разработване на различни
инициативи за подобряване средата на живот на
общностите, повишаване на информираността на
гражданите, мобилизирането им за постигане на
устойчиви решения в областта на околната среда и
работа с институциите вземащи решения. В периода на разработване на визията се преминава през
няколко етапа, първият от които е събиране на информация от обществеността посредством просторни интервюта, като събраните мнения се обвързват с експертна оценка на общинските служители.
Като следващ етап е създаване на така наречената “младежка кръгла маса”, която окуражава младите хора да дискутират по проблемите на парка,
да ги споделят с експертите и да участват в организиране на публични мероприятия с цел привличане на широкото обществено мнение към създаване на визията на парка. И като заключителен етап
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получаване на широка обществена подкрепа на
окончателния вариант на разработената визия на
парк “Аязмото”
Основните приноси на проекта могат да се
обобщят в следното:
• Осигурено е подобряване на комуникацията
и синхронизиране на идеите между общинските
служители и очакванията на гражданите, за качеството на парка;
• Обезпечено е въвличането на ключови заинтересовани групи и граждани в изграждане на визията на парка;
• Осигурена е официална подкрепа и приемане на изработената визия, включваща краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни приоритети за развитие на парка;
• Постигната е по-широка информираност на
обществеността за резултатите от процеса на разработване на визията и за нейната отговорност за
опазване на парка.
В заключение трябва да се каже, че политиките и нормативите регламентиращи дейността по
озеленяване са създадени и въпроса е в това доколко обществото, генериращо социалния капитал,
с тяхна помощ, е готово ефективно да използва и
съхрани природните ресурси, и в частност зелените градски системи за следващи поколения, защото взаимовръзката и взаимодействието между социален капитал- природен капитал е съществена
за създаване и управление на устойчиви селища.
Ползването на различни успешни практики за насочване на вниманието на обществото към алтер-

нативи за управление на природния ресурс е положителен процес, който може да доведе до “натрупване” на социален капитал. Той би бил по-ефективен при координиране и обединяване на действията на обществените групи на първо място в защита на естествените природни ценности, включващи
природния капитал и на второ място в изграждането и поддържането природни ценности пренесени
в урбанизираните територии, като елементи повишаващи качеството на живот, каквито са всъщност
обектите на градинско-парковото изкуство.
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RELATIONSHIP NATURAL CAPITAL – SOCIAL CAPITAL ON THE
EXAMPLE OF THE CITIES’ GREEN AREAS
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ABSTRACT
The main goal of the paper is a discussing of the relationship between nature and social capital. It is presented a
content of the two main concepts – natural and social capital - and it is emphasized on their essence with respect to
cities’ green areas. As an example it is described a realized project in Stara Zagora, with an active public participation
- a main driving force of a social capital.
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ЕДИН ВЪЗМОЖЕН ПОДХОД КЪМ ОПТИМИЗАЦИЯТА НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРАТА В ПРЕДПРИЯТИЯТА
Марина Младенова, Боянка Желязова
Лесотехнически университет - София
В доклада са разгледани най-често срещаните причините за оптимизация на ИТ – инфраструктурата на
предприятията. Представена е класификацията на Gartner, за оценка на зрелостта на IT -отделите. Обособени и
разгледани са четири различни подхода към ИТ.
Представена е методиката за оптимизиране на ИТ, разработена от IBM. Обобщени са основните резултати,
получавани при реализиране на проект за повишаване на ефективността на ИТ.
Ключови думи: оптимизация, ИТ инфраструктура, зрялост на ИТ отдел
Key words: optimization, IT infrastructure, ripeness of IT section

Причини за оптимизация на ИТ – инфраструктурата
За необходимост от оптимизиране на ИТ -инфраструктурата най-често говори цял комплекс
проблеми:
• Неудовлетвореност на потребителите от качеството на информационните услуги;
• Неудовлетвореност на ръководството от големите и непрозрачни разходи за ИТ;
• Многообразие от технически и програмни
средства, непрекъснати преработки от страна на
IT-специалистите, постоянен дефицит на средства
и кадри;
• Трудност при избора и обосновката на направленията и конкретните проекти за развитие на
наличните ИТ.
Голяма част от организациите са вложили вече в своята информатизация съществени средства
и все повече зависят от своите ИT, които често се
превръщат в тесни места. При ИТ съществува кон-

фликт между разходите за тях и очакваните резултати. От една страна използваните ИТ трябва да
съответстват на очакванията на бизнеса и да откриват нови възможности пред него, но от друга
страна е желателно да се намалят разходите за
ИТ и да се повиши тяхната ефективност.
Изследване на Gartner1 проведено през
2005 г. сред корпоративни клиенти на ИС показва,
че в много предприятия в последно време са настъпили съществени изменения в IT –отделите или
в самата организация, отбелязват се изменения в
организационната структура на IT –отделите, внедряване на сложни технологии, появата на нови направления на бизнеса. Предприятията най-много са
заинтересовани от оптимизирането на тези части
от ИС касаещи процесите в ИТ (59%), ИТ-стратегията (52%), безопасността на ИТ (52%), организационната структура на IT –отделите (47%).
Резултатите от това изследване за оценка на
значимостта на различните критерии за IT –отделите са показани на фиг.1.

Повишаване на удовлетвореността
на потребителя
100
80
60
40
20
Съкращаване на
разходите за ИТ

0

Повишаване на вътрешната
ефективност на IT-отделите

Клиенти
Предоставяне на нови
възможности пред бизнеса

Фигура 1. Оценка на значимостта на различните критерии за IT –отделите
1 http://www.gartner.com/

82

Марина Младенова, Боянка Желязова

- Сложни и разнородни ИС;
- Остарели технологии;
- Отсъствие на ИТ-стандарти;
- Проблемни проекти;
- Териториална разпокъсаност.

Фактори подпомагащи оптимизацията на ИТинфраструктурата:
• Внедряването на сложни технологии;
• Промяна в ръководството на IT –отдела;
• Съкращаване на ИТ-бюджета;
• Сливане, поглъщане, разделянето на самостоятелни компании;
• Промяна в стратегията на бизнеса, промяна в ръководството на организацията;
• Засилване на конкуренцията;
• Поява на нови направления в бизнеса.
• Други съществени промени в IT –отдела или
организацията, в това число:
- Неудовлетвореност на потребителите от качеството на информационните услуги;
- Големите и непрозрачни разходи за ИТ;
- Негативен имидж на IT –отдела;
- Ниско качество на ИТ-процесите;

Оценка на зрелостта на IT- отделите
За оценка на зрелостта на IT- отделите Gartner предлага използването на класификацията представена в табл.1. Забелязва се естествената връзка на дадената класификация с по-общия въпрос
за управление на качеството на работа в предприятието като цяло. Може да се направи аналогия с
модела за оценка на качеството CMM (Capability
Maturity Model – модел за ниво на зрялост), създаден първоначално за IT – компании, който също
така включва пет степени на зрялост (класификация предложена от американският институт SEI
(Software Engineering Institute)2 и Университета
Карнеги-Мелона).

Таблица 1. Класификация за зрялост на IT-отделите

Ниво
0. Хаотично
1. Реактивно
2. Проактивно
3. Обслужване
4. Принос

Съдържане на процеса
Множество структури за поддръжка, неразвита структура за експлоатация
Проследяване на събитията, наличието на единни конзоли и служебна поддръжка.
Управление на топологията на мрежата. Създаването на резервни копия и
инвентаризация.
Управление на: производителността, промените, проблемите, конфигурацията,
достъпността.
Автоматизация на планирането на заданията.
Планиране натоварването и нуждите, управление на нивата на обслужване
Свързване на ИТ и бизнес метриката

Кога трябва да се оптимизира ИТ-инфраструктурата
Оптимизацията на ИТ –инфраструктурата често е необходима, но тя е по-ефективна в по-големи

организации. Някои автори (Aitken, Davis, Yates и
Maanen [1-3]) в разработките си дефинират
критерии, за започване на проект за оптимизация
на ИТ –инфраструктурата, които могат да бъдат
обобщени така:

Брой на служителите в организацията
Брой на потребителите на ИТ
Брой на персонала в IT –отдела
ИТ – бюджет
Брой на териториални подразделения
Брой на доставчици за технически средства:
−
Сървъри на ниво компания
−
Сървъри за работни групи
−
Персонални компютри
Брой на доставчици за програмни платформи
Брой на критични за бизнеса проекти

2 SEI (Software Engineering Institute) http://www.sei.cmu.edu/

>= 150;
>= 75% от служителите
>= 10;
>= 500 000 $ годишно;
>= 2
>= 1
>= 2
>= 2
>=6
>=3

Един възможен подход към оптимизацията на ИТ ...

Ако компанията отговаря на шест от изброените критерии то тя трябва да се замисли за оптимизация на ИТ -инфраструктурата си.
Методика за оптимизация на ИТ – инфраструктурата
Корпорацията IBM е разработила технология
за оптимизиране на ИТ – инфраструктурата на база на многочислени консултингови проекти реализирани от сътрудниците на IBM Global Services3 .
Тя представлява синтез на други методи разработени в IBM (IT Process Model, IBM Global Service
Method и др.) и се базира на най-добрите световни
практики.
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Предлаганата от IBM комплексна методика за
оптимизиране на ИТ обхваща седем области (поподробно те са описани в таблица 2.):
1. ИТ –стратегия (стратегическо съответствие
на бизнеса и ИТ);
2. Инфраструктура на ИТ;
3. Приложения и данни;
4. Процеси в ИТ;
5. Организация на IT – отдела;
6. Финанси в ИТ;
7. ИТ – проекти (управление на портфейла от
ИТ – проекти)

Таблица 2. Комплексна методика за оптимизация
ИТ Област за оптимизация
ИТ-стратегия
Система балансирани показатели - ИТ

Разглеждани компоненти
ИТ-стратегия (съответствие стратегия/
бизнес)
Разработка (актуализация) на ИТстратегия
Организационна структура на ИТсектор

Услуги
Позициониране на ИТ-сектор
Разработка IT Balanced Scorecard

Готовност на персонала за промени

Реорганизация на ИТ-сектори:

Изменение на извършвание ИТ-услуги

Изменение на организационната
структура на ИТ-сектора

ИТ-проекти

Портфолио на ИТ-проекти

Проектен офис
Икономическа обосновка на ИТ-проект
(Business case)
Политика на закупуване
Икономическа обосновка на
инвестициите в ИТ
Извършване на финансов одит на
стойността на ИТ
Отчитане на загуби в ИТ (IT
Aсcounting)
Процеси на експлоатация на ИТ

Управление на ИТ-проекти

Роли, навици, ниво на подготовка на
персонала
Определяне на нови цели и задачи в
ИТ-подразделенията
Разработка модели сорсинга
(аутсорсинга/инсорсинга)
Бизнес-планове, технико-икономическа
обосновка
Внедряване на проектен офис на ИТ

Финансии в ИТ

Бюджетиране и инвестиране в ИТ

Управление на ИТ-активи
Сравнителен анализ на стойността на
ИТ

Обща стоиност за собственост на ИТ
Икономическа обосновка на
инвестициите в ИТ (Business case)
Оценка на общата стойност за
собственост (TCO)

ИТ-процеси

Процеси за разработка на приложения

SLA (ниво на услуги)

Help Desk (управление на инцидентите)
Експрес-оценка на нивото на зрялост
на процесите на експлоатация на ИТ

Организация

Управление на конфигурациите
Проектиране и/или подобряване на
процесите на управление на ИТуслугите (внедряване на процесите
ITIL)
Създаване на система за отчитане
използването на ИТ-ресурсите

Отчитане на загуби в ИТ

Проектиране на SLA
Автоматизация на службите за
поддръжка на потребителите
(внедряване на Help Desk/Service Desk)

Ускорено внедряване на процесите за
поддръжка на ИТ-услугите
(използване на IRM Accelerator)

Инфраструктура на ИТ

Архитектура на ИТ

Технически средства

Мрежи

Консолидиране на сървърите и
центровете за обработка на данните

Осигуряване на устойчивост и
безопасност на бизнеса
Проектиране на център за обработка
на данни
Портфолио на приложения,
архитектура на приложения
Ниво на предоставяне на ИТ-сервиз
(SLA)
Стандартизация на оборудването и ПО

Система за съхраняване на данни
Услуги(приложения и данни)
Информационни услуги (ИТ-сервиз)
Системно ПО

Проектиране на устойчива мрежова
инфраструктура /откази/
Внедраване на корпоративен бизнеспортал
Центрове за обработка на данни
Данни
Консолидиране на данни и приложения
Стандартизация на ПО

3 източник http://www-935.ibm.com/services/us/index.wss/gen_itservice
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За определяне на перспективите за вътрешните бизнес-процеси, външните клиенти, общите
финансови резултати, иновации и обучение в
организацията, специалистите от IBM IT Optimization Solutions използват популярната методология
Balanced Scorecard (примерен вариант е показан

на фиг.2 и в табл.3). Картата на балансираните
показатели, обвързва предложението за оптимизация на ИТ и бизнес стратегията на клиента и позволява да се определят средства за ИТ с отчитане
приоритетите на бизнеса.

Създаване на нови
възможности за бизнеса
- позволява да се построи
адаптируема ИТ - инфраструктура
- по-ефективно използване на данните
Повишаване на
удовлетвореността на клиентите

Повишаване на
ефективността на вътрешните процеси

- осигурява стабилност
на предоставяните услуги

- оптимизира се използването на ИТ
- осигурява координация на
управлението на ИТ
Намаляване на разходите
- намаляване на общите разходи за ИТ
- опростяване на техническата
архитектура

Фигура 2. Примерна карта на балансирани показатели за оптимизация на ИТ- инфраструктурата
Таблица 3. Пример за използване на балансираните показатели.

Категории
Балансирани
показатели за
ефективност
Commodity
Utility
Partner
Enabler

Стойност

Ефективност

Ресурси

Удовлетвореност на
клиентите

60%
40%
20%
10%

40%
50%
30%
20%

•
10%
30%
35%

•
•
20%
35%

Профил на ефективност на ИТ
В средата на май 2005 г. IBM обяви пускането на първия пакет от програмни средства от нов
клас IBM Tivoli IT Service Management (Tivoli ITSM)
за автоматизация и интеграция на ИТ – процесите
– от постановката за обновена безопасност до управление на промените в ИТ –инфраструктура, за
корпоративни ИС, в това число и такива имащи разпределена структура. Тази разработка се е появила в резултат на обобщение на опита и сътрудничеството на две основни подразделения на компанията - IBM Software и IBM Global Services. Tivoli
ITSM ще помогне на възложителите да преминат
от традиционната “разходна” схема на организация на IT – отделите към бизнес-ориентиран процесен модел

Този набор включва следните решения4 :
IBM Tivoli Unified Process – навигационен
инструмент, предлагащ метода “как да се направи” за настройка и внедряване на най-добрите практики на база на методологията ITIL за проектиране,
модифициране и подобряване на ИТ –процесите.
С помощта на това средство възложителите могат
да разберат какви са правилните стъпки за построяване на ефективен IT –отдел и какви програмни и
апаратни средства са необходими за това.
IBM Tivoli Change and Configuration Management Database (CCMDB) – виртуална база данни,
която събира данни за ИТ –инфраструктурата на
различни хранилища. Това позволява да се получи
общ поглед на реалното положение на десетки съвъри на корпоративни системи.
IBM Tivoli Process Managers – програмен па-

4 Демо версии са достъпни на адрес http://www-306.ibm.com/software/tivoli/library/demos/

Един възможен подход към оптимизацията на ИТ ...

кет за автоматизация на ИТ – процесите чрез използването на различни технологии – софтуерни,
апаратни, мрежови и хранилища. В набора влизат
три решения, отговарящи за управлението на връзките, готовността и жизнения цикъл на ИТ – компонентите. Те могат да бъдат настроени за използване във вертикални сегменти.
Специализирани услуги на IBM Global Services
на базата на новите ITSM- решения.
Типови профили за подход към ИТ
В много организации (и даже в различните от-
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дели вътре в организацията) има различно разбиране за ефективността на ИТ и задачите на ITотдела. Тези, понякога противоречиви, изисквания
трябва да се отчитат при разработването на стратегия за оптимизиране на ИТ-инфраструктурата.
На базата на представената по-горе методика и балансирана система от показатели могат да
се обособят четири различни подхода към ИТ, които определят и ИТ -инфраструктурата, които могат да се опишат с помощта на четири профила
(фиг.3)

Ориентация към икономически ефект

Enabler (Поддръжка)
Доставчика изследва,
прпоръчва и внедрява
технологии, осигуряващи
напредък във развитието
на компанията

Partner ( Партньор)
Доставчика съвместно,
с възложителя разработват
обслужване, предоставят
ресурси и квалификация за
неговата поддръжка

Utillity (Ресурс)
Доставчик на качествено
обслужване на цени не
по-високи от конкурентите

Commodity (Стока)
Доставчик на приемливо
обслужване, на цени не
по-високи отконкурентите

Ориентация към съкращаване на разходите

Фигура 3. Типови профили за подход към ИТ
Commodity (Стоки) – Компанията разглежда
ИТ като своя основна инвестиция за автоматизиране на базовите административни функции с минимални разходи. При оптимизиране на ИТ в организация с такъв профил основно внимание се отделя
на съкращаването на разходите.
Utility (Ресурси) – Компанията първоначално
се фокусира върху разходите, но признава важността на изграждането на отношения с клиентите. При
оптимизиране на ИТ в организация с такъв профил
основно внимание се отделя на средствата за проследяване и изпълнение на договорите, за нивото на
сервизна поддръжка, съкращаване на времето за
реагиране, готовност и други параметри, свързан
с обслужването на клиентите.

Partner (Партньор) – Компанията разглежда
ИТ на ниво бизнес. Макар съкращаването на разходите да е винаги актуално, основно внимание при
оптимизиране на ИТ в организация с такъв профил
се отделя на получаването на икономически ефект
от инвестицията в ИТ. При тях бизнес-подразделенията заедно с IT –отдела работят съвместно за
подобряване на общото качество на сервизната поддръжка и постигането на крайните цели на дейността на компанията.
Enabler (Поддръжка) – Компанията разглежда
ИТ като важен елемент от стратегията за развитие
на бизнеса. ИТ -проектите при тях са основна движеща сила за развитие на бизнеса и се разглеждат
като необходим условие за конкурентоспособност.
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Основен проблем при избора на подход към
ИТ е, че от IT-отдела се изисква отчитане на аспектите на всички изброени по-горе профили, отчитайки различните изисквания на отделните подразделения в компанията. Разбирането на разликите в
изискванията, способността да се намери баланс
между тях и определянето на приоритети става критичен фактор за правилен избор на подход за оптимизация на ИТ-инфраструктурата.
Изводи
Реализацията на проекта за повишаване на
ефективността на ИТ позволява да се получат следните основни резултати:
• Намаляване на разходите за ИТ, чрез
дефиниране на основните източници на разходи и
ефективното им управление;
• Подобряване на обслужванетона бизнеса-задачите чрез преразпределение на средствата за ИТ

– проекти;
• Осигуряване консолидация на ИТ, чрез рационализиране на техническата структура;
• Повишаване на ефективността на предоставяните ИТ -услуги и разпределяне на разходите, в
съответствие с реалното използване на ИТ -услуги,
чрез приемане на модел за управление на ИТ -процесите и внедряване на съответните инструменти.
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ONE POSSIBLE APPROACH TO OPTIMIZATION TO IT INFRASTRUCTURE
IN THE ENTERPRISES
Marina Mladenova, Boyanka Zhelyazova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In the present paper are examine the frequently reasons for an optimization in IT infrastructure of the enterprises.
The classification of Gartner of the assessment of the ripeness of IT section is representing. The four different approaches
to the IT are differentiating.
The procedure for optimizing the IT, developed with IBM, is showed. The cardinal scores, received at realizing the
project for the raising of IT effective.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С АДАПТИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ С
ОТВОРЕН КОД
Радослав Милчев
Лесотехнически университет - София
На сегашния етап от развитие на образованието, системите за електронно обучение представляват една от
най-динамично развиващите се области свързани с прилагане на информационни технологии. Използването на
подобни системи за електронно обучение, както при традиционния процес на обучение, така и по линия на
дистанционното обучение, улеснява и увеличава възможностите за обучение, като предоставя атрактивен
инструментариум.
Съществен проблем оказващ влияние върху успешното прилагане на системите за електронно обучение се
явява възможността за управление на потребителите, като при това подходът за реализация да не се различава от
традиционните методи на управление. Друг съществен елемент от управлението на потребителите включва и
връзки към други информационни системи, за проследяване на потребителския статус. Успешното решаване на
подобни въпроси, прави системите за електронно обучение особено важни за нуждите на електронния бизнес и
по-специално, развитието на категорията електронно обучение.
Настоящата статия разглежда, съществуващите проблеми по отношение на управлението на потребителите,
както и начините за тяхното успешно практическо разрешаване от гледна точка на администратора и преподавателя.
Разгледани са и възможностите за вграждане на допълнителни модули с цел разширяване на обхвата на системите за електронно обучение.
Ключови думи: електронно обучение, системи за е-обучение, отворен код.
Key words: e-learning, LMS, open source.

Въведение
Електронното обучение и въпросите свързани
с изграждане, поддържане и ефективно управление на електронно съдържание, както и техническите аспекти на образователния процес, обобщават една от образователните услуги свързани с виртуалното образование, предлагана по електронен
път. Същевременно, електронното обучение представлява една от най-успешно развиващите се категории електронен бизнес. Както показва многогодишния опит в областта на прилагане на електронно обучение от водещи международни
компании, като Cisco, HP, IBM и Microsoft, образователни организации, както и държавни институции
занимаващи се с професионалното развитие на своите кадри, използването на системи за електронно
обучение улеснява и увеличава възможностите за
обучение посредством атрактивен инструментариум. Предимствата се наблюдават, както по линия на традиционния процес на обучение, така и по
линия на дистанционното и смесеното обучение.
Динамичното развитие на Интернет и технологиите за реализиране и предоставяне на онлайн електронно съдържание, както и средства за достъп до
него, допълнително спомагат за бурното развитие
на системите за електронно обучение, които са непосредствено свързани с електронно обучение.
Опитът натрупан от създаваното и внедряването на системи за електронно обучение, както и
опитът свързан с използването и адаптирането на
подобни системи за нуждите на традиционните ин-

ституции свързани с образованието е разгледан и
обобщен в [1,2]. Натрупаният опит е в сила, както
за традиционните образователни институции, така
и за малките и средни фирми, чийто предмет на
дейност е в сферата на обучението (езиково
обучение, обучение в областта на практическото
използване на информационни технологии и т.н.).
Същевременно, извършените анализи и изследвания помагат да се разширят направените изводи
относно предимствата на подобни системи, като
част от информационното осигуряване на малките
и средни предприятия и фирми. Безспорно, системите за електронно обучение, биха спомогнали, както за повишаване на квалификацията на служителите, така и във връзка с придобиването на базовите умения необходими за извършването на специфични дейности и/или операции, свързани със спецификата на работата в съответния стопански субект. Заложените ресурси под формата на нормативни документи, технически спецификации, ръководства за потребителя, казуси и други, съвместени със средства за проверка на придобитите знания под формата на тестове и въпросници, както и
форуми за често задавани въпроси, биха спомогнали активно за повишаване на квалификацията на
човешкия ресурс в рамките на съответната организация, развитието на кадровото осигуряване на базата на постигнатите резултати и индивидуалното
израстване на служителите.
Тенденциите в световен мащаб и в рамките
на Европейския съюз, определят особената важност
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на т. нар. продължаващо обучение или обучение
през целия живот. Тенденциите са свързани основно с: динамичното технологично развитие на редица сектори от производството и услугите рефлектиращо върху необходимостта от постоянно обновяване на необходимите знания за тяхното ефективно управление и прилагане; темповете на застаряване на населението, свързани с удължаване
на активния период на трудоспособност на населението; желанието за индивидуално израстване.
Използването на системи за електронно обучение с отворен код позволява да се отговори ефективно на наложилите се тенденции, като не се натоварва излишно разходното перо предвидено за
информационни технологии в съответните организации и стопански субекти, като същевременно се
поддържа и високо ниво на конкурентноспособност.
Същевременно наличието на изходния код на
системата, позволява нейното динамично адаптиране и разширяване на обхвата с цел обхващане
на конкретната специфика, наложена от съответната организация или стопански субект. Това определя и основните цели поставени в настоящото
изследване, а именно:
• Ефективно управление на потребителите в
рамките на електронен курс;
• Изследване на специфичните проблеми
свързани с адаптирането на електронен курс;
• Създаване на блокове за поддръжка на задължителна учебна документация;
• Допълнителни възможности за предоставяне на учебно съдържание.
Организация на учебния процес
Системите за електронно обучение с отворен
код, са динамично развиващи се системи. От една
страна те са имплементирали в себе си натрупания опит в областта на създаването и използването на системите за управление на онлайн съдържание, адаптирането на модули от системи с друго
приложение, различно от сферата на обучението,
както и определени педагогически модели и
практики. Същевременно, конкретната организация
или стопански субект, се налага да адаптира подобни широкообхватни решения, със стремежа да
бъдат максимално пригодни да конкретната сфера на практическо приложение. Изследванията и
натрупания опит в използването на системи за електронно обучение в рамките на Лесотехнически
университет, за нуждите на традиционното обучение, неговата смесена форма или за нуждите на
дистанционното обучение, показват наличието на
някои специфични проблеми на разгледаните
системи, които е наложително, да намерят решение, а именно:
• Проблемите свързани с ефективното управ-

лението на потребителите на курса, както и проблемите свързани със служебната документация;
• Съществува необходимост от изграждането на единен подход за управлението на учебната
документация за всички електронни курсове;
• Необходимо е опростяване на механизма за
управление на потребителите на електронен курс
от гледна точка на съществуващата учебна практика;
• Оценка на мнението на потребителите на
електронните курсове е особено важна в условията на засилена конкуренция, между предлагащите услуги в сферата на образованието, което налага адаптирането на подходящи инструменти за събиране, оценка и анализ на потребителското
мнение;
• Адаптиране на допълнителни средства за
предоставяне на учебно съдържание с възможности за лесно трансформиране от онлайн формат
във формат подходящ за печат, с цел отговаряне
на индивидуалните потребности на обучавания и неговите нагласи за запознаване с учебните материали.
Използването на системите за електронно
обучение, като допълнителна възможност за предоставяне на обучение под формата на платено обучение в образователно-квалификационните степени магистър и бакалавър или под формата на курсове за специализация и преквалификация в направленията от провежданото обучение в рамките
на университета, поставят въпроса за необходимостта от нарастване на ефективността на управлението на потребителите на дадения електронен курс.
Проблемите в системи базирани на Moodle в областта на управлението на потребителите включва:
системата е насочена към самостоятелна регистрация на потребителите в електронен курс; възможно е попадането на неоторизирани потребители в
специализиран курс (например: със заплащане, с
достъп до класифицирана информация и др.); регистрацията на потребителите от страна на преподавателя или инструктора се затруднява с нарастване на броя потребители на системата; регистрацията не следва подхода на традиционното обучение провеждано в университета или организациите
предоставящи услуги в сферата на образованието.
Традиционната практика, на утвърден лидер
в областта на електронното обучение като Cisco,
показва, че потребителите трябва да се регистрират задължително от конкретния инструктор в рамките на електронния курс, именно с цел избягване
на подобни проблеми и особено неоторизирания
достъп до учебни материали и дейности.
Натрупаният опит в областта на използване
на системи за електронно обучение, показа, че
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ефективните мерки за ограничаване на неоторизирания достъп до предлаганите електронни курсове,
трябва да включва следните мерки: въвеждане на
единна политика за регистрация на различните видове потребители; пакетна регистрация от страна
на преподавателя на студентите за даден електронен курс; ограничаване на възможността за самостоятелно неоторизирано регистриране чрез задължително въвеждане на ключ за записване в курс;
ограничаване на достъп за гости без ключ; премахване на връзката позволяваща самостоятелното регистриране на потребители в системата.
Единната политика за регистрация включва
правила за създаване на потребителските имена,
следващи идеята за уникалност на потребителите.
В рамките на университета, като подобен уникален идентификатор се използва факултетния номер на студента, позволяващ сортиране и пакетна
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обработка. По отношение на прилагането на конкретната система за нуждите на електронния бизнес провеждан в сферата на обучението от други
организации и стопански субекти, както и предложения подход за управление на потребителите, е
необходимо при регистрацията на потребителите
да се задават уникални идентификационни номера.
В тази връзка, беше модифицирана частта от
системата, отговаряща за регистрацията на студентите от преподавателя в съответния електронен
курс. Полето показващо списъка на студентите (показано на фиг.1) отговарящи на критерия за потребител на ниво обучаван в системата за електронно
обучение, вече има възможност да показва не само името, фамилията и електронния адрес, но и
поддържа в сортиран вид уникалните идентификатори на потребителите, в случая факултетните
номера.

Фиг.1. Модифициране на стандартния инструмент за регистрация.

Фиг.2. Възможности за допълнителна пакетна обработка.
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От гледна точка на максималното доближаване до съществуващата университетска практика
за управление на потребителите на даден учебен
курс, а именно преподавателя получава списък от
деканата на студентите, които трябва да посещават дадения курс (независимо дали става въпрос
за задължителна, факултативна или избираема
дисциплина), в системата за електронно обучение
беше разработен допълнителен интерфейс позволяващ пакетна обработка на потребителите въз основа на критерии, като: степен и форма на обучение, специалност, курс и група. Интерфейсът е достъп през допълнително създадения блок за съпътстваща документация, показан на фиг.3.
Друг проблем свързан с организацията на
учебния процес максимално близък до традиционния е поддържането на учебна документация. Тази
задължителна документация включва: анотация;

учебна програма; конспект; кредити по видове
дейности; литература; разпис на занятията. Съществува необходимост от изграждането на единен подход за управлението на учебната документация за всички електронни курсове, като в системата за електронно обучение могат да бъдат използвани двата метода демонстрирани в примера
за учебен курс показан на фиг.3. Допълнителният
елемент в организацията на документацията се изразява в разработването на самостоятелен блок (в
горната лява част на фиг.3), който може да се добави към произволен електронен курс в рамките
на системата, работещ на принципа заложен в стандартния подход за качване на учебни ресурси и
дейности и позволяващ достъп до интерфейса за
пакетна обработка на потребителите с връзка към
данните от информационната система „Студент”
– за управление на студентското състояние.

Фиг.3. Единен подход за вграждане на стандартна документация към електронен курс.
Допълнителни учебни дейности
Извън стандартния кръг от учебни ресурси и
дейности, системата за електронно обучение позволява допълнителното вграждане на подобни
дейности и ресурси. Проведените изследвания, показаха,че е изключително подходящо от гледна точка на разширяване възможностите на системата,
допълнително да бъдат адаптирани учебни дейности от тип Електронна книга и Въпросник. Учебната
дейност от тип Електронна книга е показана на
фиг.4а и фиг.4б, като основните предимства при
нейното използване се заключават в:
• Създаване на електронни материали под
формата на електронни книги (е-книги), доближаващ се максимално до формата на печатните материали;

• Представя учебните материали под формата на хипертекстови документи (с възможности за
вграждане на текст, графични изображения и хипервръзки или по-сложни обекти, като flash-анимации и Java-аплети) оформени, като съдържание и
визуализация на избран елементи;
• Потребителите могат да използват форматирано прехвърляне от други приложения работещи в средата на операционната система или да
използват възможностите за импортиране на единичен HTML файл или произволен HTML файл в
папка;
• Инструментът може да се използва при
вграждане в система за е-обучение на учебни
материали, съществуващи като статични HTMLстраници;
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• Благодарение на лесната навигация, обучаваните могат да преминават последователно през
отделните части на учебното съдържание или да
се позиционират върху точно определена тематична единица, посредством връзките от съдържанието на електронната книга;

а
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• Позволява на обучаваните да отпечатат предоставените в електронна форма материали в цялостен вид, или като отделни части, като се използва трансформиране на материала в икономична
форма предназначена за печат.

б

Фиг.4. Онлайн преглед и преглед преди печат на електронна книга.
Основен фактор за гарантиране на качеството на провежданото обучение и използваните учебни материали, условията за провеждане, достъпа
до учебни материали или оборудване представлява поддържането на обратна връзка с обучаваните.
Тази обратна връзка може да се осъществява на
различни етапи от процеса на обучение и позволява да се поддържат водещи позиции в условията на
среда характеризираща се с високо ниво на
конкуренция. По тази причина към стандартния набор от учебни дейности в системата за електронно
обучение е добавена адаптираната поддръжка на
учебна дейност от тип Въпросник (примери са показани на фиг.5а и фиг. 5б). Основните предимства в областта на прилагане на учебната дейност от
тип Въпросник са:
• Позволява извършването на различни проучвания сред обучаваните (за качеството на учебните материали, методите на преподаване, очак-

а

ванията на обучаваните към съответния курс и др.),
т.е. събиране на разнообразна информация от
потребителите;
• Въпросниците могат да бъдат съставени, като се използва разнообразен инструментариум от
типове въпроси (използващи скали, избор от предложения или чрез въвеждането на свободен текст);
• Въпросниците могат да се попълват в анонимен режим или поименно, еднократно или
многократно;
• Възможно е създаването на макет на въпросник, който да бъде използван многократно, като например въпросник свързан с оценяването на
електронен курс;
• Позволява класифицирането на въпросите,
като задължителни и незадължителни;
• Достъпен е добре разработен инструментариум, позволяващ ефективен анализ на получените резултати от проучването.

б

Фиг.5. Демонстрация на учебна дейност от тип Въпросник- попълване и анализ на получените
резултати.
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Изводи
Проведените изследвания в областта на адаптирането на системи за електронно обучение за
нуждите на конкретните организации и стопански
субекти, както и създадените промени в изходния
код на оригиналната система, позволяват да бъдат
направени следните изводи:
• Разработен е ефективен подход за управление на потребителите от гледна точка на класическия образователен процес;
• Разработени са подходи за бързо и улеснено регистриране на потребителите;
• Адаптирани са допълнителни средства за
разширяване на обхвата на системата за електронно обучение;

• Успешно са решени проблеми позволяващи
ефективно адаптиране на системата за електронно обучение към нуждите на електронния бизнес и
по-специално към развитието на категорията електронно обучение.
Резултатите са апробирани в курс за обучение на преподаватели в областта на дистанционните методи на обучение.
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ADAPTATION AND ENHANCEMENT PROBLEMS IN E-LEARNING
SYSTEMS WITH OPEN SOURCE
Radoslav Miltchev
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ABSTRACT
In the recent days development of e-learning systems represents a rapid grow area of information technologies.
Using of such systems as a part of traditional education process or as a part of distance learning techniques make them
very attractive approach to facilitate and enhance learning.
Group management is very important activity for successful operation of e-learning systems especially in the case
of blended learning, because of necessity to manage groups in the same way like in traditional education. Another
important reason for proper group management is opportunity to connect with university information systems for
student’s status. The present paper considers existing problems and decisions of the contemporary learning management
systems (LMS) with open source from administrative and educational point of view. Variety of additional educational
tools is also investigated.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА SCORM СЪДЪРЖАНИЕ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБУЧЕНИЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО
Радослав Милчев
Лесотехнически университет - София
Съвременните технологии за създаване, публикуване и управление на онлайн съдържание, предназначено
за нуждите на обучението или ежедневната работа на организацията или фирмения субект създават допълнителни възможности за реализация на конкурентно предимство. Същевременно процесът е свързан не само със
създаването на ново съдържание, но и с вграждането на вече съществуващо съдържание, което е актуализирано.
Настоящата статия разглежда въпросите свързани с практическото създаване на материали във формат
SCORM предназначени за самостоятелно използване или вграждане в системи за електронно обучение. Изследвани
са различните функционални елементи достъпни при изграждането на подобни обекти. Разгледани са примери
за изградено съдържание.
Ключови думи: SCORM, системи за електронно обучение, онлайн документиране.
Key words: SCORM, LMS, online documentation.

Въведение
Динамичното развитие на информационните
и комуникационни технологии се характеризира с
нарастване на количеството на публикуваното онлайн съдържание. Независимо дали са публикувани на сървъри с осигурен публичен достъп на потребителите от глобалната мрежа или са достъпни
в рамките на корпоративни интранет или екстранет мрежи за ограничен кръг потребители, процесите на създаване, редактиране и управление на
онлайн съдържание се превръщат в съществен
фактор за реализирането на конкретни конкурентни предимства. В общ случай подобно онлайн съдържание може да бъде предназначено директно
за нуждите на обучението, под формата на учебни
материали и дейности с висока степен на интерактивност, предназначени за самостоятелна работа от страна на обучаваните в рамките на традиционното, дистанционното или смесеното обучение.
В допълнение подобен подход може да бъде използван и за повишаване на квалификацията на персонала в рамките на конкретната организация, като публикуваното онлайн съдържание обхваща нуждите от обучение съгласно ежедневната работа на
съответните позиции, като постигнатите индивидуални резултати могат да служат, като критерий за
управление на провежданата кадрова политика в
рамките на съответната организация.
Същевременно редица организации, работят
активно в областта на публикуване на онлайн съдържание и вече притежават солиден набор от онлайн ресурси, в по-голямата си част под формата
на статично web-съдържание. В тази ситуация възникват въпросите по редактирането на вече създаденото учебно съдържание или друг вид документация, и тяхното влагане в съвременна обвивка, отговаряща на новите изисквания в областта на

обучението, възможностите за многократно използване на създадено съдържание или на новите цели поставени от организацията.
Сблъсквайки се с подобни проблеми Министерството на отбраната на САЩ (DoD) и службата
за политика в областта на науката и технологиите
към Белия дом (OSTP), стартират през 1997 инициативата Advanced Distributed Learning (ADL).
Основните цели на инициативата са:
• Осигуряване на достъп до висококачествено образование и обучение, приспособено към индивидуалните нужди и доставено ефективно независимо от времето и мястото;
• Ускоряване на разработването на широкомащабни проекти за създаването на динамични информационни системи и софтуер, характеризиращи се с ниска себестойност, с цел стимулиране
на пазарното търсене за подобни продукти и
услуги;
• Задоволяване на нарасналите нужди на различни организации, държавата, образованието и бизнеса по отношение на средствата за обучение.
Практическото изпълнение на поставените цели се осъществява чрез създаването на онлайн съдържание базирано на използването на SCORM
(Sharable Content Object Reference Model) с последна ревизия на модела от 2004 година [1]. Целта
е създаването на многократно използваемо учебно съдържание достъпно през обща техническа
рамка (обвивка) за нуждите на компютърно-базираното или web-базираното обучение. Общата техническа рамка на SCORM се описва чрез съгласувано множество от насоки за работа, технически
спецификации и стандарти определени от съществуващите добри практики в областта на електронното обучение и организациите заети с изготвянето на заложените в практиката стандарти.
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Осигуряването на технически средства за реализацията на съдържание от тип SCORM, при посочените условия е възможно само при организации със сериозен потенциал в областта на информационните технологии. Това до известна степен
се явява ограничително условие пред значителна
част от образователните институции и малките и
средни фирми, които биха желали да инвестират в
създаването на подобен тип съдържание. Целта на
настоящото изследване е да установи възможните
алтернативи, които да позволят създаването на
SCORM съдържание при минимални инвестиции,
както и адаптирането на съществуващи решения
за нуждите на електронното обучение.
Основи на SCORM 2004
Еволюцията на SCORM [1], включва промени
в областта на изчистването на концепциите и изискванията за създаване на съдържание, промени предизвикани от усъвършенстването на стандартите,
спецификациите и съществуващите добри практики, отстраняване на грешки и други. Версията на
модела от 2004 се основа на следните спецификации и стандарти:
• IEEE Data Model For Content Object Communication;
• IEEE ECMAScript Application Programming
Interface for Content to Runtime Services
Communication;
• IEEE Learning Object Metadata (LOM);
• IEEE Extensible Markup Language (XML)
Schema Binding for Learning Object Metadata Data
Model;
• IMS Content Packaging;
• IMS Simple Sequencing.
Посочената колекция от стандарти и спецификации са обединени в колекция от „технически
книги” [1], в три основни раздела:
• Content Aggregation Model – отговарящ за
обединяването, класифицирането и пакетирането
на учебно съдържание;
• Run-time Environment – отговарящ за управлението от страната на системата за електронно
обучение, използвана за публикуване на SCORM
съдържание; включва стартирането, управлението
на комуникацията, прехвърлянето на информация
(съдържание и/или резултати), проследяването на
възникнали събития и обработката на възникнали
грешки;
• Sequencing and Navigation – отговаря за формирането и спазването на последователността в
създаденото съдържание, както и за навигацията
през него.

Създаване на SCORM съдържание
Интегрирането на редица технологични иновации, безспорно затруднява практическото използване на модела за създаване на учебно съдържание, защото изисква тясно специализирани познания в областта на информационните технологии
и методиките на обучение. Това ограничава кръга
на потребители, които имат интерес от практическо прилагане на модела за нуждите на обучението
или от изследователски интерес. По тази причина
особено интересни са софтуерните продукти позволяващи практическото имплементиране на
SCORM за нуждите на обучението. В тази насока
потребителите могат да ползват продукти съществуващи под различен лиценз, като:
(http://
• eLearning XHTML editor
exelearning.org);
• RELOAD (http://www.reload.ac.uk);
• Manifest Maker for ADL SC 2.0.0 (http://
exchange.macromedia.com);
• courseGenie (http://www.coursegenie.com/
info.htm);
• MS Producer за Microsoft Office PowerPoint
2003 (http://www.microsoft.com/office/ powerpoint/
producer/prodinfo/default.mspx).
Направените тестове по отношение на посочените програмни продукти показа, че използването на eLearning XHTML editor е изключително подходящо за създаването на учебно съдържание от
тип SCORM. Предимствата на посочения продукт
включват: безплатен продукт с отворен код; възможности за адаптиране на продукта за нуждите
на българските потребители, чрез създаването на
езиков пакет; интуитивен потребителски интерфейс,
позволяващ опериране с продукта от широк кръг
потребители; не са необходими специализирани
технически познания в областта на информационните технологии за създаване на съдържание; създаване на съдържание подходящо за публикуване
онлайн; поддръжката на експорт във формати
SCORM 1.2 и IMS; възможност за обединяване на
съдържанието от различни пакети; съвместимост
на създаденото SCORM съдържание с широк кръг
от системи за електронно обучение (виж и направеното изследване по отношение на поддръжката
на SCORM съдържание от различни системи за
електронно обучение с отворен код разгледано в
[2]); изключително динамично развиващ се проект
със стабилна поддръжка, гарантираща обновяване
и отстраняване на възникналите проблеми. Единствената зависимост на продукта е от наличието на
инсталиран браузър Mozilla Firefox, който също се
разпространява безплатно.
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Фиг.1. Интерфейс на eLearning XHTML editor.
Интерфейсът на приложението eLearning
XHTML editor, е показан на фиг.1. Потребителят
може да създава web-ориентирано съдържание в
дясната част на приложението, като вижда директно крайния резултат. В допълнение, посредством
ползването на каскадни стилове, могат да се променят автоматично параметрите на форматираното съдържание и да се постигат автоматично различни изгледи за приготвените документи. В лявата част са отделени прозорци за йерархичната
структура на документа и за избор на обектите
(стандартните модули), които потребителят иска да
ползва за разработвания проект. Предимството се
изразява в необходимостта потребителят да се погрижи само за наличието на текст, изображения,
flash анимации или java аплети, докато самата среда се грижи за техническото имплементиране на
посоченото съдържание в рамките на проекта.
Обектите, които се предоставят за вграждане в проекта обхващат: учебен пример, задания, теми за
размисъл, основни цели, свободен текст, препратки към външни web-сайтове, прикачени файлове
за самостоятелна работа, формули, изображения
(галерии, лупа, съпътстващо текстово описание),
flash анимации, java аплети, тестови въпроси (въпроси от тип вярно/ невярно, SCORM тестове, попълване на липсващ текст, въпроси позволяващи
един или няколко верни отговора от зададено
множество), вграждане на MP3 аудио файлове, RSS.
Ако никой от изброените обекти не отговаря на нуждите на потребителя, то той може да създаде собствен обект, като добави функционалността, която
го интересува. Допълнителното използване на RTF

редактори за въвеждане на текстова информация,
допълнително улеснява процеса на форматиране
на тестовото съдържание.
Проектите се съхраняват под формата на пакетни структури с оглед на изложеното по отношение на възможностите за тяхното файлово съдържание. Експортът за системите за електронно обучение е под формата на ZIP архиви (пример е показан на фиг.2) съдържащи манифест, улесняващ
вграждането в системите.
Експортирането на съдържанието под формата на web-страници е улеснено и от възможността
за създаване на архив на файловата структура и
съдържание, което улеснява работата по качването на създаденото съдържание на сървър.
Резултати и изводи
Целта на проведените изследвания беше да
се създаде учебно съдържание от тип SCORM, което да бъде вградено в съществуващата система
за електронно обучение в Лесотехнически
университет, както и да се проверят възможностите за създаване на съдържание за компютърнобазирано и web-базирано обучение, с възможност
за достъп от информационен носител или онлайн.
На фиг.3 е показан резултат, при който учебен материал е достъпен локално от информационен
носител. Импортът на същия материал в системата за електронно обучение, под формата на SCORM
съдържание е демонстрирано на фиг.4. За улеснение на потребителите при работа с SCORM
съдържание, те имат достъп до йерархичния модел на създадения проект, през който могат да из-
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Фиг.2. Съдържание и структура на SCORM пакет предназначен за вграждане в система
за електронно обучение.
вършват навигация. Експортираните обекти в системата за електронно обучение (примерна страница демонстрирана на фиг.5), съдържат и информация относно периода за работа с отделните еле-

менти от съдържанието, която може да се използва,
като допълнително средство за контрол, както е показано на фиг.6.

Фиг.3. Съдържание достъпно от информационен носител.
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Фиг.4. SCORM съдържание импортирано в система за електронно обучение.

Фиг.5. Работа с материал заложен в SCORM съдържание.

Фиг.6. Проверка на работата на потребителите.
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Въз основа на направените изследвания, могат да бъдат формулирани следните основни изводи по отношение на ползването на SCORM за създаване на съдържание за нуждите на традиционното, дистанционното и смесеното обучение провеждано в или от различни организации и стопански субекти:
• Отлична преносимост на SCORM обекти в
системи за електронно обучение;
• Подходящи за компютърно базирано или
web-базирано обучение в организации с различен
профил;
• Възможни проблеми могат да възникнат на
етапа на прекодиране на съдържанието (задължително преминаване към utf-8);

• Съществуват подходящи решения с отворен
код оптимизиращи разходите за създаване;
• Стартиран е процеса по цялостното адаптиране на решение с отворен код, което ще позволи
на широк кръг потребители свободно да експериментират със създаването на съдържание и запознаване със съвременните тенденции в областта на
обучението.
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AN APPROACH FOR SCORM CONTENT BUILDING FOR EDUCATIONAL
AND MANAGEMENT PURPOSES
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ABSTRACT
Contemporary technologies for creation, publishing and management of online content create auxiliary opportunities
for competitive advance of different types organizations and business companies. The online content may be indented
for routine everyday work or for educational purposes. At the same time the process can cover creation of new content
or built-in and actualization of already created ones.
The recent paper considers aspects connected with practical creation of different materials in SCORM format for
independent use or for built-in in learning content management systems. Different functional elements used for creation
of such objects are investigated. Practical results from created content are presented.
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ТЕНДЕНЦИИ В ЕЛЕКТРОННАТА КАРТОГРАФИЯ
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Уеб технологиите и свързаният с тях софтуер бележат рязко развитие през последните години. Географските
карти също станаха много популярни в интернет пространството и потребителите ги използват под различни
форми и за най-различни цели, като например за планиране на път, търсене на дестинации за почивка или за
бизнес и маркетинг.
В статията се разглеждат и анализират услугите от второ поколение в Интернет, които са свързани с
представяне, обработка и разпространение на геопространствена информация. Дискутират се новите тенденции
и подходи в представянето на електронните карти и възможностите за съвместно общуване, предоставяно от
второ поколение услуги в уеб пространството.
Kлючови думи: Уеб2.0, уеб-услуги , електронни карти, съвместна картография
Key words: Web2.0, Web-services, electronic maps, collaborative mapping

Въведение
Уеб технологиите и свързаният с тях софтуер
бележат рязко развитие през последните години.
Разработки като семантичния уеб и развитието на
уеб услугите, значително разширяват функционалността на глобалната мрежа.
Географските Информационни Системи (ГИС)
също претърпяха сериозна еволюция подтиквани
до известна степен от новите уеб технологии. След
етапите, когато ГИС се предлагат и продават като
самостоятелни програмни системи и по-късно като клиент – сървер архитектури за използване в
локални мрежи, днес се предлагат ГИС на уеб сървери заедно с инструменти за ГИС портал.
Географските карти също станаха много популярни в интернет пространството. Потребителите
ги използват под различни форми и за най-различни цели, като например за планиране на път, търсене на дестинации за почивка или за бизнес и
маркетинг. Новите технологии водят до появата на
нови услуги в Интернет и дават нови възможности
за представяне, обработка и разпространение на
геопространствена информация.
Интернет се явява една установена, широкоизползвана платформа и установен стандарт за взаимодействие с информация от различни типове.
Интерактивният и изследователски характер на навигирането на свързана информация е широко прието от потребителите. Геопространствената
информация, представена чрез електронни карти
е достъпна чрез така наречените Гео-портали. По
интернет се предлагат уеб страници с интерактивни карти, вариращи от използване на ГИС за разпространение на информация, предлагане на стоки
и улуги до получаване на справки и обяснения за
посоката на придвижване.(напр. www.mapquest.com ).
В България много известен сайт с интерактивни карти е “bgmaps.com”, където потребители-

те могат да избират адреси или други характерни
черти като болници, банкомати, бензиностанции и
други, изобразени върху картите.
Електронните карти са динамични, могат да
бъдат обновявани често, позволяват различни видове взаимодействие. Множество от карти би могло да бъде визуализирано като анимация. Развитието на интернет технологиите бележи значително развитие и в електронната картография, което
се изразява не само с това, че се улеснява разпространението на картите, но и с това, че се осигурява по- интерактивна форма на картиране (mapping), ангажираща до голяма степен самите потребители на карти.
Развитие на интернет технологиите Уеб от второ поколение
Изобретяването на световната мрежа – Уеб ,
(WWW in 1989) е изключително важно събитие в
развитието на компютърните и комуникационни
технологии, което дава възможност на хора с много малки познания да използват интернет и да имат
достъп до огромно количество информация от различни източници по един лесен и логичен последователен начин. Уеб технологиите и свързаният с
тях софтуер позволяват на потребителите да търсят данни, да имат достъп до тях, да ги четат и
ползват .
Последните достижения са семантичния уеб ,
или така наречен Уеб2.0, който разширява функционалността на познатия до сега Уеб. Терминът
Уеб2.0 се появи преди няколко години , използван
за първи път от Tim O’Reilly на конференция “What
is Web2.0?” през 2004г . За разлика от предшественика си, Уеб1.0 , където потребителите имаха
ограничени възможности за взаимодействие ,
Уеб2.0 се отнася към второ поколение Интернет
базирани услуги, които позволяват на потребителите да си сътрудничат в областта на данните и да
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споделят информация онлайн. Известен и често цитиран пример е Уикипедия (www.wikipedia.org) –
една енциклопедия, създадена изцяло от хората,
които я ползват. Това е едно ефективно средство
за масово съавторство. В действителност уики е
една много проста, лесна за използване, поддържана от потребителите база от данни за търсене и
създаване на информация.
Това е само един аспект от Уеб2.0. Сложната
и развиваща се технологична инфраструктура на
Уеб2.0 включва сърверен софтуер, рапространение на съдържанието, протоколи за съобщения,
стандартно-базирани браузери с допънения и
разширения, както и различни клиентски
приложения. Тези подходи осигуряват на Уеб 2.0
информационни възможности, които далеч надминават предварителните очаквания от уеб сайтовете.
Уеб сайт от второ поколение обикновено съдържа някои от следващите техники:
• Техники за богати, пълни, Интернет приложения; базирани на Ajax;
• Семантично валидни XHTML езици, използване на мМикроформати;
• Разпространение-публикуване и агрегиране
на данни чрез RSS технологии;
• Ясни и смислени URL;
• Интензивно използване на фолксономията
– народното творчество- чрез активно участие на
потребителите;
• Използване на уики софтуер;
• Публикуване на лични страници чрез блогове (уеблогове);
• Смесване- свързване на сайт с източници
от данни, достъпни чрез Интернет;
• XML Уеб услуги с API.
Тази нова форма на Уеб, Уеб2.0, се развива
на основата на експериментирането и използването на отворените стандарти, такива като: WSDL
(Web Services Description Language), UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), SOAP
(Simple Object Access Protocol). На основата на тях
консорциумът OGC създава редица спецификации
и услуги за обмен и обработка на геопространствени данни.
Електронни карти и интернет
Според Международната картографска
асоциация, картата е представяне, обикновенно в
мащаб и върху плоска среда на избрани материали или абстрактни признаци върху, или във връзка с повърхността на земята. Картографските средства са се развивали за да служат на тази цел: да
трдставят и визуализират околната ни среда на
хартия.
Картата на хартия обаче е нещо статично и

неприспососбимо, без никаква гъвкавост. Още в
ранната история на компютрите става ясно, че прилагането им при обработка на карти ще позволи да
се преодолее тази липса на гъвкавост, да се добавят динамични свойства и би позволило те да бъдат управлявани и анализирани.
Световната мрежа предоставя електронно съдържание и услуги, които очевидно имат отношение към определено местоположение. Интернет обществото бързо установи, че GPS (Global Positioning
System) системата осигурява този липсващ елемент – местоположението. Освен това GPS
устройствата(receivers- приематели) в комбинация
с бързо развиващите се мобилни технологии в
днешно време станаха много евтини и достъпни
за всеки.
В своята същина GPS технологията осигурява точно определено място на планетата. Всъщност,
GPS е проектирана и създадена да обезпечава географската ширина и дължина, но става ясно че тя
може да улесни и подсигури много други приложения в интерес на интернет потребителите. Тъй като координатите са свързани с географски карти и
само чрез тях могат да се визуализират
местоположения, позиционно- базирани системи
(приложения) се развиват едва когато новите бизнес модели направиха картите достъпни за всеки в
интернет.
Google Earth
Впечатляващи примери за използване на географските карти в интернет са предлаганите от
Google позиционно- базирани средства http://
maps.google.com/ (Google maps) и http://
earth.google.com/ (Google Earth), които осигуряват
безплатен достъп на всеки до динамични, интерактивни карти.
Google Earth представлява комбинация от сателитни снимки, карти и Google услуга за търсене.
Потребителят има възможност да се позиционира
на определено място като търсене може да се извършва за училиша, паркове, ресторанти, хотели,
къщи и апартаменти, туристически обекти. Google
Earth привлича голямо внимание, защото не само
дава възможност дори на потребители без никакъв
опит да имат достъп до огромни количества
информация, но и им позволява да дадат своя принос и да я контролират. Те могат да споделят своите мнения и знания под формата на коментари
или анотации и да участват в разговори в Google
Earth обществото.
Интегриране на карти
Манипулациите върху електронните карти, които Goоgle предлага, са много повече от простото
им визуализиране и анотиране. Google осигурява
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отворен код за API (Application Programming Interface), което позволява на потребителите да изтеглят и зареждат карти, за да ги използват за свои
собствени цели и ги интегрират в свои собствени
уебсайтове. Това се нарича хакване, но в най- добрия и положителен смисъл на думата. Когато отвореният код е достъпен и може да се разглежда и
анализира, тогава е много лесно той да се настройва за собствени нужди.
Вече са разработени много такива приложения, като например: визуализиране на Google карти върху екран на мобилен телефон чрез мобилен
интерфейс за съвместно картиране(J2ME); уебсайтът “gmaptrack” (http://www.gmaptrack.com/)
осигурява набор от потребителски услуги за допълнителни манипулации върху картите на Google (добавяне на позиция чрез икони, образи, и връзки; изчертаване на туристически маршрути, или зареждането им чрез GPS устройство или мобилен телефон; маркиране на позиция в реално време чрез
GPS или мобилен телефон).
Анотиране на карти
Добавяне на географски етикети (тагове) означава електронните карти да се анотират със
съдържание, касаещо специфично място на
земята. Това съдържание се превръща в позиционно-базирано чрез включване на географска ширина и дължина в метаданните за него. Ето някои
примери за експериментиране с геоетикети:
• Mappr (http://www.mappr.com/) – отворена
API база от данни от изображения за съвместно
ползване;
• Placelab (http://www.placelab.org/) – изследователски проект (с отворен код), спонсориран от
Intel, за създаване на каталог на точки (места) с
WiFi достъп;
• Plazes (http://www.plazes.com/) –приложение за мрежа от социални контакти, използващо
позиционирането на базата на IP адреси като средство за свърване с приятели и приятели на приятелите.
• Пространствено Анотиране (http://www.
techkwondo.com/projects/a_s_a_p) - Проект за изследване на пространственото анотиране в реално
време чрез използване на текст, цифрова фотография, манипулации върху карт, обединени със
стандартно-базирана схема за разпостранение на
данни, използваща разширенията на RSS .
Сайтът “World as a Blog” (Света като блог) е
географска визуализация на блогови съобщения в
реално време, които са разположени като нов слой
върху карта на света. Изображението на тази карта в реално време е с множество точки върху нея,
показващи наличие на анотации. Придвижването на
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мишката върху такава точка от картата предизвиква извеждане на заглавието, а активирането му отваря нова страница с наличната анотация за това
местоположение.
Този тип анотации или гео-кодирането е свързано с разширение на RSS технологията. На всеки
RSS елемент може да се присвои позиция, определена от географска ширина и дължина. Гео-кодирани RSS или GeoRSS (http://georss.org/) Geographically Encoded Objects for RSS feeds – са
лесни за писане на ръка и с разширяващите се възможности на много от системите за управление
на съдържанието се появиха допълнителни средства (plug-ins) за много плетформи. С все по-широкото разпространение на RSS технологията за публикуване и поделяне на информация става изкючително важно местоположението да се опише по такъв начин, че да позволява на приложенията да
търсят, обединяват, поделят и поставят върху електронните карти ? geographically tagged feeds.
Позиционнно-Базирани системи
Терминът позиционно-базирани системи (ПБС)
се появи доста отдавна, но с появата на безплатните електронни карти и анотациите към тях придобива ново значение. Започна да се говори за осведоменост за позицията. При знанието за позицията
фокусът пада върху потребителя , неговите дейности и нужди. Появявят се сайтове, в които специфични социални дейности , като например установяване на контакти между хора, се експериментират при проектирането на позиционно-базирани приложения .
Позиционно-базирани системи, свързаните с
GPS и мобилните комуникации, са трето поколение приложения. Първо и второ поколение приложения с GPS позволяват намиране местоположението на обект, определяне и намиране на маршрути по картите и др. Разбира се GPS ще се използват и в проектирането на третото поколение позиционно-базирани приложения, изискващи локализацията, отразяването на приближеност и преместване на обектите да са компоненти в проектираното приложение.
Съвместна картография
Еволюцията не спира и се появяват нови софтуерни средства като “WorldKit” (http://worldkit.org/), който е продукт с отворен код даващ възможност на всеки да публикува електронни карти в
интернет. Основен компонент на софтуера е един
Flash филм, който управлява и манипулира всички
детайли, потребителите трябва само да осигурят
RSS файл. WorldKit използва сателитни данни от
Лансат7, изображения от правителствен сървер на
САЩ осигуряващ карти на улиците и много други
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източници, като всичко това е свързано в една уеббазирана система. Потребителите имат възможност да участват в създаването на геопространствената световна мрежа
На фиг.1 е показана една адаптация на отво-

рения код на софтуерния продукт WorldKit, направена от авториет, в която потребители от София
могат да добавят своето местоположение използвайки RSS захранвания.

Фиг.1. Анотиране на картата на София
Развиха се и възможности да се чертаят линии и многоъгълници в RSS, което води до колаборативно картиране: картите се създават от много
отделни автори в сътрудничество, така че събрани
заедно отделните елементи представляват много
повече отколкото човек може да направи сам.
Ефективността на електронните карти с RSS
технологията се възприема от все по-вече и повече
организации. USGS подкрепи гео – кодирани RSS
като ги използва за публикуване на съобщения за
земетресения. Центърът за съвместни изследвания към ЕС също използва RSS в продукта си за
моделиране на цунами.
Причините поради които потребителите бързо възприеха предлаганите от Google електронни
карти и възможностите за колаборативно създаване на такива могат да се обобщят както следва:
(1) На пазара има нужда от свързване на информацията с местоположение и потенциалните
потребители на атзи услуга нямат нито времето,
нито парите да използват и/или финансират посложни геопространствени приложения.
(2) Електронните карти на Google намалиха
цената на въвеждането. Добавянето на гео- кодирани точки върху карти се възприе бъзо от потребителите тъй като средствата и средата за това са
безплатни.

(3) Google Earth създаде един бизнес модел
напълно различен и извън използваните от другите
компании.
Защо успява електронната картография ?
Традиционната картография, съществуваща
днес е наука и работеща методология за производство на карти с високо качество. Но тя е свързана с
висока цена на данните, оборудването и необходимия софтуер, необходими са високо квалифицирани специалисти за изработката на такива карти.
Бизнес модела е базиран на продажбите: провайдера на данни и производителя на софтуер продават
техните продукти и накрая получената карта също
се продава. Интернет технологиите доведоха до нови начини за предлагане на геопространствени данни чрез clearing houses и портали, все още картите
се продават, но бъдещето не е ясно.
Новите начини за съвместно създаване на
електронни карти са провокирани от развитието на
технологиите. Но първоначално потребителите не
се интересуват от технологията, а преди всичко от
предлагания продукт и от ползата и печалбата, които носи. Успехът на Google Earth и съвместното
създаване на електронни карти може да се обясни
с съпровождащите ги стойност и полза, които те
предлагат.
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Ползата за потребителя е, че той може лесно
да манипулира картите, да ги персонализира и настройва според това от какво има нужда. Лесната
употреба и ниската цена се съчетават с появяването на нови бизнес модели, които всъщност са преработени и приспособени от областта на електронната търговия и не са съществували до сега в традиционната картография. В тези случаи приходите
са от реклами и обяви, транзакционни и други такси и с тях се плаща на провайдерите на данни и сателитни снимки.
Накрая въпросът е кой бизнес модел ще вземе надмощие. Digital Earth има много голям успех
в момента и се очаква разработките на позиционобазирани системи да се увеличат значително. За
повечето от тези приложения не са нужни данни с
високо качество.
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Очевидно традиционните картографски продукти ще се продават когато високото качество на
картите е наложително.
IV. Заключение
Съвместната картография е нова изследователска област , чието развитие сеподтиква от активността , сътрудничеството и експериментирането на потребителя на геопространствени данни.
Новата електронна картография се зароди и развива от Интернет обществото като интерфейс между
физическия свят и съдържателния свят, света на
съдържанието. Електонните карти предоставят пространство за сътрудничесто между хората, които използват интенет технологиите за задоволяване на
своите потребности.
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ABSTRACT
Web technologies and related software have developed rapidly in the last years. Maps have become popular on
the Internet and the public uses them in many forms as for example route planning, searching for holiday destinations
or for business and market planning.
The paper contains an overview and analysis of Internet- based services for presenting, processing and dissemination
of geospatial data. The new tendencies and approaches for presenting electronic maps and the possibilities for collaboration
given by second generation services in the Web space are discussed.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И
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Съвременното поколение услуги в Интернет прави възможен достъпа до огромно количество хипер-свързани не-структурирани, контекстно-детерминирани, цифрови и символни данни на потребители с различни
професионални нужди и технологична култура. Извличането на необходима информация и оценяването й като
полезна за удовлетворяване на конкретни потребителски нужди е труден процес със силна персонална
обусловеност. Използването на средства за визуализация на процесите на търсене, извличане и представяне на
информация улеснява потребителите, като активира сетива и асоциации с предишни мисловни модели и бъдещи очаквания. Като интердисциплинарна област, интегрираща подходи от различни научни направления за
изследване на географски данни, гео-визуализацията провокира създаването на нови теории, методи и средства,
подпомагащи формиране на знания и вземане на решения. Представеното изследване е посветено на значението
на методите и средствата за визуализация на процесите на търсене, извличане и представяне на географска
информация, предоставени от второто поколение на Интернет услуги, оценено с потребителски критерии за
приложимост и полезност. Направен е преглед на съвременни методи и средства за геовизуализация и е предложена класификация по множество функционални и технологични признаци. Изследвано е значението на приложимостта на визуални метафори при оценяване на полезността на услугите с потребителски критерии. Посочени
са технологични фактори и тенденции за развитие в разглежданата област.
Ключови думи: геовизуализация, човешки фактори, откриване на информация
Key words: geovisualisation, human factors, data mining, web 2.0

Въведение
Съвременният Интернет е потребителска революция. Развитието на компютърните и комуникационните технологии, разпространението на електронните услуги във всички приложни области и натрупването на огромно количество данни в електронна среда разрушиха класическия модел на отношения между хората и компютрите. Новите технологични условия се описват с нови характеристики:
• мощни компютри и мрежи;
• високоскоростни компютърни комуникации;
• широко-достъпни програмни средства и
приложения;
• модерни мобилни устройства за комуникация, навигация и съхраняване на данни;
• безжични методи за достъп до отдалечени
услуги;
• прецизни техники за събиране и обмен на
данни;
• интелигентни методи за анализ и интерпретация на данни;
• интердисциплинарни специалисти и автори
на програмно осигуряване.
Web 2.0 е новото име на популярните Интернет услуги. В условията на Web 2.0 хората не могат да останат просто потребители на информация
– те са активни участници в процеса на извличането и откриването й [14]. Информационните услуги
са конкретни и персонализирани, програмните про-

дукти са изпълними на разнородни платформи, ресурсните данни са специализирани и споделени,
всяко ново приложение е изпълнено с колективна
интелигентност.
Потребителите на географска информация –
професионалисти и неспециалисти имат възможност да ползват огромно количество ресурси, базирани на географски данни. Недалеч от времето,
когато географските карти са чертани от професионални картографи и географската информация е
извличана от стационарни географски информационни системи, хората ползват Интернет като географска среда, служат си с фотограметрични изображения и реалистични модели, ориентират се в
пространството по електронни карти с персонални
навигационни устройства и научават географски
свързани данни, оставени в световната мрежа от
други хора, с много различни професии.
Наличието на огромно количество географска и географски свързана информация е значимо
полезно, както на професионалистите, така и на
неспециалистите. Но въпреки това, не значителна
част от тях извличат максимална полза от наличното. Наблюдават се трудности в използването и
интерпретирането на информацията, свързани с недостатъчната приложимост на технологиите към
нуждите на потребителите. Съществуват информационно претоварване, неадекватни интерфейси и
сгрешени метафори.
Едно направление за преодоляване на тези
трудности е изследване и усъвършенстване на ме-

Изследване на приложимостта на съвременни методи и ...

тодите и средствата за геовизуализация.
1. Фактори за геовизуализация
Географската визуализация е интердисциплинарна област, интегрираща подходи от различни
научни направления за изследване на географски
данни. Съвременната географска визуализация се
основава на най-новите информационни технологии и приложения на мултимедията и компютърната графика.
Изобразяването на обекти е мощен механизъм за подпомагане на визуалната ориентация на
хората, за разпознаване на визуални образи, асоциации, тенденции и аномалии. Интерактивното изобразяване на обекти мотивира концентрацията и творческата активност на потребителите на географска информация, стимулира създаването на абстракции, модели и симулации, за по-пълно възприемане и разбиране на факти и прилагане на
правила. Използването на образи спестява необходимостта и трудностите, произтичащи от избора
на език за описание на обекти и процеси, осигурява адекватна скорост, навременност и математическа точност на представяната информация и позволява интегриране в различни технологии и
продукти. Изключително предимство на геовизиализацията са предоставените възможности за динамично моделиране и симулация на системи, процеси и явления, за които няма други средства за
изследване и прогнозиране.
Основна цел на геовизуализацията е преобразуване на значението на географски свързани
данни и информация в изображение, което стимулира адекватно разбиране и използване от човека.
На реализирането на тази цел влияят:
a. характерът на данните;
б. спецификата на информационните задачи;
в. използваните технологии;
г. човешките фактори.
1.1. Типове данни
Данните, използвани в географски информационни системи и приложения са атрибутни, пространствени или метаданни.
Според природата на регистрираните чрез тях
обекти и процеси, данните са статични или динамични. Статични данни са символните и графичните изображения. Динамични данни са променящите се във времето анимация, звук и видео.
Според произхода и методите за събиране,
данните могат да бъдат числови измервания, фотографски и фотометрични изображения, сателитни снимки, изображения от лазерно сканиране, абсолютни и относителни позиционни и навигационни стойности, социометрични скали и измервания.
Според типа на кодовите системи за регис-
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триране, данните са дискретни или непрекъснати.
В типичните приложения, данните са взаимосвързани в структури. Структурите са прости и сложни. Простите структури са едномерни – линейни,
двумерни – карти и тримерни – пространства.
Сложните структури са релации, йерархии и мрежи.
Едномерните данни се представят чрез една
компактна променлива, с която се асоциират една
или няколко стойности. Двумерните и тримерните
данни се представят чрез променливи, чиито асоциирани стойности еднозначно определят обект или
състояние.
Релациите представляват многомерни данни,
при които съществува взаимозависимост между
три и повече атрибута. Представят се чрез таблици.
Йерархиите представляват многомерни данни,
между които съществуват отношения на наследственост. Представят се чрез дървовидни изображения или описания.
Мрежите представляват многомерни данни,
между които съществуват неограничени отношения на свързаност. Представят се чрез графи или
хипер-връзки.
1.2. Информационни задачи
Според решаваните информационните задачи,
областите на приложение на географската визуализация могат да се разделят в следните групи:
• Представяне на пространствена информация посредством карти, които могат да се използват за локализация и навигация.
• Визуализиране на пространствено - времеви зависимости - построяване на пространственовремеви пътища, история на събития, линии на
време, за които е важно точно представяне.
• Предаване на съобщения чрез комбиниране
на образ с линеен текст или хипертекст. Търси се
ефективно подреждане на информацията, като се
запазва нейната цялост и систематично възприемане.
• Анализ на данни – анализ на съдържанието
на данните, разкриване на отношения, създаване
на клъстери и йерархии. Основна трудност при реализирането е извличане на важната информация
от голямо количество данни.
• Построяване на концептуални карти и когнитивни мрежи – свързване на основни теми и етапи в разбирането на мисловния процес на хората,
прилагани за създаването на онтологии, изследване и представяне на връзки между категории и създаване на обратни аргументи.
1.3. Технологии за визуализация
Геовизуализацията е процес на обработване
на множества от данни и представяне на резултатите от обработката чрез визуални изразни средст-
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ва. В процеса на обработка и изобразяване се прилагат методи и средства от различни научни области. Използват се математически методи за анализ
на данни, алгоритми и програмни средства за компютърна графика, интерактивни мултимедийни
технологии за кодиране и представяне на данни,
структури и изгледи.
1.3.1. Изразни средства
Използваните изразни средства могат да бъдат вербални и образни.
Вербалните средства включват текст, таблици и вербални метафори.
Образни средства са двумерни и тримерни
векторни и растерни графики и реалистични изображения – карти, диаграми, иконограми и визуални метафори.
За визуално кодиране на географски данни се
използват и цветове, текстура, плътност, ориентация и форма на графичните обекти.
1.3.2. Методи за визуализация
Използват се голям брой стандартни визуализационни техники и комбинации от тях [1, 4]:
• стандартни графики - бар-диаграми и Х-У
диаграми;
• картографски методи;
• геометрично трансформиране на данните;
• иконографски методи;
• пиксел – базирани методи;

• йерархични методи.
Представянето на географски данни често се
свързва с понятието “картографиране” – създаване на карти, съдържащи предимно географска информация – позиция, характеристики, време. С помощта на такива карти се локализират географски
обекти, като цветовете и формата на знаците и
символите дават информация за специфични особености на тези обекти. С развитието на Интернет
все по-широко разпространение придобиват електронните карти за геовизуализация. Тази технология позволява по-голяма функционалност, добавяне на интерактивност и анимация, възможност за
автоматизиран подбор и анализ на данните.
Техниките, използващи геометрично трансформиране имат за цел да открият интересна, нова информация при преобразуване на големи множества от многомерни данни. Те заимстват методи от статистиката, като напр. изобразяване на матрици на разсейване, проекционни методи, изобразяващи различни типове проекции, изгледи, разрези, както и визуализиране в паралелни координатни системи. При последната от споменатите техники к-мерното пространство от данни се асоциира с двумерно представяне, като се използват кна брой равноотдалечени, успоредни помежду си
оси. Всяка от тях съответства на едно измерение и
е линейно мащабирана от минималната до максималната стойност в съответното измерение.

Фигура 1. Паралелни координатни системи за представяне на многомерни данни
Всеки елемент от многомерните данни се изобразява като начупена линия, която пресича всяка
от осите в съответната стойност. Разновидност на
този подход е използването на полярни координати,
при която осите са разположени радиално. Обикновено се градира и цветово, с цел сравнение на стойностите на отделните атрибути за даден елемент
от данните.

При иконографските методи основната цел е
изобразяване на атрибутните стойности на елемент
от многомерни данни чрез характеристиките на едно символно изображение (икона). Самите изображения се дефинират произволно (напр. лицата на
Чернов - изображение на човешко лице с различна
гримаса ), стрелки, звезди, цветни картинки, стик
– фигури и др.[4].
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Фигура 2. Символни изображения
При пиксел – базираните методи всяка стойност за дадено измерение (атрибут) се асоциира с
един оцветен пиксел, а пикселите, съответстващи
на един атрибут се групират в съседни области.
Тъй като в общия случай на един пиксел съответства една стойност, тази техника позволява на екрана да се визуализира огромно количество информация (повече от 1 млн. стойности). Съществуват
различни подходи за групиране на пикселите, така,
че да се получат детайлни изображения за локални
вътрешни връзки, съотношения и зависимости в
данните. Пример за такива техники са рекурсивно
представяне на обектите и кръгова сегментна
техника. При рекурсивния метод се използва под-

реждане на пиксели по наследствени връзки напред и назад в диаграмата, като целта е да се покаже естествената подредба на данните спрямо един
атрибут (напр. времеви серии данни). Потребителят
задава параметрите за всяко ниво на рекурсия и
следователно може да определя подреждането на
пикселите, така че да се формират семантично
смислени подструктури. Идеята на кръгово-сегментната техника е да се представят данните в кръгова диаграма, която е разделена на сегменти – по
един за всеки атрибут. Всяка стойност на атрибута
се изобразява с оцветен пиксел в отделните сегменти.

Фигура 3. Методи за визуализация на групи от данни
Йерархичните методи имат за цел групиране
на данните по йерархичен признак. Такива признаци при многомерни данни могат да бъдат отделните измерения (атрибути). В този случай се прилага
техниката Dimensional Stacking – влагане на една
координатна система в друга, т.е. два от атрибутите на данните формират външна координатна
система, а други два – вътрешна. Изображенията
се получават, като най-външните нива се разделят
на правоъгълни области и във всяка от тях се влага

нова координатна система от друга двойка атрибути.
Освен посочените методи, за визуализация се
използват и дендрограми, фрактални структури,
двумерни и тримерни кластеризации, невронни мрежи и др.
1.3.3. Интерактивни методи
Техниките на визуализация при изследване на
данни са съпроводени със специфични методи за
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взаимодействие и изменения. Техниките за взаимодействие позволяват на изследователя динамично
да променя визуалното представяне според целите на изследването, а също така и да свързва и
комбинира независими визуализации. Основната
идея на техниките за промяна е да се покаже подетайлно и по-подробно една част от данните, докато друга част се представя по-общо. Според това дали тези техники се прилагат автоматично или
с прякото участие на човека, те се разделят на динамични и интерактивни. Към динамичните техники могат да се причислят методите, използващи
различни проекции в анализа на многомерни данни.
Броят на проекциите зависи експоненциално от
размерността, затова подборът и последователността на подходящите проекции за визуализиране е
много важен. Към интерактивните методи спадат
филтриране, увеличаване, изкривяване, свързване
и изглаждане.
Интерактивно филтриране - при изследване на
голям обем многомерни данни се прилага разделяне на сегменти и фокусиране върху отделни части
от тях. Осъществява се чрез директно отделяне на
желаното подмножество данни или чрез задаване
на конкретни параметри за селекция. Прилагането
на филтър при визуализацията на данните помага
за фокусиране на вниманието на потребителите
върху отделни елементи.
Интерактивно увеличаване (zooming) - при работа с големи обеми данни, когато е важно те да
се представят в силно компресиран вид, за да се
осигури достъп до цялата извадка, но и да се даде
възможност за визуализиране с интерактивно променяна резолюция. Увеличаването на размера на
изображенията трябва да позволява представяне на
повече детайли, за да е възможно разкриване на
тенденции, корелации и зависимости в данните.
Интерактивно изкривяване – представяне на
определена част от данните с висока степен на
детайлизация, докато останалите данни са представени с по-малко подробности. По-известни методи с такова предназначение са методите на хиперболично и сферично визуализиране, които често се комбинират с йерархични методи.
Интерактивно свързване и изглаждане - комбинирано използване на различни визуализационни техники за преодоляване на недостатъците на
отделните методи. Напр. изобразяването на различни проекции на данните може да се комбинира
със специфично оцветяване, за да се проследи определена характеристика във всички представени
проекции.
Комбинацията от различни подходи позволява да се открият различни тенденции и корелации в
данните.

2.3.4. Методи за визуализация в Интернет
Повечето от съвременните Интернет - базирани средства за геовизуализация използват двумерно представяне. Съществуват инструменти, които използват комбинирани подходи за двумерна и
тримерна визуализация, като осигуряват допълнителна пространствена размерност. Такива са съвременните технологии Scalable Vector Graphics
(SVG), Virtual Reality Modeling Language (VRML) и
eXtensible 3D (X3D), които дават необходимата основа за създаване на по-гъвкави софтуерни
решения. Те помагат при интерпретация, изследване и анализ на големи количества данни със специфични геопространствени и времеви
характеристики. Съществени предимства на тези
подходи са по-добра визуализация на данните, възможност за навигация и подбор на данни, интуитивен интерфейс и др. [7].
• Scalable Vector Graphics (SVG) - основен
подход за двумерно представяне на географски
данни. SVG е език за описание на графични обекти
–– векторни графични примитиви, растерни изображения и текст, базиран на XML. Описаните обекти могат лесно да бъдат групирани, трансформирани и стилизирани. Поддържа се и възможност за
анимации. SVG има широко приложение в съвременните ГИС, където се използва за създаване на
интерактивни географски карти и при многослойни
векторни визуализации на двумерни сцени.
• Virtual Reality Modeling Language (VRML) съвременна технология, която позволява динамично моделиране на тримерни географски данни и
получаване на резултат в web-среда. VRML позволява точно представяне и интерпретиране на географските данни и подпомага поддръжката на големи бази географски данни, разпределени в електронното пространство.
VRML използва текстов формат на файловете,
при който върховете и ребрата на тримерни фигури могат да бъдат описани заедно с цветове на
повърхнините, текстури, осветеност, прозрачност
и др. Потребителите могат да променят динамично характеристиките на изображенията, като добавят анимация, звук, светлина и други елементи.
1.3.5. Методи за визуализация при анализ
и откриване на географска информация
Основните трудности при анализ на географски данни и откриване на информация са свързани
с големия обем на данни от различни и несъвместими източници, с трудности при измерването на
пространствени взаимозависимости, сложност на
използваните математически методи, множество
на поставените цели. Визуалните техники са подходящото средство за откриване на информация
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при обработката на големи количества географски
данни, при неясно поставена цел, за генериране и
проверка на хипотези и създаване на прогнози.
Визуалният анализ на данните е интуитивен, не
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изисква познания за сложните математически и статистически алгоритми или параметри и позволява
да се оперира със силно нехомогенни и подложени на шум данни.

Таблица 1. Задачи и методи за визуализация

Методи за визуализация
Визуализационни задачи
1. Обозначаване на данни с конкретна
стойност на съответния атрибут
(локализация) и идентификация на
взаимодействието между отделните
атрибути
2. Определяне на обхват на
стойностите на даден атрибут при
различни пространствени
местоположения
3. Определяне на пространственото
положение на изследваните елементи
и тяхната близост до други области от
данни
4. Откриване на клъстери в данните
5. Откриване на взаимодействията
както вътре в клъстерите, така и между
различните клъстери
6. Установяване на корелации между
данните
7. Сравняване на стойности при
различно местоположение и
подреждане по значимост
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Геовизуализацията може да бъде използвана
на всички етапи на процеса на търсене и анализ на
информация - при предварителна обработка на
данни, при самото търсене в данните, при откриването на знания.
Анализът на географски данни се разглежда
като поредица от отделни задачи, всяка от които
може да се асоциира с една или няколко визуализационни техники, както и с интерактивни средства за подбор и маркиране, трансформиране, мащабиране, филтриране и изглаждане на получената
информация (виж Таблица 1). Използваните визуализационни техники много често са основният фактор за успех на изследователския процес [8].
В таблицата със * са обозначени най-подходящите визуализационни методи за съответния етап
от изследването на данните. Оценката е направена въз основа на критерии за ефективност:
• коректност на резултатите от изпълнението
на отделните задачи – съвпадение с очакванията и
целите на потребителя; като количествена характеристика може да се използва процент на завършените задачи, точност или ниво на грешката;

• необходимо време за изпълнение на задача –степен на разбиране и интерпретация на резултатите; може да включва и време за запознаване с
документацията;
• гъвкавост и лесна употреба;
• степен на удовлетвореност на потребителя
от визуалното представяне.
Анализът на таблицата показва, че картографските методи са по-ефективни при етапите на идентификация и локализация, които изискват предимно визуално възприятие и осмисляне. Използването
на диаграмни и иконографски методи е слабо
застъпено. Трансформационните методи дават
добра визуална представяне на открити клъстери и
взаимоотношения между тях, както и при сравняване и търсене на корелации. Йерархичните методи дават отлични визуални резултати на всички етапи от анализа на данни.
2. Човешки фактори
Методите и средствата за визуализация на географска информация предоставят на потребителя среда, поддържаща интуитивни процеси на въз-
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приятие и търсене, обусловени от психофизиологични и психологични човешки фактори. За по-голяма ефективност на програмните средства за геовизуализация е необходимо познаването и съобразяването с тези фактори. Необходимо е предварително изграждане и използване на модел на
потребителите, в който са отразени:
• цели и задачи на категориите потребители,
за които е предназначен продуктът;
• методи и средства за опериране с елементите на визуалната среда;
• социално-културни предпоставки;
• степени на свобода за персонални предпочитания.
Съвременните приложения за визуализация с
високи потребителски качества са основани на четири основни механизми за генериране: пространствена, времева, семантична и процедурна
композиция; синхронизация на разнородни процеси във времето; интерактивност с инициатива от
страна на потребителя; интегриране на големи количества данни.
Съществуват три аспекта на приложенията за
визуализация, определящи техните потребителски
качества: програмен продукт за построяване на изображенията, информационно съдържание на изображенията и потребителски интерфейс на съдържанието.
Информационното съдържание се оценява
със субективни критерии за полезност, програмният продукт и потребителският интерфейс се оценяват с общовалидни критерии за качество [5] и приложимост [6].

Критериите за качество на продукта са функционалност, надеждност, приложимост, ефективност, поддръжка и преносимост.
Приложимостта е оценка на степента, до която програмният продукт може да се използва от
конкретни потребители за достигане на конкретни
цели при конкретни условия с достатъчна ефективност, ефикасност и удовлетворение.
За оценяване на приложимостта на програмни средства за геовизуализация е необходимо дефиниране на конкретни категории потребители, конкретни цели и конкретни контекстно-зависими
условия. В съвременното електронно пространство достъп до визуализация имат всички хора.
Голяма част от приложенията са създадени и запазени за използване от професионалисти в области,
свързани с географски данни. Голямата част от тези
потребители обаче, не са професионалисти в инженерни области. Други хора използват общодостъпни технологии за ползване на географска информация – Интернет, GPS и др. Всички потребители се нуждаят от интуитивен интерфейс и стимулиращи асоциативни техники, които се основават на съществуващи ментални структури и усвоени психични умения, като комуникиране, трансформиране, откриване, възприемане, разпознаване, разбиране. За всички приложения са валидни изискванията за ефективност, ефикасност и
удовлетворение.
В Таблица 2 са показани интерфейсни техники и принципи, за които се предполага, че могат да
повишат ефективността, ефикасността и удовлетворителността на средствата за представяне на географска визуализация.

Таблица 2. Препоръчителни интерфейсни техники

Човешки фактори
Комуникиране – обмен на данни и
инструкции между човека и интерфейса
Трансформиране – кодиране и
декодиране на информацията
Откриване – навигация и интуитивно
търсене на значима информация
Възприемане – зрително възприятие,
зрителна памет и мозъчна дейност
Разпознаване на познати образи и
структури
Разбиране и изграждане на знания

Интерфейсни техники
Прости средства за управление, директна манипулация, управление чрез събития, адекватно време за отговор, видимост
Асоциативни вербални и визуални метафори, разнородни
изразни средства, предсказуемост
Директна манипулация, обратна връзка, паралелни
избражения, наслагване, многозадачност, синтезиране
Адекватно цветово решение, подходящо количество
изображения, метафори, стимули за запомняне
Асоциативни вербални и визуални метафори, model-world,
история, стил, персонализация
Мултимодални, мултисензорни системи, виртуална реалност,
групова работа, генерализиран, оценяване

Заключение
Интегрирането на интерактивни компютърни
технологии с човешките способности за зрително
възприятие позволява изграждането на високо ефек-

тивни решения и провокира създаването на нови
теории, методи и средства, подпомагащи формиране на знания и вземане на решения.
За да се оптимизира ефектът от използването на образи при разкриване и акомодиране на ге-

Изследване на приложимостта на съвременни методи и ...

ографска информация е необходимо да се вземат
предвид факторите, произтичащи от природата и
дейността на човека и да се оцени тяхното влияние
върху приложимостта на програмните продукти,
методи и средства.
Развитието на изследванията в областта е
свързано и с усъвършенстване на потребителските интерфейси по отношение на използваните визуални метафори и лингвистични средства за комуникация между човека и компютъра, както и със
създаване на нови технологии за съхраняване на
създадените изображения.
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USABILITY OF MODERN GEOVISUALISATION METHODS AND TOOLS
Todorka Dimitrova, Elena Kalcheva - Yovkova
Technical University – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The recent generation of web services enables various non-professional and non-technically educated users with
accessing huge amount of hyper-linked, non-structured, context-dependent, quantitative and qualitative data. Exploring
the data, extracting meaningful information, and assessing it as particularly usable and useful are hard and personally
influenced activities. Implementing tools for visualization the processes of searching, mining and presenting information
facilitates the users by activating their senses and associations with existing mental models and further expectations.
Being an interdisciplinary area that integrates approaches from various research fields, geovisualisation provokes the
development of new theories, methods and tools to support knowledge construction and decision making. This article
studies the values of web 2.0 visualization methods and tools for geographical data mining and information presentation
assessed by usability criteria. An overview of modern methods and tools is presented, and classification schemes
based on multiplicity of functional and technological attributes are proposed. An accent is sited on the visual metaphors
usability as a means for services quality assessment. Both technological challenges and tendencies are delineated.
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ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА
ТЪРГОВСКИ АГЕНТИ В СРЕДА НА НДА
Галина Илиева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
През последното десетилетие с нарастването на обема на бизнес-транзакциите в Интернет се появи нова
област на научни изследвания, наречена агентно-базирана изчислителна икономика. Тази научна област е пресечна точка на компютърната наука и микроикономиката. Проучванията се извършват в няколко основни
направления:
- търсене на ефикасни механизми за управление на децентрализирани и разпределени изчислителни системи
- изследване на икономически проблеми посредством агентно-базирана симулация [7]
- приложение на интелигенти агенти за управление на цялостния процес на покупко-продажба от името на
техния потребител в среда за електронна търговия [1].
Причините, довели до повишения интерес към приложението на агентно-базираните технологии в електронната търговия, са:
- Интернет се превърна от хипермедийна среда за обмен на информация в удобна и лесна за употреба
бизнес-среда, осигуряваща не само разнообразни комуникационни канали, а и инфраструктура за осъществяване на електронен бизнес;
- Обемът информация за разнообразни стоки и услуги в Интернет нарасна неимоверно и обработката й е
свързана със загуба на огромно количество време;
- Софтуерните агенти притежават качества и характеристики, позволяващи им ефективно да заместват
своите потребители при събиране и анализ на подходящата информация и вземането на решение с кого, кога и
на каква цена да сключат сделка.
За да могат да осъществяват ефективни транзакции, агентите трябва да разполагат с подходящи стратегии
за водене на търговски преговори. Настоящата работата е посветена на изследването на процеса на мулти
агентните преговори посредством непрекъснат двоен аукцион (НДА) и представя един възможен подход за намиране на решение на проблема за поделяне на ресурси в разпределена изчислителна среда.
Ключови думи: търговски агенти, НДА, агентни стратегии, наддаване, e-преговори, симулиране
Key words: trading agents, CDA, agents’ strategies, bidding, e-negotiation, simulation

Въведение
Първите експериментални проучвания върху
процеса на вземане на пазарни решения и техните
приложения в теорията на микроикономиката при
определяне на равновесната цена и количеството
сделки на пазара са проведени от V.L.Smith в началото на 60-те години на миналия век. Smith доказва значимостта на изследванията на цената на
сключените сделки в условията на различни типове
пазарни институции.
Изследванията върху поведението на търговските агенти продължават и през следващото десетилетие като експериментите вече се провеждат
в условията на автоматизирани и компютъризирани аукциони. Изграждането на национален електронен пазар на ценни книжа в САЩ налага да се
определи дали автоматизацията няма да повлияе
на стабилността и ефективността на търговските
институции.
Появата на агентно-базираната технология в
края на XX век дава нов тласък на изследванията
на децентрализираните и разпределени системи за
вземане на решения. Способността на интелигент-

ните агенти да си взаимодействат, тяхната реактивност на промените в средата и умението им да
работят самостоятелно за постигане на набелязаната цел ги правят подходящи заместници на хората в онлайн аукционите.
Съществуват различни изследователски проекти в областта на е-търговията за разпределение
на ограничени ресурси посредством аукциони, но
само малка част от тях използват за действащи
лица агенти и реализират разнообразни пазарни
механизми. Kasbah [2] дава възможност на агентите да провеждат двустранни преговори на базата
на три прости функционални зависимости за определяне на стойността на следващото наддаване /
оферта. Системата симулира един единствен двоен аукцион и след известно усъвършенстване на
някои от функциите й понастоящем се използва при
обучение на студенти в MIT под името Market
Maker. Fish Market [5] е проект на Изследователския институт по Изкуствен интелект в Барселона. Той емулира много тясно специализирана област от е-търговията като поддържа единствено холандски тип аукцион. Michigan Internet Auction Bot
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[10] е конфигурируем сървър за няколко различни
вида аукциони. Той е в основата на ежегодно провеждащото се състезание за търговски агенти
(Trading Agent Competition, TAC), което стимулира интересни изследвания върху поведението на
автономните агенти в наддавания за пакет от разнородни услуги.
Недостатъците на изброените системи са
няколко. Първо, те симулират само един тип
аукцион. Изключение от това правило е системата
Auction Bot, която моделира множество типове
аукциони, но пък там се наддава за пакет от взаимносвързани стоки и услуги. Вторият недостатък
е, че тези МАС не предлагат възможност за избор
от множество предварително дефинирани стратегии за наддаване. На трето място трябва да се посочи липсата на опция за създаване и експериментиране със стратегии, дефинирани от потребителя
на съответната система.
За да се преодолеят тези ограничения, ние създадохме Мулти Агентна Система за Електронна
Търговия посредством Аукциони (МАСЕТА) - нова
платформа за е-търговия. МАСЕТА е софтуерна
система за симулиране и експериментално изследване на мулти агентни преговори посредством
аукциони. Участниците се стремят съвместно да
максимизират ефективността на пазара като използват разнообразни вградени стратегии за
наддаване. Към момента в системата са реализирани най-често използваните стратегии за наддаване в online аукциони: Markup, ZI – ZI-U and ZI-C
[4], ZIP [3], RB (Risk Based Strategy) [8] и др..
Предимствата на новата платформа в сравнение с описаните по-горе системи са следните:
- системата поддържа едновременно множество онлайн аукциони;
- в аукционите могат да участват както реални,
така и виртуални наддаващи – човешки същества
и интелигентни агенти;
- участниците в аукциона взаимодействат помежду си посредством наличните стратегии за наддаване като всяка стратегия се настройва според
потребителските предпочитания посредством множество параметри;
- продавачите и купувачите имат възможност
да дефинират и прилагат собствени (нови за вече
изградената система) стратегии за наддаване;
- разработена е версия за on-line симулация
по HTTP протокол, при която се дава възможност
да се зададат сценарии за симулация, включващи:
пазарни условия, избор на вградени стратегии, параметри на стратегиите, а също така и дефиниране на потребителски стратегии.
Целта на работата е посредством новосъздадената експериментална платформа да се прове-
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де изследване на поведението на агентите в условията на онлайн аукциони. Нашите усилия са насочени преди всичко към изучаване на НДА, тъй като
това е преобладаващия механизъм за търговия с
валути и ценни книжа. Поведението на агентите на
пазара зависи от предварително избрана стратегия за наддаване. Експерименталното приложение
на платформата трябва да докаже, че тя е подходящ инструмент за оценка на агентни стратегии.
Предложена е нова методика за експериментално
изучаване на реализираните стратегии в хомогенна и хетерогенна популация агенти. Получените
опитни резултати показват, че МАСЕТА е надеждно средство за изследване на поведението на търговски агенти и че вградените в системата стратегии са подходящи за наддаване в условията на НДА.
1. Обща характеристика на мулти-агентната система за електронна търговия посредством
аукциони масета
1.1. Функционални възможности на системата
МАСЕТА е софтуерен инструмент за изследване на различни сценарии за преговори посредством онлайн аукциони. При тези сценарии обект на
взаимодействието е постигане на споразумение
между агентите за сделка от тип win-win като целта е да се максимизира сумарната печалба на всички участници в конкретен аукцион при зададени пазарни условия. Средата не само предоставя виртуално пространство за съществуване на аукциони и
агенти, но е и хранилище за информация и подпомага взаимодействието между агентите на пазара.
Тя събира, съхранява и обработва статистическа
информация за хода на наддаванията и сключените сделки. По този начин инфраструктурата на
МАСЕТА подпомага участниците на пазара при вземане на решение за наддаване. Разработената платформа позволява да се експериментира с богат набор от вградени агентни стратегии като за целите
на конкретен експеримент могат да се изменят
стойностите на някои или всички техни параметри.
От друга страна е предвидена възможност да се
ползват външни стратегии като връзката се осъществява в хода на експериментите посредством
подходящ протокол за изпращане и получаване на
съобщения.
Всеки агент, желаещ да участва на даден аукцион следва да регистрира участието си на конкретния аукцион, което му позволява да получи достъп до актуалната информация и да има възможност да взаимодейства с другите участници на
аукциона. Агентите в МАСЕТА могат да изпълняват две роли: продавачи или купувачи. Агентът-продавач се стреми да максимизира функцията на по-
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Фигура 1. Структура и функции на агент от системата МАСЕТА
лезност на своя потребител като има предвид неговите предпочитания за цената, отношението към
риска и др.. Той постига своята цел като формулира и представя оферта на агентите-купувачи посредством пазарната инфраструктура. Всяка оферта съдържа количество, офертна цена и др.
Агентът-купувач има за задача да максимизира печалбата на собственика си като управлява процеса
на определяне на стойността на своето следващо

наддаване посредством предварително зададена
стратегия.
1.2. Програмна реализация на МАСЕТА
В основата на системата е заложена йерархия от обекти, базирана на нишковите процеси, поддържани от операционната система Windows NT+.
Тази йерархия е изградена с един прародител, пряк
наследник на стандартния обект от Delphi- TThread.

Фигура 2. Йерархия на класовете обекти в софтуерната платформа МАСЕТА
В корена на йерархията са заложени всички
основни възможности за комуникативност (активиране и деактивиране на отделен нишков процес,
изпращане и получаване на съобщения от средата,
обработка на регистрираните събития и т.н.). В погорните нива от йерархията се детайлизира функционалността на отделните обекти, в зависимост
от тяхната конкретна спецификация:
- Аукциони, реализиращи функционалността
на търговете: подаване информация за състояни-

ето на пазара; получаване, обработка и разрешаване на предложенията от търговците и др.
- Агенти-търговци, реализиращи функционалността на участници в търговете (продавачи и купувачи): проучване на състоянието на пазара, регистрация за участие в конкретен аукцион, обмен на
съобщения с аукциона, прилагане на зададена стратегия за определяне на предложенията и др.
От своя страна Аукционите и Агентите-търговци придобиват по-голяма функционална завър-
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шеност на следващото йерархично ниво чрез уточняване на поддържания протокол за обмен на информация между участниците в средата. Много от
конкретните специфики на обектите са заложени
като характеристики на един и същ обект. Такива
са например типа на аукциона: едноелементен,
много елементен, а също така стратегията на агента-търговец. По този начин чрез параметризация
на вече създадените инстанции от едни и същи
обекти, могат да се моделират различни поведения,
в зависимост от стойностите на параметрите, зададени чрез входните данни (от файл-дефиниция
за експеримент или интерактивен Desk-контролер).
Реализираните агентни инстанции съществуват в комуникационна среда, поддържаща обмена
на съобщения между тях. За целта е създаден алгоритъм за обхождане на съществуващите в даден момент агенти и обмен на подготвените съобщения от подателя към получателя. При това са
предвидени следните допълнителни възможности,
повишаващи достоверността при симулиране на реалния пазар:
1. Редът на обхождане и комуникационно обслужване на агентите (и съответно тяхното активиране) да се осъществява по случаен принцип;
2. Задаване на закъснение след всеки цикъл
на обхождане на агентите, с което се моделира
реалната комуникационна среда и de facto се управлява скоростта, с която се провеждат действащите аукциони.
Така създаденото и функциониращо комуникационно ядро дава основа за успешно реализиране на сложна разпределена информационна
система. При нея всеки от участниците по своя инициатива генерира и получава съобщения, като това
не го обвързва за опериране на една и съща машина и/или софтуерна платформа. Възможните
архитектури, които позволява да бъдат изградени
комуникационното ядро, могат да са най-различни
по сложност и взаимодействие на компонентите:
като се започне от решение, при което всички агенти са на една и съща платформа (машина) с комуникационното ядро и само заданията от клиенти се
получават отвън (МАСЕТА v.2) и се достигне до
вариант, при който на платформата на комуникационната среда се намират само комуникационни
компоненти от агентите, а самите те са позиционирани и оперират на отделни самостоятелни машини (с различна софтуерна платформа), като при
това самите те могат да ползват Интернет услуги,
дефиниращи различни стратегии при участието им
в преговори (Фигура 3).
В хода на реализацията на средата за моделиране на е-търговия е разработен достатъчно
ефективен протокол за обмен на информация меж-
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ду участниците на пазара. Той е оптимизиран и съдържа необходимия минимум от типове
съобщения, които се разменят от агента към аукциона и обратно. Мнемониката на съобщенията е
типизирана, а синтаксисът на съобщенията се заключава в код (име) на съобщението и списък с
параметри.
НДА

2. Изследване на поведенческия аспект на

2.1. План на експериментите
Ще изследваме поведението на хомогенна популация от търговски агенти, състояща се от 10
купувача и 10 продавача като обект на сделките
помежду им са 10 броя от предварително зададен
вид стока. На аукциона се търгува един вид стока.
Всеки агент-продавач разполага с един брой от дадената стока за продаване, а всеки агент купувач
има като задание да закупи един брой от същата
стока.
Първият експеримент трябва да установи съществува ли подобие между поведението на човешки участници в орален двоен аукцион и поведението на интелигентите агенти в средата на МАСЕТАCDA аукцион. Повтаряме експеримента, предложен от [9]. Експериментът е с продължителност
10 търговски дни и се провежда в условията на динамичен пазар с наличие на пазарен шок след 5
ден.
Вторият експеримент изследва поведението на
агентите с ZI-C, ZIP и RB стратегии в динамични
пазарни условия в продължение на 20 търговски
дни. Провеждат се 3 серии експерименти всяка от
които се състои от 20 повторения при едни и същи
пазарни условия.
Последният експеримент изследва ефективността на е-пазара, ако кривите на търсене и предлагане са с различен наклон. За целта граничните
цени на купувачите и разходите на продавачите формират два пъти по-голяма теоретична печалба за
купувачите в сравнение с тази на продавачите.
2.2. Сравнителен анализ на получените експериментални резултати
Таблица 1 онагледява основните статистически показатели, получени в резултат на Експеримент
No.1.
Получените резултати показват, че стойностите на наблюдаваните величини са твърде близки
помежду си. Налице са сходни закономерности в
движението на цените на транзакциите, стандартното отклонение и показателя a на Smith. През първите 5 дни движението на показателите е хаотично,
но по време на втората 5-дневка се забелязва трайна тенденция за конвергенция към равновесната цена на пазара.
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Агент-реализация
на поведение

Агент-реализация
на поведение

Агенткомуникационен
Агенткомпонент

Комуникационно
ядро

Агенткомуникаци
комуникаци
о

Платформа с
комуникационното ядро
Външна
комуникационн
а среда
Услуга-моделираща
потребителска стратегия
Услуга-моделираща
потребителска стратегия

Услуга-моделираща
потребителска стратегия

Услуга-моделираща
потребителска стратегия

Клиент-задаващ
параметри на
агента
Клиент-задаващ
параметри на
агента

Клиент-задаващ
параметри на
агента

Фигура 3. Обща архитектурна схема на платформата за е-търговия МАСЕТА v.3.0
Таблица 1 Дискриптивни статистики за сценарий 1, ляв панел – по [Williams, 1980], десен панел –
чрез мулти агентна симулация с Risk Based Strategy [Vytelingum et al., 2004].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oral Double Auction
Price
Stdev Price Alpha
0.752
0.1164 0.1257
0.749
0.0344 0.0619
0.795
0.0304 0.0308
0.803
0.0192 0.0194
0.794
0.0086 0.0106
0.650
0.0283 0.0574
0.678
0.0358 0.0861
0.670
0.0321 0.0770
0.632
0.0353 0.0474
0.605
0.0150 0.0158

Eff
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Risk Based Strategy
Avg Price Stdev Price Alpha
0.682
0.0805 0.1006
0.793
0.0250 0.0313
0.794
0.0150 0.0188
0.781
0.0165 0.0206
0.788
0.0115 0.0144
0.690
0.0830 0.1383
0.597
0.0525 0.0875
0.507
0.0455 0.0758
0.627
0.0310 0.0517
0.597
0.0265 0.0442

Eff
97
100
100
100
100
96
97
98
99
99
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В Таблица 2 са представени дискриптивните
статистики за Експеримент 2. Първият ред графики показват движението на транзакционните цени и
тяхното стандартно отклонение във времето.
Очевидно най-добра сходимост демонстрира стратегията РБ. Тя се придвижва най-плавно към новото равнище на цената след пазарния шок. Вторият
ред диаграми доказва предимството стратегията РБ
пред останалите стратегии по показател коефициентът на сходимост a. По показател пазарна ефек-
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тивност резултатите са сходни като стратегията RB
има два противоположни пика в момента на пазарния шок.
Следва фрагмент от файла, инициализиращ
третия експеримент със стратегията RB. Тук граничните цени на купувачите и продавачите са с различен наклон, следователно теоретичните печалби
на купувачите и продавачите са различни (теоретичната печалба на купувачите да е два пъти поголяма от тази на продавачите).

Таблица 2 Графики на дискриптивни статистики за сценарий 2, от ляво надясно ZI-C, ZIP и
RB-стратегия.
2.50

2.50

2.50

2.40

2.40
2.30

2.30
2.20

2.30
2.10
1.90

Avg Price

2.10

Avg Price

2.20
2.10

Avg Price

+Sdt

2.00

+Std

2.00

+Sdt

-Std

1.90
1.80

-Std

1.90
1.80

-Std

1.70

1.70

1.60
1.50

1.50
1 2

3 4 5 6

1.70
1.60

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.50
1 2

3

4 5

6

1 2

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.30

0.20

2.30

0.14

2.30

0.14

2.20

0.18

2.20

0.12

2.20

0.12

0.10

2.10

0.16

2.10

2.10

0.14

2.00

0.12

1.90

0.10

1.80

0.08

2.00
Avg Price
Alpha

1.80

0.06

1.70

0.02

1.30

1.20

1.20

1.10

1.10

1.00

EffT

0.90

EffS

0.80

EffB

Alpha

0.02

1.60

0.00

1.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20

1.30

Avg Price

0.06
0.04

1.70

1.50

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20

0.08

1.90
1.80

1.60

0.02

1.50

Alpha

0.04

1.70

0.04

1.60

Avg Pric e

0.06

1.90

0.10

2.00

0.08

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 1617 1819 20

1.30
1.20
1.10

1.00
0.90

Ef fT

1.00

EffT

Ef fS

0.90

EffS

0.80

EffB

Ef fB

0.80

0.70

0.70

0.70

0.60

0.60

0.60

0.50

0.50

19

17

15

13

9
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7

5

3

1

0.50

ZI-C стратегия

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZIP стратегия

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RB стратегия

Фигура 4. Прозорец на MAСETA в хода на Експеримент No.2, визуализиращ състоянието на пазара
след пазарния шок (равновесната цена от 2.0 става равна на 2.25)
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[TypeDefinition]
Type=_StepByStep
[StrategyDef]
My_Zip_CDef =Strategy=@MyZip_cStrategy
My_LinDef =Strategy=@MyLinStrategy;MaxSteps=20;CurrStep=0
LinDef =Strategy=LIN;MaxSteps=20;CurrStep=0
RiskBDef=Strategy=RISKB;
Risk=(-0.1,0.1);Beta=(0.02,0.8);Eta=(2,3);Lamda=0.9;N=5;BetaT=(0,1);Tita=-1;Tau=-1;P=-1
[AgentsPopulation1]
StrategyDef=RiskBDef
SellerLimits=1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7
BuyerLimits =2.5,2.3,2.1,1.9,1.7,1.5,1.3,1.1
[AgentsPopulation2]
StrategyDef=RiskBDef
SellerLimits=1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2
BuyerLimits =2.5,2.3,2.1,1.9,1.7,1.5,1.3,1.1
[auction]
au0=Duration=0;PriceMin=0.05;PriceMax=4.00
[experiment]
stage1=endRound=10;sit=AgentsPopulation1
stage2=endRound=20;sit=AgentsPopulation2
[try]
tryNumber=20

1.30

2.00

1.20

1.80
1.60

1.10

1.40

1.00

EffT
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EffB
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0.70

0.40

0.60
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0.00
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2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZIP стратегия
RB стратегия
Фигура 5. Експеримент No.3 доказва, че агентите стратегии следват кривите на търсене и предлагане на пазара и разпределят коректно печалбата между участниците на пазара

Предстои да бъдат проведени изследвания на
поведението на хетерогенни агентни популации, да
се установи посредством дисперсионен анализ дали използваните параметри на стратегиите влияят
върху тяхната ефективност, прецизно специфициране на диапазона на изменение на параметрите

на стратегиите и евентуално, да се изведат предложения за тяхната оптимизация.
В работата е описана нова гъвкава програмна
система за симулиране на е-пазар. Посредством
практически експерименти е доказана приложимостта на системата за симулиране на онлайн прего-

Практически подход за изследване на поведението на ...

вори. От друга страна проведените експерименти
потвърждават резултатите, представени в предишни публикации за класическите стратегии за наддаване в НДА.
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A PRACTICAL APPROACH FOR RESEARCHING TRADING AGENTS’
BEHAVIOUR IN A CDA ENVIRONMENT
Galina Ilieva
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Bulgaria

ABSTRACT
During last decade, the huge increase in volume of Internet business transactions was accompanied by the
emergence of a new field for scientific research, called agent-based computational economics. This field is an intersection
point of computer science and microeconomics. Research is done in several basic directions:
- searching for efficient mechanisms for decentralized and distributed computational systems control;
- researching economic problems via an agent-based simulation [7] and
- implementation of intelligent agents for managing the buying and selling process performed on behalf of their
users in an e-commerce environment. [1].
The reasons which led to increasing the interest in applying agent-based technologies in e-commerce are:
- Internet has turned from a hypermedia environment for information exchange into a convenient and easy to use
business environment, which provides not only varied communication channels, but also infrastructure for conducting
e-Business.
- The amount of information concerning different goods and services on the Internet increased immensely and its
processing takes much more time;
-Software agents possess certain qualities and characteristics which enable them to effectively replace their users
in gathering and analyzing relevant information and making decisions with whom, when and at what price to strike a
deal.
In order for them to be able to conduct efficient transactions, agents must have appropriate strategies for trading
negotiations at their disposal. This paper is aimed at researching the process of multi-agent negotiations by means of
a continuous double auction (CDA) and presents one possible approach for finding a solution to the problem of
resource allocation in a distributed computational environment.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Красимира Швертнер
Софийски университет “ Св. Св. Климент Охридски”
Бизнес процесът представлява последователността от стъпки, които следва да се извършат в рамките на
организацията, за да се постигне определена цел. Бизнес процесът започва от едно от множество събития,
наричани начални събития, минава през междинните стъпки и завършва с определен резултат. Често на отделните етапи на процеса се предоставя или подава определена информация или се взимат дадени решения. В този
смисъл бизнес процесът не е линеен, той може да бъде разклонен, в зависимост от различни фактори, които
предизвикват решение между два или повече алтернативни последователности от стъпки, и дори да има цикличен характер.
Бизнес процесите в една организация са обект на промяна. Тази промяна може да бъде извършена от
съображения за ефективност, може да бъде наложена от външни фактори – промяна на технологията, държавно
регулиране, действия на конкурентите или може да е резултат от вътрешни процеси в компанията, които не са
контролирани от мениджмънта. Всяка такава промяна може да доведе до положителни или отрицателни ефекти
върху работата на организацията, като задача на управлението е да контролира тези процеси и да извършва
корекции с цел подобряване на качеството на работа. След като завърши оптимизацията, резултатният процес
следва да бъде анализиран отново, за да се прецени дали въвеждането му ще има желаният положителен ефект.
Основен инструмент в тази задача е анализът на наличните процеси и оценката на тяхната адекватност и
ефективност. Друг инструмент са системите за управление на фирмените ресурси (ERP). Ефективността може
да се оцени по много критерии – капиталови разходи, ресурсоемкост, качество на продукцията, качество на
обслужване, проследимост и възможност за контрол. Още от опитите на Тейлър това е била основна задача на
управленската наука и нейната важност не е намаляла е до днес.
Цикълът на анализ, оптимизация и промяна на процесите следва да се извършва постоянно в компанията,
тъй като дори и те да са доста близки до оптималните външните фактори, могат да се изменят и да създадат
непредвидена ефективност, така че това е една перманентна задача пред ръководството.
Ключови думи: Бизнес процес, Препроектиране, Подобрение, Системи за управление на фирмените ресурси.
Key words: Business process, Reengineering, Improvement, Enterprise Resource Planning Systems (ERP).

Въведение
Бизнес процесът представлява последователността от стъпки, които следва да се извършат в
рамките на бизнес организацията, за да се постигне определена цел. Бизнес процесът започва от едно от множество събития, наричани начални
събития, минава през междинните стъпки и завършва с определен резултат. Често на отделните
етапи на процеса се предоставя или подава определена информация или се взимат дадени решения.
В този смисъл бизнес процесът не е линеен, той
може да бъде разклонен, в зависимост от различни фактори, които предизвикват решение между
два или повече алтернативни последователности от
стъпки, и дори да има цикличен характер.
Дейвънпорт и Шорт определят бизнес процесите като “множество логически свързани задачи,
извършвани с цел постигане на конкретен резултат”. Процесът представлява “структурирана, измерима група дейности, проектирана за постигането на определено въздействие върху клиент или
пазар” [1]. Според Дейвънпорт и Шорт бизнес процесите имат две важни характеристики:
• Процесите имат клиенти (вътрешни и външни);

• Процесите не са ограничени в границите на
една организация, а обхващат и обединяват работата на всички организационни звена на компанията (отдели, дирекции, клонове).
Оттук, процесите могат да се изследват поотделно, като самостоятелни стъпки от един бизнес
цикъл или заедно, като съвкупност от дейности, които изграждат веригата на добавена стойност на
организацията и я обвързват с изискванията на клиентите [2].
1. Промяна на бизнес процесите
Бизнес процесите в една организация са обект
на промяна. Тази промяна може да бъде извършена от съображения за ефективност, може да бъде
наложена от външни фактори – промяна на технологията, държавно регулиране, действия на конкурентите или може да е резултат от вътрешни процеси в компанията, които не са контролирани от
мениджмънта. Всяка такава промяна може да доведе до положителни или отрицателни ефекти върху работата на организацията, като задача на управлението е да контролира тези процеси и да извършва корекции с цел подобряване на качеството
на работа. Идентифицираната потребност от промяна на бизнес процесите е само първата стъпка

Оптимизация на бизнес процесите в организацията

към оптимизация на процесите, независимо дали
желаната промяна е организационна (усъвършенстване на оперативната дейност), технологична
(внедряване или интегриране на софтуерни
системи) или съчетание от двете. И в двата случая
се налагат промени, които по различен начин засягат дейността на организацията.
Всички управленски теории търсят и предлагат отговор на въпроса как да бъде подобрен
начинът, по който работи организацията и как това
да се постигне по-евтино, по-бързо и по-добре. В
основата на по-голямата част от управленските
стратегии стои позната и утвърдена концепция: концепцията на оптимизация на бизнес процесите.
Всяко подобрение на дейността е свързано с
промяна – промяна в утвърдената практика, отговорностите, средствата и технологиите. Когато се
търси подобрение на процеса, възможни са следните варианти: 1) коренна, радикална промяна в
последователността на извършваните дейности, която се отразява на целия процес (реинженеринг) или
2) промяна в характеристиките на дейностите, от
които е съставен процеса, без тя да се отрази на
тяхната последователност (оптимизация).
И докато под реинженеринг се разбира радикална промяна на съществуващите бизнес процеси в организацията с цел придобиване на конкурентни предимства, то оптимизацията на бизнес процесите се концентрира върху подобрение параметрите на бизнес процесите, без да се прибягва до
съществена промяна на установените бизнес
практики.
При разнообразието от съвременни технологични решения подобрението и оптимизирането на
дейността може да се извърши по различни начини.
Съществуват ситуации, в които тези начини се припокриват и допълват или ситуации, в които взаимно се изключват. Въпрос на управленско решение
и преценка е в кой случай каква стратегия да бъде
предприета с оглед максимално ефективно извършване на промяната.
Основен инструмент в тази задача е анализът на наличните процеси и оценката на тяхната
адекватност и ефективност. Друг инструмент са
системите за управление на фирмените ресурси
(enterprise resource planning ERP). Ефективността
може да се оцени по много критерии – капиталови
разходи, ресурсоемкост, качество на продукцията,
качество на обслужване, проследимост и възможност за контрол.
2. Концепция за реализация на промяна на
бизнес процесите
С развитието на информационните технологии значително се разнообразяват софтуерните решения за промяна на съществуващите бизнес про-
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цеси с цел тяхната оптимизация. Появява се нова
съвременна концепция за промяна, основаваща се
на ефективно планиране и контрол върху ресурсите на организацията - ERP.
Еволюцията на ERP системите е тясно свързана с развитието на компютърния софтуер и
хардуер. Родоначалникът на ERP системите възниква през 60-те години на 20 век като централизирана информационна система за контрол на
складовите наличности – Inventory Control Packages
(IC). Десет години по-късно се появяват системи
за планиране на материалните запаси в производствените предприятия (Material Requirements Planning – MRP I), впоследствие прераснали в MRP II.
Функционалният обхват на MRP II системите се разширява с включване на управление на дистрибуцията, финанси и управление на човешките
ресурси.
Първите ERP системи, позволяващи пълна и
цялостна интеграция и координация между всички
функционални отдели на организацията датират от
края на 80те години на 20 век. Основани върху технологичните достижения на MRP и MRP II, ERP системите интегрират бизнес процесите от областта
на производството, дистрибуцията, счетоводството,
финансите, човешките ресурси, складовото стопанство, услугите и поддръжката и транспортирането, осигурявайки достъпност, видимост и съгласуване в рамките на организацията.
В края на 20 и началото на 21 век доставчиците на ERP решения обогатяват обхвата на тези системи, включвайки разширени възможности за планиране (Advanced Planning and Scheduling – APS),
управление на взаимоотношенията с клиентите
(Customer Relationship Management - CRM) и управление на веригата на доставките (Supply Chain
Management – SCM).
Системите за планиране и управление на ресурсите (ERP) се появяват в отговор на необходимостта от централизиране, систематизиране и интегриране на потоците от информация в реално
време. Това, ERP технологията постига като на модулен принцип обединява основните бизнес процесите на организацията (производство, продажби,
складово стопанство, разплащания с доставчици и
клиенти, счетоводство и управление на човешките
ресурси) в едно единно цяло.
Така постепенно, за ERP системите започва
да се говори като за „метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси, необходими да
се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания” [1].
ERP системите имат редица характеристики,
като най-важната и съществената от тях е, че те
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осигуряват информационна интеграция между физически и логически фрагментираните части на едно цяло – действащата организация и са един от
съвременните инструменти за оптимизиране дейността на организациите и бизнес процесите в нея.
Внедряването на система за планиране и управление на ресурсите е от стратегическо значение за развитието на бизнес процесите в организацията. Добре разработената система може да подобри контрола върху процесите, да намали излишните разходи и по този начин да спомогне за увеличаване на пазарния дял и задоволяване очакванията на клиентите.
Предимствата от внедряването на ERP система трябва да се търсят не само на оперативно ниво (в намаляване на разходите и подобряване на
текущата отчетност и контрол), а в контекста на
дългосрочната визия и стратегията за развитие на
организацията.
Водеща роля има бизнесът, а не самия софтуер, който би донесъл възвръщаемост само, ако
спомага за решаването на конкретни бизнес проблеми или за изпълнението на дадена бизнес
стратегия. От друга страна, моделирането или избора на начин за извършване на определен процес,
както и дефиниция на кои процеси са основни за
организацията и кои не, е следствие само и единствено от дефинираната организационна стратегия.
Оттук, една интегрирана информационна система
има пряко положително или отрицателно влияние
върху успеха от прилагането на дадена стратегия.
Също така, съобразяването с организационната
стратегия или нейното игнориране, имат пряк ефект
върху степента на възвръщаемост на инвестициите от въвеждането на ERP система.
Добре разработената и съобразена с организационната стратегия ERP система създава благоприятна среда за креативност и въвеждане на иновации. А иновациите и непрестанното развитие са
най-важния фактор, който би осигурил дълготраен
растеж и просперитет на една бизнес организация.
3. Основни модели на бизнес процеси
Независимо от избрания инструмент за извършване на промяна, всяка бъдеща промяна на бизнес процесите в организацията налага добро познаване на съществуващите такива с цел идентифициране на тези от тях, които се нуждаят от
оптимизация. Моделите са това универсално средство за описание дейността на една организация,
което дава ясна представа за дейностите в един
бизнес процес като представя списък на това, което би могло или би трябвало да се случва в рамките на организацията.
Обикновено моделът представлява съвкупност
от диаграми, текстово описание и елементи на

данни, които осигуряват едновременно обобщен поглед и детайлизирана информация за процесите, във
форма, която може да бъде разбрана, както от
ръководителите, така и от служителите в организацията.
Специално разработената методология за
внедряване на ERP (Application Implementation
Method – AIM) се състои от добре-структурирани
фази, напълно съобразени с жизнения цикъл на проект по внедряване на такава система. AIM обхваща всички дейности, съпътстващи този тип проекти,
а именно:
• Планиране
• Дефиниране на изисквания
• Моделиране на бизнес процеси
• Преработки
• Интерфейс и интеграция с други системи
• Миграция на данните
• Мениджмънт на клиента
• Техническа спецификация на приложението
• Системи за очетност и наблюдение
• Сигурност и достъп до информация.
Всеки един от етапите на проекта включва изпълнението на точно определени задачи, има конкретни цели и завършва с определени резултати и
документи (фиг.1)
Mетодологията за внедряване на ERP (AIM) използва различни модели за описание на бизнес процесите в зависимост от конкретния етап от разработването на проекта. Моделите имат относително широк диапазон на приложение с различно ниво
на детайлизация и специфика. Така напр., във фаза “Дефиниция” се съставя Модел на текущите бизнес процеси в организацията (BP.040 Current
Process Model) и се прави първата крачка към проектиране на високо ниво на „бъдещите” бизнес процеси (BP.070 High-Level Process Model). Въз основа на посочените модели във фаза “Анализ” се изготвя Модел на „бъдещите” бизнес процеси
(BP.080 Future Process Model), така както процесите ще протичат в една Система за планиране и
управление на ресурсите.
Когато процесите са подредени и систематизирани в бизнес модели в различните етапи на разработване на проекта, много по-лесно могат да се
откроят проблемните бизнес процеси, нуждаещи
се от промяна. Чрез анализ на процесите и информационните потоци, описани в моделите, може да
се определи доколко добре се развива бизнеса и
на тази база да се приспособят отделни задачи,
дейности и дори цели процеси към предприетите
инициативи по усъвършенстване на дейността, за
да отговарят на промените на заобикалящата външна среда или за да отразяват предприетата органи-
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Фиг.1 Методология за внедряване на ERP (AIM)
зационна стратегия.
Стартирайки от описанието на текущото състояние на бизнес процесите в организацията, преминавайки през главния логически модел на внедряваната ERP система и идентифицираните като
ключови бизнес процеси в него, се достига до „макро” дефиниране на бизнес процесите, с които следва да се реализират предимствата и добрите
практики, залегнали в ERP технологията. На базата
на това макро ниво може да се формира по-детайлно и пълно описание на „бъдещите” бизнес
процеси, включващо изпълнителите на отделните
задачи, входните и изходни документи, крайните
резултати, както и възможностите за усъвършенстване и оптимизация на бизнес процеса.
Моделът на „бъдещите” бизнес процеси представлява описание (текстово и с процесна диаграма), което има за цел детайлно да представи как
ще протича изпълнението на идентифицираните текущи бизнес процеси при функционираща ERP
система. Бизнес процесите се представят на найниско ниво, така че да се конкретизират предпоставките за стартиране на процеса, изпълнителите
на отделните стъпки от процеса, входните и изходни документи, резултата от процеса.
След като се установи наличието на неефективност в определен бизнес процес, следващата
стъпка на управлението е да предложи начин за
оптимизиране на процеса чрез промяна на подредбата на стъпките, добавяне и премахване на етапи,
добавяне и премахване на условия и т.н. След като
завърши оптимизацията, резултатният процес
следва да бъде анализиран отново, за да се прецени дали въвеждането му ще има желаният положителен ефект. Ако оценката от повторния анализ е
одобрителна, следва да се пристъпи към третата

стъпка, а именно въвеждане на оптимизирания процес в реалната работа на организацията. Това именно е и последният тест на извършената промяна и
моментът, в който се оценява дали предните стъпки са извършени на необходимото ниво.
4. Интегриране на софтуери за управление
на бизнес процеси и BI
Софтуерът за управление на бизнес процесите помага на организациите да автоматизират
работните потоци. Софтуерът за интелигентен бизнес анализ (BI) е предназначен за анализ на данни,
съхранени в базата данни на организацията, които
включват и данни, свързани с бизнес процесите.
Този софтуер може да открие събития, които са
част от даден процес, като например поръчка на
даден клиент, която надхвърля лимита на неговия
кредит. Анализът на данните може да подтикне мениджърите да предприемат корективни действия.
Все по-често софтуерът за интелигентен бизнес
анализ се използва за анализ на данни, генерирани от процеси в реално време. Може да се събират и анализират данни за изпълнението на самите процеси и да се предоставят метрики, които измерват плавността на извършване на работните
дейности.
Комбинирането на интелигентния бизнес анализ и управлението на бизнес процесите помага
да се преодолеят недостатъците на технологиите.
На софтуера за управление на бизнес процеси му
липсва функционалността за интензивен анализ, която е необходима на мениджърите да изследват в
детайли данните, генерирани от бизнес процесите.
От друга страна софтуерът за интелигентен бизнес анализ не върши добра работа по осигуряване
на анализи в контекста на процесите. Той обикно-
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вено анализира предварително събрани данни.
Интегрирането на двата вида софтуер ще помогне
на организациите да се превърнат в “предприятие,
функциониращо в реално време”.
Заключение
Цикълът на анализ, оптимизация и промяна
на процесите следва да се извършва постоянно в
организацията, тъй като дори и те да са доста близки
до оптималните външните фактори, могат да се
изменят и да създадат непредвидена ефективност,
така че това е една перманентна задача пред
ръководството. За да бъдат постигнати ефективни
резултати е необходим задълбочен анализ на възможностите за оптимизация и последствията, които те могат да предизвикат. Задължение на ръководството е да направи опит за откриване на страничните ефекти, както и за очертаване на рисковите области, до появата на които инициативата за
промяна би могла да доведе. Поради тази причина

описанието и анализа на бизнес процесите трябва
да се извърши на съответното ниво на компетентност, а оптимизацията – в подходящия момент,
в синхрон с необходимите условия за реализиране
и въвеждане на промяната.
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ABSTRACT
The business process comprises a sequence of actions that should be done in the organization in order to achieve
a particular target. The business process begins with a set of events, called initial events, goes through intermediate
steps and finishes with particular result. Often in the particular stages of the process particular information is inserted
or decisions are taken. Taking this in account the business process is not linear, it can be branched in accordance of
different factors that provoke decisions between two or more alternative sequences of steps and even has loop character.
The business processes in an organization are subjects of change. This change could be done in the sake of
efficacy, could be imposed by external factors – technology changes, state regulations, concurrency activities or result
of internal processes in the company that are not controlled by the management. Every change can bring positive or
negative effects on the activity of the organization. The task of the control is study these processes and to do
corrections in order to enhance the quality of the work. After finishing the optimization the resultant process should be
analyzed again and an estimation of the positive effects should be done.
The main tool for doing this task is the analysis of the current processes and estimation of their adequacy and
efficacy. Another tool are the enterprise resource systems (ERP). The efficacy could be estimated by many criterion –
capital expenses, used resources, quality of the production, quality of the service, following up and control ability.
Beginning with Taylor’s experiments this was the main task of the management science and the importance of this
reduced yet.
The loop of analyses, optimization and changes should be done permanent in the company, because even they
are close to the optimal, the external factors could be change and cause change in the efficacy. So this task is a
permanent task of the management.
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СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЩЕНСКИТЕ
СЪОБЩЕНИЯ
Юлиона Ковачева, Стаменка Хаджиева
Колеж по телекомуникации и пощи - София
Стратегията за развитие на пощенските съобщения в България има за цел осигуряване на съвременни
пощенски услуги с високо качество и висока степен на удовлетворяване нуждите на клиентите. Предоставянето
на нови услуги и повишаване на качеството им е свързано с технологичното обновяване на националната пощенска мрежа и се явява основа за интегриране на пощенския сектор към информационното общество.
В доклада е направен анализ на развитието на информационните технологии в пощенските съобщения.
Посочени са проблемите и предизвикателствата пред “Български пощи” ЕАД, във връзка с голямата конкуренция от страна на частните пощенски оператори, както и на банковите и финансови институции.
Ключови думи: информационни технологии, Интернет, пощенски съобщения, “Български пощи” ЕАД.
Key words: information technologies, Internet, postal communications, Bulgarian Posts Ltd.

За развитието на обществото и световната икономика все по-голямо влияние оказват непрекъснато усъвършенстващите се информационни и комуникационни технически средства и технологии.
В следствие на това се модернизират и техническите средства и технологии, използвани за производството на стоки или предлагането на услуги в
специализирани отрасли, какъвто е и секторът на
пощенските съобщения. Съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използвани в пощенската сфера, дават възможност за
предоставяне на нов тип услуги като достъп до
Интернет в пощенските станции, развитие на електронната търговия, усъвършенстване на сортировъчните процеси, продажба на пощенски марки и
пликове чрез автомати, електронно таксуване на
стандартни кореспондентски пратки, внедряване на
нови услуги и други.
1. Корпоративна информационна система
на “Български пощи” ЕАД
Ефективното управление на информацията и
навременното й осигуряване на ръководствата на
компаниите, са ключов фактор за оцеляването им
в динамичната бизнес среда. Поради тази причина
големите корпорации ежегодно отделят милиони долари за изграждане и усъвършенстване на техните информационни системи, опитвайки се успешно да прилагат най-новата и ефективна Интернет/
Интранет технология.
“Български пощи” ЕАД като корпоративна компания със специфичен предмет на дейност в областта на пощенските услуги [1], стартира изграждането на информационната си система през
1997г. [2]. Към настоящия момент корпоративната инфраструктура се състои от Национален информационен център в Централното управление
(ЦУ) на БП-ЕАД и 28 регионални информационни

центрове, което позволява комуникационна свързаност между всички териториални поделения на
БП – ЕАД. През 2005г. се пристъпи към изграждане на регионалната инфраструктура в териториалните поделения. Построени са структурните кабелни
системи във всичките 126 броя районни пощенски
станции и се реализира тяхното поетапно присъединяване към корпоративната инфраструктура на
дружеството.
Изграждането на корпоративната комуникационна система на Български пощи е задължителна
предпоставка за автоматизиране на съществуващите и развитие на нови услуги, базирани на информационните технологии (ИТ). Тя допринася за
повишаване качеството на предоставяните услуги;
автоматизира бизнес процесите; улеснява пощенските служители и администрацията при изпълнението на ежедневните им задачи; дава възможност
за гъвкава интеграция с партньорски организации,
както и за участие в процеса на изграждане на електронното правителство. Реализацията на корпоративната информационна система позволява внедряване на съвременна интегрирана финансово-мениджърска система и е от стратегическо значение
за запазване конкурентноспособността на БП –
ЕАД на вътрешния и световния пазар в контекста
на новите технологии и Интернет.
2. Нови технологии и услуги
Мисията на “Български пощи” – ЕАД е в предоставяне на съвременни вътрешни и международни пощенски и финансови услуги с високо качество и висока степен на удовлетворяване нарастващите нужди на потребителите, използвайки традиционни и нови методи за приемане, обработка, пренасяне и доставка на пощенските пратки. За нейното реализиране бе приета Стратегия [3], включва-
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ща следните по-важни проекти, а именно:
2.1. Проект за автоматизирано интегрирано
пощенско гише
Изграждането на интегрирано гише осигурява автоматизация на услугите на гише чрез въвеждане на компютърна техника, електронни теглилки,
бар-кодови четци и пост терминали и се явява предпоставка за модернизация на технологичните
процеси.
2.2. Внедряване на система за регистриране и проследяване на пощенски пратки – IPS‘96
(CAPERS)
Внедряването на IPS във всички офиси, които
извършват EMS услуги, позволява международните пощенски пратки да се обработват автоматизирано и да се осигури електронен обмен на информация между различните пощенски администрации. Паралелно с това БП - ЕАД участва в международния проект CAPERS (NAS), което дава възможност за реализиране на система за проследяване и контрол на качеството, приета като стандарт от страните на ЕС.
2.3. Внедряване на системата “Simple” IPC
Проектът е реализиран съвместно с агенция
“Митници” в коопериране с IPC. Целта е внедряване на ефективна система за предаване и обработка на пощенските митнически документи СN22 и
СN23.
2.4. Въвеждане в експлоатация на система
за диагностично наблюдение и контрол на трансграничните трафични потоци (DACS)
Системата дава възможност за включване на
БП - ЕАД в контрола на качеството (прохождението
на международните пощенски пратки), осъществяван с помощта на транспондери, антени и съвременно компютърно оборудване.
2.5. Внедряване на модел за разпределение
на разходите по дейности и продукти (CAPS)
Софтуерният продукт “Cost Allocation of Postal Services” осигурява възможности за прилагането на нов съвременен управленски подход, базиран на познаване на детайлизираните разходи за
предоставянето на пощенските услуги по всички нива на йерархичната структура. С неговото окончателно внедряване БП – ЕАД ще отговори на изискванията на Европейската пощенска директива 97/
67.
ща

2.6. Предоставяне на услугата хибридна поХибридната поща представлява съобщение,

предавано и приемано по електронен път, което се
доставя чрез пощенската мрежа. Тя най-често се
използва при еднотипни по вид съобщения като
фактури, директна поща, банкови извлечения по
сметки и др.
Хибридната поща е нова услуга за БП - ЕАД,
въведена в края на 2004г. Услугата е част от неуниверсалните пощенски услуги, предлагани от дружеството и е насочена към бизнес клиенти, генериращи големи обеми поща с идентично
съдържание. Същността на хибридната поща е отпечатване на персонализирани съобщения по зададена бланка за печат и адресна база данни, автоматично влагане и сортиране, доставка до адрес
на получател. През 2005г. реализираните приходи
от услугата са 6,78 на сто от приходите от неуниверсалната пощенска услуга за страната [4]. Основни клиенти на хибридната поща, до момента, са
част от мобилните оператори в страната, финансови институции и различни издателства.
2.7. Организиране и разкриване на телецентрове
“Български пощи” ЕАД участва в проекта по
организиране на телецентрове [5]. На 14 юни 2004г.
бяха открити първите от тях - в с.Аврен, гр.Смядово,
гр.Лом, гр.Добрич и гр.Гоце Делчев. В рамките на
проекта се предвижда откриване на 50 телецентъра към дружеството. Дългосрочните цели, които си
поставя проектът I-център, са насочени към предоставянето на стандартизиран, евтин и надежден
достъп до разнообразни информационни услуги,
предоставяни на широк кръг потребители.
2.8. Разработване и внедряване на електронни услуги
Така наречените “електронни услуги” вече се
предлагат в много чужди пощенски администрации.
БП - ЕАД въз основа на маркетингови проучвания
ще насочи вниманието си към развитие и внедряване на следните услуги: електронен подпис, електронна търговия, предлагане на сървърно пространство, услуги, базирани на Интернет в пощенските станции, електронно таксуване на стандартни
пощенски пратки и др.
2.9. Създаване на електронен магазин на БП
- ЕАД
Етап 1 – Продажба и абонамент на пощенски
марки и пощенски продукти със знак за цена на
пощенската услуга.
Етап 2 – Абонамент за вестници и списания.
Етап 3 – Изграждане на електронен магазин
на БП - ЕАД, като номенклатурата ще се определи
от търсенето на определени видове стоки.
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2.10. Оптимизация на работата с интегрираната финансово-счетоводна система
“ТОНЕГАН” и добавяне на управленски функции
Проектът включва дейности по:
• Внедряване на всички възможности на системата “ТОНЕГАН” във всички териториални поделения на БП - ЕАД, както и в ЦУ София;
• Възлагане на разработка на управленски
функции и добавянето им към съществуващата
система, в резултат на което ще се подготви преминаването към автоматизирана финансово-мениджърска система.
2.11. Внедряване на компютризирана система за електронен обмен на информация и математически анализ на нарушенията по маршрута при транспортиране на пратки по въздушен път
– “MARIA – 2001”.
Очакваните резултати са намаляване на загубите, подобряване качеството на услугите и повишаване сигурността на пощите.
2.12. Включване на специалисти от БП - ЕАД
в проекта PostEurop Post@cademy
Проектът реализира обучение на пощенския
персонал (e-learning) на базата на новите технологии и медии. Очакваните резултати са: повишаване квалификацията на персонала на единната пощенска територия на Европа с оглед налагащата
се нова пощенска култура, новите предизвикателства пред пощите на единния европейски пазар на
пощенски услуги и продукти.
3. Текущо състояние на програмното осигуряване
Софтуерът, работещ в БП - ЕАД, може да бъде разделен на две основни групи:
3.1. Системен софтуер
БП – ЕАД е избрала за свой стандарт при развитие на информационните технологии платформа Microsoft. За всички териториални поделения
са закупени лицензи за използване на Microsoft
продукти.
За оптималната работа на финансовата система “ТОНЕГАН” с Microsoft продуктите е закупен програмен продукт “Pervasive SQL 2000” за
ЦУ София и за 28 териториални поделения, където
са изградени регионалните информационни
центрове.
3.2. Приложен софтуер
БП - ЕАД следва политика на стандартизиране и унифициране на използвания приложен софтуер в системата. Във фирмата са изградени изцяло или частично, специализирани софтуерни
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продукти, свързани с автоматизирането на:
работата на гише - Абонамент; Ускорена
поща; Обработка на записи; Инкасиране на суми и
изплащане на пенсии и др.
технологичните процеси - Обработка на пенсии; Обработка на парично-преводна и касова
дейност; Обработка на безкасови записи; Изпращане на електронни съобщения; Обработка на данни
за Мобилтел; Информационен масив на БП- ЕАД и
др.
Екип на БП - ЕАД през 2005г. разработи и пусна в експлоатация специализиран програмен продукт VinBGPost, предназначен за автоматизиране
и управление на дейностите, свързани с продажбата на винетни стикери в системата на БП - ЕАД.
Софтуерният продукт реализира: автоматизиране
на продажбите на гише; управление и контрол на
движението на стикери между обектите; контрол
на складовата наличност; изготвяне на счетоводни
отчети; богат набор от справки, включително проследяване на движението и състоянието на всеки
стикер.
3.3. Проблеми, свързани с програмното и
техническо осигуряване
- Основен проблем при внедряването на нови
автоматизирани системи е недостига на компютърна техника;
- По-новата и от по-висок клас компютърна техника се използва в управленията на териториалните поделения, а на гишетата в пощенските станции
се работи с нисък клас техника, която е необходимо да бъде заменена с по-нова;
- Необходимост от техническа поддръжка на
техниката;
- Недостиг на обучен персонал за изграждане
и поддръжка на комуникационната инфраструктура и пр.
Независимо от посочените проблеми, с въвеждането на автоматизирани системи за обслужване
на граждани и фирми на гише, в компютъризираните пощенските станции ръчният труд е намален
и грешките от субективен характер са отстранени.
Технологичният процес непрекъснато се
автоматизира, с което се постига бързо, точно и
качествено обслужване на клиентите.
4. Конкуренция
“Български пощи” ЕАД извършва услуги, определени от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) [6]
в условията на нарастваща конкуренция, отличаваща се с конкретни характеристики в зависимост от
предлаганите услуги.
Универсална пощенска услуга
По силата на действащия ЗПУ, “Български по-

128

Юлиона Ковачева, Стаменка Хаджиева

щи” ЕАД е определено за основен пощенски оператор по предоставяне на универсалната пощенска услуга и реализира най-големите физически обеми поща. В обхвата на универсалната пощенска
услуга отделни фирми оперират на пазара без индивидуална лицензия, което е в нарушение със ЗПУ.
Фирмите, които са получили лиценз от Коми-

сията за регулиране на съобщенията [7], са включени в Регистъра на операторите, предоставящи
универсалната пощенска услуга (УПУ) или част от
нея по ЗПУ. До началото на 2007г. техният брой е
7, като 3 фирми имат право да предоставят пълния набор от услуги, а 4 фирми – само пощенски
парични преводи, както е показано в Таблица 1.

Таблица 1.

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7

Дата
14.06.2001г.
02.09.2004г.
25.08.2005г.
20.09.2005г.
19.01.2006г.
21.09.2006г.
14.12.2006г.

Предоставяни услуги от
обхвата на УПУ

Титуляр на лицензия
“Български пощи” ЕАД
“Финанс Инженеринг” АД
“Фактор И.Н.” АД
“Изипей” АД
“Кеш експрес сървис” ЕООД
“Тип Топ Куриер” АД
“Еконт експрес” ООД

Друг вид конкуренция на универсалната пощенска услуга е навлизането на новите информационни технологии и в частност на Интернет, мобилните комуникации и електронното банкиране,
което пряко влияе върху трафичните обеми на кореспондентските пратки и пощенските записи.
Неуниверсални пощенски услуги
Законът за пощенските услуги регламентира
дейността на операторите, работещи на този вид
пазар. Тук ценовата конкуренция в голяма степен
определя пазарните позиции. В този смисъл БПЕАД все още притежава конкурентно предимство,
което оказва влияние при запазване на пазарния
дял.
Обхватът на неуниверсалните пощенски услуги (НПУ) включва:

Пълен обхват на УПУ
Пощенски парични преводи
Пощенски парични преводи
Пощенски парични преводи
Пощенски парични преводи
Пълен обхват на УПУ
Пълен обхват на УПУ

Срок на
лицензията
20 години
20 години
20 години
20 години
20 години
20 години
20 години

1. Приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя, предаването им чрез далекосъобщителни средства и
доставяне на тези съобщения на получателя като
пощенски пратки;
2. Приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пратки с тегло над 10 до
20 кг.;
3. Куриерски услуги.
В Регистъра на операторите за извършване
на неуниверсални пощенски услуги, регистрирани
от КРС, към 10.03.2007г. са включени 57 фирми,
в това число и БП – ЕАД. В Таблица 2 в обобщен
вид е дадена информация за видовете НПУ и броя
на фирмите, които имат право да ги предоставят
на клиентите.

Таблица 2.

Обхват на неуниверсалните пощенски услуги
1
2
3
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
Пазарът на куриерски услуги в България е силно конкурентен. Съгласно Таблица 2, само броят

Брой фирми
22
2
1
21
0
7
5

на фирмите, извършващи тези услуги е 55. Във
връзка с това през 2005г. БП - ЕАД предприе дейс-

Съвременни информационни технологии в ...

твия за подобряване качеството на куриерските услуги Булпост и ЕМS. Вследствие на предприетите
мерки, още през същата година се постигна стабилизиране на трафика на куриерски пратки и увеличаване на приходите от услугите Булпост и ЕМS
съответно със 7,97 на сто и 30 на сто [4].
От месец март 2006г. БП - ЕАД стартира нова неуниверсална пощенска услуга - Телепоща, при
която съобщенията се пренасят по далекосъобщителен (електронен) път. След получаването им в
станцията за доставка, те се разпечатват на специална бланка и запечатани в плик, се доставят срещу подпис на получателя. В частта за пренасяне
на информацията Телепощата дублира телеграмите, които БТК – АД спря през 2005г., но доставката й се извършва като пощенска пратка.
По отношение на международните неуниверсални услуги е налице силна конкуренция от страна на международните куриерски фирми, повечето от които предлагат пълно проследяване на
пратките, а някои от тях разполагат и със собствен
въздушен транспорт, което гарантира високо качество на предлаганите услуги.
Търговска дейност
Съществуващата пощенска мрежа на дружеството дава голямо предимство при осъществяването на търговска дейност. Търговските дейности,
които извършва БП - ЕАД са многообразни.
Основните конкуренти тук са:
• Финансовите институции – превод на суми;
• Фирмите, чийто предмет на дейност е абонамент и продажба на вестници и списания. Направено проучване показва, че на пазара съществуват
над 50 фирми с подобен предмет на дейност;
• Рекламните агенции, предлагащи различен
набор от рекламни услуги, медиите и издателите
на ежедневен и периодичен печат по отношение на
рекламните пощенски услуги;
•
БДЖ във връзка с превоза на пратки;
• Търговци на стоки, които се предлагат и в
пощенската мрежа – пликове, канцеларски материали, фоно и интернет карти и други.
През 2006г. бяха подписани договори за сътрудничество между “Български пощи” ЕАД и пет
банки - Банка ДСК, Инвестбанк АД, Корпоративна
търговска банка, Стопанска инвестиционна банка
и Търговска банка “Алианц” България, с които стартира предоставянето на банкови услуги в 1207 пощенски станции на територията на цялата страна.
Така в малки селища, където досега не е имало
банков клон, от пощата вече може да се извършват следните банкови дейности и операции:
• Операции, свързани със сключване на до-
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говор за депозит и закриване на срочен влог, приемане и плащане на суми и лихви по срочните
влогове;
• Приемане на суми в брой по сметки на граждани, фирми и организации и превеждането им по
банкови сметки в клоновете и офисите на банката;
• Изплащане на суми в брой от депозити, влогови и разплащателни сметки на граждани, фирми
и организации, включително плащане на лихви по
тях;
• Продажба и приемане на документи за издаване на дебитни и кредитни карти;
• Продажба и приемане на документи за отпускане на потребителски кредити на физически
лица, фирми и организации;
• Приемане плащане на погасителни вноски
по кредити и други сметки на физически лица, фирми и организации;
• Събиране на такси и комисионни от операции на банката.
Банковите операции и дейности, които се извършват в пощенските станции, са от името и за
сметка на търговските банки.
5. Тенденции в развитието на пощенските
съобщения
Глобализацията и либерализацията на пазара,
както и третата технологична революция, променят скоростно факторите, влияещи върху развитието на световната икономика. Промяната е особено осезаема в сектори като пощенския, които от
традиционни пощенски услуги постепенно променят своя характер и тенденциите са насочени към
развитие и предлагане на нови, нестандартни услуги.
Либерализацията на пощенския пазар и навлизането на множество конкурентни фирми, както
и бързото развитие на електронните комуникации
и използването им във всички сфери на икономиката през последните години, повишиха изискванията на потребителите към качеството на услугите и тяхното разнообразие. Развитието на технологиите дава възможност на пощенските оператори
да стават по-ефективни и гъвкави по отношение на
тези нужди.
Бъдещото развитие и модернизиране на БП ЕАД е свързано с:
• Повишаване ефективността и качеството на
универсалната пощенска услуга;
• Задоволяване потребностите на клиентите в
условията на развитие на информационните
технологии;
• Търсене на нови източници на приходи чрез
внедряване на нови услуги;
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• Обогатяване номенклатурата на финансовите услуги и извършване на други търговски дейности в пощенските станции, т.е. превръщане на БП ЕАД в “касиер на обществото”;
• Превръщане на пощенския оператор в доверена трета страна и посредник в доставката и
дистрибуцията на стоки.
Литература
1. http://www.bgpost.bg/

2. Хаджиева Ст., Ю. Ковачева. Информационни и
комуникационни технологии в пощенските
услуги, Сб. Предизвикателства пред управлението на организациите през ХХІ век: анализи, проблеми и перспективи, УИ “Стопанство”, София,
2003г.
3. “Български пощи” ЕАД - Стратегия за периода
2003-2006г.
4. Годишен отчет на “Български пощи” ЕАД, 2005г.
5. http://www.icentres.net/
6. Закон за пощенските услуги, 2006г.
7. http://www.crc.bg/

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN POSTAL
COMMUNICATIONS
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ABSTRACT
The strategy for the development of postal communications in Bulgaria aims at providing contemporary high
quality postal services meeting the needs of consumers. The provision of new services and the increase in their quality
is connected with technological innovation of national postal net and it is important for the integration of postal unit in
the information society.
In the paper it is analyzed the development of the information technologies in the sphere of postal communications.
The paper displays the problems and challenges in front of Bulgarian Posts Ltd in accordance with the intense contest
from the private postal operators, as well as banks and financial institutions.
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АНАЛИЗ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО
НА ПОДХОДА БЕНЧМАРКИНГ В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Милена Крумова
Технически университет – София
Като едно от ефективните средства за постигане на конкурентоспособност на предприятието е приложението на подхода бенчмаркинг. Ключов въпрос при него е как да се осигури информация за добрите практики, от
къде да бъде генерирана такава и най-вече доколко тя е достоверна и актуална.
Цел на настоящия доклад е да се направи анализ на възможните източници на информация за добрите
практики. От съществено значение е не само характера на информацията и времето на събирането и обработката й, но и срока, за който тя бива използвана. Акцентът в доклада е върху структурирането на значимостта на
източниците на информация и времето за генерирането й.
Ключови думи: информация, бенчмаркинг, източници, предприятие
Key words: information, benchmarking, sources, company

В теорията и практиката, деностите в мениджмънта се определят от целите на предприятието.
За постигането на определена цел се набелязват
подцели, а те от своя страна се декомпозират на
задачи и т.н. Цел на бенчмаркинга е усъвършенстване на обект от предприятието, функция, процес,
технология, др. Някои автори определят, че за да
се намери ефективно решение в областта на конкуренцията е необходимо да се знае най-добрият
опит на другите предприятия, които преуспяват в
подобни условия [8]. На база сравнителен анализ
чрез бенчмаркинг се задейства неограничен процес на генериране на идеи или “копиране “ на идеи
за добрите практики.
Една от целите на бенчмаркинга според
W.Alstete [12], е получаване на информация за собственото усъвършенстване, който се базира на създаването на т.нар “бенчмарки”, които са опорни
точки за усъвършенстването [13]. Други автори, го
определят, като систематическо и непрекъснато подобрение и оценка на процесите в предприятието и
тяхното сравнение със световното ниво имащо за
цел получаване на информация, полезна за усъвършенстване на собствената дейност [17].
Фокусът е върху това, как да се подобри даден бизнес процес чрез изучаване на лидерите [20], като
се измерват собствените постижения и се съпоставят с резултатите от сродни дейности на други
организации[4]. Чрез бенчмаркинг могат да бъдат
оценени и стратегиите и целите на предприятието
в сравнение с най-добрите.
Направления на бенчмаркинга са: [16]
първо, да помогне на компаниите да подобрят тяхната производителност и рентабилност и по
този начин да бъдат по конкурентоспособни на вътрешния и международният пазар;
второ, да насърчи използването на техники за
измерване на представянето на фирмено или отраслово равнище и да окуражи стремежът към по-

добряване на производителността и ефективността;
трето, да генерира ”знания” за силните и слаби страни в развитието на индустрията с цел вземане на управленски решения водещи до по-високи резултати. Чрез приложението на бенмаркинга
може да се повиши ефективността на собствените
дейности и да се спечели преимущество в конкурентната борба [9].
В тясна връзка с формулирането на целите
на бенчмаркинга е определяне на задачите му: количествено измерване на празнотите в дейността
на неконкурентоспособната фирма, използвайки
информацията на най-добрите в определена
област; определяне на пътищата за отстраняването на тези празноти[10].
AQPC - Център за Качество и Производство в
Америка, посочва като един от необходимите елементи за успеха на бенчмаркинга следната негова
последователност - избор на оптималният бенчмаркинг партньор, следван от обстоен анализ на протичане на процеса, който е обект на бенчмаркинг.
Такъв анализ е необходим за да по-доброто адаптиране на най-добрата практика. В основата на методологията са: планиране, за което се отделя 30%
от времето; събиране на информация, за което се
отделя 50% от времето; анализиране, за което се
отделя 20% от времето; адаптиране [20].
Последователността на приложение на бенчмаркинга според Д. Стоянов е следната: [8]
1. Определяне на обекта за анализ на превъзходството.
2. Установяване на партньорите за анализ на
предимството.
3. Събиране на информация.
4. Анализ на информацията.
5. Целенасочено претворяване в живота на получените сведения.
6. Контрол на процеса и повторение на анализа[8].
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Някои автори определят принципите на бенчмаркинга като: всестранна концентрация на вниманието върху качеството; важност на бизнес процеса;
необходимост от непрекъснато усъвършенстване
на класическия модел на TQM в процеса на планиране и реализация на бенчмаркинговата дейност;
непрекъснато провеждане на външен бенчмаркинг;
бенчмаркинга – основа за оцеляване [2].
Ефективното съчетаване на всички управленски въздействия насочени към управлявания обект
на предприятието намират израз в създаване на
съответни структури на управление, а така и в разпределяне на функциите, дефинирането на
методите, вземането на необходимите решения,
разработването на технологии на управление и други[5]. Организирането при бенчмаркинга се свързва с екипа по бенчмаркинг. Няма категорични правила за формирането на такъв екип, но практиката
показва, че следните “фактори” имат значение за
по-голямата му ефективност [14]:
“Бенчмаркинг гуру” – лицето, което е квалифицирано относно същността на процесът на
бенчмаркинг: как да планираме бенчмаркинга; как
и от къде да се събере информация; как да сме
сигурни в достоверността на данните; др. ;
“Специалист” в областта на обекта на бенчмаркинг, върху който се въздейства процес, функция и др.;
“Лидер на промяната” – лицето, което има квалификацията и авторитета в организацията, което
да потвърди направленията на усъвършенстване,
които са резултат от бенчмаркинга.
Всеки от заетите в екипа по бенчмаркинг,
ръководители, специалисти по набиране на информация, анализатори, специалисти по контрол и др.
изпълнява определен кръг от дейности, това са.:
- за ръководителите организация на екипа;
вземане на решение/я; идентифициране на компаниите бенчмарк; избор на компания бенчмарк; разпределяне на пълномощия.
- за специалистите по набиране на информация проучване на предприятията бенчмарк; набиране на информация за тях; набиране на инфор-

мация за измененията от средата, за пазара, потребителското търсене, ресурсите и цените им, технологиите и др.
- за анализаторите обработка на получената
информация; приложение на методи за анализ на
информация; създаване на критерии за избор на
най-доброто представяне; установяване на причините за това развитие; анализ на факторите които
влияят върху това най-добро представяне; анализ
на възможностите на собственото предприятие за
промяна; определяне на риска при вземане на определени решения; създаване на програма за бъдещо развитие.
- за специалистите по контрола: контрол на
провеждане на етапите на процеса на бенчмаркинг;
контрол на отразяване на измененията от средата
на функциониране; контрол на разходите за бенчмаркинг и др.
Как, откъде и по-какъв начин да бъде взета
необходимата ни информация за модела – бенчмарк. След като са дефинирани компаниите партньори, се създава базата данни за тях. Тази дейност
изисква най-много време поради необходимостта
да се открие, както информация за тяхното представяне и особено причините за това представяне.
Такава може да се намери от различни източници.
Като категория, информацията е съвкупност
от различни знания, факти, утвърждения, цифри и
други сведения, които са смислово свързани по
между си. Информацията може да се разглежда
като ресурс, който се продава като стока. Информацията се характеризира с различни качества:
ценност; важност; пълнота; обективност; точност;
полезност; съдържателност; достоверност; др., които оказват силно влияние върху качеството на вземане на решения в бизнеса, а така и относно обекта на бенчмаркинг [11]. В този смисъл специалистите по набиране и проучване на информация изготвят скала за качеството на събираната информация и степените й на значимост относно различни характеристики на обекта на бенчмаркинг,
Таблица 1.
Стойността на информацията, като нейна

Таблица 1 Показатели за качество на инфорамацията за обекта на бенчмаркинг относно
(негова х-ка)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показател
Ценност
Важност
Пълноста
Обективност
Точност
Полезност
Съдържателност
Достоверност
Други

Висока степен на
значимост

Средна степен на
значимост

Ниска степен на
значимост
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характеристика, зависи от необходимостта на
нейния потребител и от способностите му да взема управленски решения. По тази причина не съществува точно определена, постоянна стойност за
дадена инфорамция. На практика определянето на
стойността на информацията става едновременно
с извършването на количествени изчисления и използването на качествени аргументи за установяване на възможна печалба, която бихме получили,
Таблица 2[3]. Важно е да се подчертае основната
разлика между данните и информацията – данните предизвикват само разходи, докато информацията (достоверна и използвана правилно) може да
създаде стойност.
Източници на информация за приложението
на бенчмаркинга могат да са списания, вестници,
доклади, бюлетин на компанията, проспекти, монографии, статистика, др. в които компанията публикува информация за дейността си. Годишните финансови отчети, които задължително трябва да публикуват всички предприятия. Собствените работници също имат информация за компанията/ите конкуренти и не само за конкурентите, това е персоналът зает с продажбите на продуктите в търговските центрове. Друг източник са потребителите,
доставчиците, дори заетите в компанията която се
анализира. Информация може да се генерира чрез
телефонни интервюта, наблюдения и интервюта
чрез попълване на анкетни карти и посещения на
място в компанията лидер. Интернет, търговски
асоциации, бизнес анализатори, чрез сътрудничество, и др.
Днес, са достъпни световни глобални мрежи,
чрез които всяко предприятие може да прилага бен-
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чмаркинга и да си осигури информация за световите добри практики в различни области, да получи
консултации и съвети за тях. Такива по-известни
са:
- American Quality and Productivity Center
[20];
- Information Systems Management Benchmarking Consortium™ (ISMBC™)[25];
- Customer Satisfaction Measurement Association (CSMA™)[24];
- Accounting and Finance Benchmarking Consortium (AFBC™)[19];
- Activity Based Costing Benchmarking
Association ABCBA™)[18];
- Benchmarking - Customer Service Benchmarking Association[23];
- Benchmarking - Topical List Of Benchmarking
Issues[22];
- The Benchmarking Exchange and Best Practices Homepage[21].
Всички те дават възможност в реално време
за достъп до информация за бенчмаркинг,
консултации, конференции, срещи, и др. Редица
западни комнании, участват в т.нар. Open Standard
Collaborative Benchmarking (OSBS), което се организира от American Productivity and Quality Center
(APQC) Американски Център за Производство и
Качество[20]. Чрез участието си в него, компаниите имат възможност да измерват по определени
показатели своето представяне спрямо лидерите
от същата или от друга индустрия, като Alcatel,
Cisco System, Canon USA, Eaton Corporation, Gillette, Pfizer, Richardson Electronics, Xerox Corporation
и др.[20].

Таблица 2 Зависимост на стойността на информацията от потребителя и решаваната
проблемна ситуация

Съответствие на
решавания проблем
Никакво
Високо
Никакво
Малко
Високо
Максимално

Разбираемост на
проблема
Никаква
Никаква
Малка
Добра
Добра
Добра

За генериране на инфорамия влияние оказва
и характера на източника и степента на достъп до
нея. Тя (информацията) може да се класифицира
по следните признаци:
• Според източника на информация, тя е:
външна – постъпва от външен източник; вътрешна
– постъпва от вътрешен източник.

Стойност на
информацията
Никаква (данни)
Никаква (данни)
Никаква
Средна
Висока
Максимална

• Според степента на обработка, информацията е: първична – отразява сведения за обекта на
бенчмаркинг, които са от първични документи; вторична – отразява сведения за обекта на беенчмаркинт, които са резултат от обработка на първоначална информация; неофициална.
• Според степента на детайлност: детайлна
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де дефиниран обекта на бенчмаркинг и целта му
се определят предприятията които ще бъдат анализирани. Създаването на ясна програма за приложението на бенчмаркинга влияе за постигане на
целта му и върху времето за събиране и обработка на инфорамция за добрите практики.
• друг фактор е достоверността на информацията. Тъй като, често инфорамация за обекта на
бенчмаркинг за анализираното предприятие може
да не е реална. Тогава трябва да се направи анализ на източника на информация. В теорията на
инфорамцията като мярка за нейната неопределеност се използва ентропията. Тя е функция от вероятностите за появата на определени състояния,
събития, ситуации и др. Ентропията служи за измерване на неопределеността в различни системи
с дискретен или непрекъснат характер на функциониране.
• при осигуряване на информация е от значение и нейното количество и качеств. Това включва:
нейната достоверност, навременност и др. или система от характеристики за качеството й.
• развитието на компютърните и комуникационни технологии. Предприятията създават мрежа
от между фирмени връзки чрез Екстранет, създават и вътрешно фирмена мрежа - Интранет, връзка с Интернат и Световната Глобална Мрежа (World
Wide Web) и връзки с клиентите и доставчиците си
(Фигура 1). По този начин съществува възможност
за обмен на информация и за участие в реално
време в срещи, конференции и дискусии по значими въпроси от дейността на предприятията.

– съдържа подробна информация за обекта а бенчмаркинг; осреднена – обобщена информация за
обекта на бенчмаркинг; интегрирана – обща информация за обекта на бенчмаркинг.
• Според характера на информацията за обекта на изучаване (бенчмаркинг): информация за функционирането на обекта; информация за факторите от външната и вътрешната среда, които влияят
върху функционирането му.
• Според предназначението й, информацията
може да е: планова; контролна; отчетна ;управленска.
• В зависимост от равнището на управление,
за което се отнася: стратегическа; оперативна; тактическа.
• Според нейното съдържание: количествена
и качествена; формална и неформална.
• В завиимост от времето, за което се отнася:
оптимална, текуща; бъдеща, прогнозна [3].
Процесът на събиране на инфорамция включва
няколко нива на събиране и обработка. Това са:
Първа ниво – информация за предприятието за което се анализира обекта на бенчмаркинг. Второ ниво
- инфорамция за обекта на бенчмаркинг в предприятието бенчмарк. Трето ниво – информация за специфичните особености на обекта на бенчмаркиг в
конкретното предприятие.
Върху генерирането и използването на информацията при приложението на бенчмаркинга в предприятието влияят редица фактори:
• генерирането и обработката на информация
се влияе най-вече от фактора време. След като бъ-

Бизнес - Бизнес

Интернет

Е
к
с
т
р
а
н
е
т

Клиент – бизнес

Интранет

Вътрешен бизнес

Фиг. 1. Връзка между интранет, екстранет и интернет
Способността за достъп и анализ на данни в
реално време повлиява върху все по-голямото значение на информацията в бизнеса [15]. Съвременните информационни и комуникационни техно-

логии включват локални и глобални мрежи, видео
конференции позволяващи на ниска цена да се провеждат срещи в реално време от всяка точка на
земното кълбо. Тенденциите са към сътрудничес-
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тво и непрекъснат стремеж към усъвършенстване
и ефективност [6].
• тенденциите за развитие на информационните системи. Те се характеризират с разработване и внедряване на автоматизирани банки за информация, които са основа за вземане на ефективни
решения при управление на разнообразни обекти
от индустрията[7]. Всяка такава система се състои от три управляващи подсистеми: система за
стратегически решения, отнасяща се до дългосроч-
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ното развитие в бъдеще, модернизиране на съществуващото предприятие или създаване на ново; система за оптималните планови решения, предназначени за определен период от дейността на
предприятието; оперативното управление, отнасящо се до ежедневната дейност на предприятието.
Информационната база се състои от пет основни
вида информация или пет вида информационни
подсистеми, Фигура 2 [1].

Управленско решение

Подсистема за
стратегическо планово
решение

Нормативносправочна
информация

Подсистема за тактическо
оптимално решение

Първична
информация

Текуща
аналитична
информация

Подсистема
за текущи решения

Планово
разчетна
информация

Отчетна
информация

Фиг. 2. Информационна система на предприятието
Генерирането и обработкана на информация
при бенчмаркинга се свързва и с направленията на
неговото развитие, а именно:
Първо направление на развитието на бенчмаркинга. В основата на който се изучава и анализира обекта на бенчмаркинг с цел неговото усъвършенстване – аналитико-изследователски бенчмаркинг. Той акцентира върху функционирането на
обекта на бенчмаркинг, особености на функционирането му, фактори които влияят върху него и възможностите за усъвършенстването му.
В резултат на приложението му в различни
области през 80-те и 90-те години на ХХв., бенчмаркинга се прилага не само в една индустрия –
компютърната, но и в други индустрии, автомобилна, електроника, производство, здравеопазването, ЖП транспорта, митниците и др., това определя: Второ направление на развитието на бенчмаркинга - в частният и общественият сектор, където
целите на фунциониране определят направлението
му икономико-социален бенчмаркинг.
След, като цели устойчиво усъвършенстване,
чрез бенчмаркинга се създава база от информация,
относно обекта за компании от същата или от друга индустрия и за компании конкуренти като, по

този начин се създават предпоставки за комуникационни връзки с различни компании. Един от найразпространените видове бенчмаркинг, края на 90те години на ХХв. е бенчмаркинг чрез сътрудничество. Трето направление на развитието на бенчмаркинга засягащ генерирането, обработката и
поддържането на база данни относно добрите
практики, за усъвършенстване на обекта на бенчмаркинг – информационенно – комуникационен
бенчмаркинг.
Следващ етап на приложението на бенчмаркинга е използването на получената инфорамция.
Анализ на резултатите и определяне как е постигнато това равнище на развитие на обекта на бенчмаркинг. Анализаторите в екипа по бенчмаркинг
имат централна роля за този анализ и за последващите управленски решения свързани с усъвършенстването на обекта на бенчмаркинг.
Извод
Независимо, че в повечето случаи бенчмаркинга бива отъждествяван със сравнителния анализ,
неговата същност се състои не в сравняването, а в
непрекъснатото и системно изучаване на добрите
практики идентифицирани вътре и извън предприя-
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тието. В основата на подхода е изучаването им в
посока на усъвършенстване обекти от дейността
на предприятието. Първа стъпка на приложението
на бенчмаркинга е самото изучаване на обекта на
бенчмаркинг, как функционира и кои фактори влияят върху него.
За процеса на усъвършенстване, достоверната и навременна информация има решаващо
значение. Дефинирането и анализа на значимостта и характера на източниците на инфорамация за
добрите практики е приоритет на специалистите по
информация от екипа по бенчмаркинг. Фактори, като времето и качеството на информация също имат
решаващо значение за ефективността на
бенчмаркинга. За резултатите от приложението му
влияят и информационите технологии, чрез които
може да бъде генерирана обем от качествена информация в глобален мащаб. Това са световните
глобални мрежи за бенчмаркинг сътрудничество насочени към непрекъснато и устойчиво усъвършенстване, които са основани на обмен на информация за добрите практики в ключови области от
дейността на предприятията.
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ABSTRACT
One of the effective device for company to be competitive is the application of benchmarking. The key question
in which is how to be provided the information for best practices, where can it be taken from and most important to
what extent it is reliable.
The goal of the report is to analyze the possible sources of information for best practices. For this goal of great
importance is not only the character and the time for generation and processing of information but also the term for
which it is used. The accent in the report is on information sources structuring and time for its generation.
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ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ – АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ
ЗА ПЕРИОДА 2007-2010 Г.
Стефан Стефанов, Весела Василева
Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов
В кой да е момент от общественото развитие, както и понастоящем, основна цел на управлението на всяка
икономика е постигането на устойчив растеж на обема на производството. Това означава постигане на увеличена производителност на труда и нарастнал брой работни места; нарастващо количество и качество на произвежданите блага; растящи доходи за населението; подобрен жизнен стандарт.
В работата са използвани подходи и методи, които са приложими за настоящите условия на страната ни
като пълноправен член в Европейския съюз. На основата на публикувани данни в Статистически годишник за
брутния вътрешен продукт (БВП) е извършен анализ на изменението на БВП за периода 2000-2004 г. Направени
са прогнози за очакваното изменение на икономическия растеж на страната ни за 2007-2009 г., а за сравнение
са приведени и данни за избрани страни от Европа.
Ключови думи: икономически растеж; брутен вътрешен продукт
Key words: Economic growth, Gross Domestic Product.

Постигането на устойчив растеж на обема на
производството е основна цел на управлението на
всяка икономика. Поради това, че за успехите и
неуспехите на една нация възлово значение имат
постигнатите макроикономически резултати, в съвременните условия е изключително важно изучаването на икономическите явления и процеси на
макроравнище.
Начинът на функционирането и пътят на развитието на системата на икономиката се осъществява обикновено по свои специфични принципи, механизми и взаимоотношения. Така се постигат желани от обществото и очаквани от населението
състояния: икономически растеж, заетост на активното население, стабилност на цените, външно-икономическо равновесие.
През последните седемнадесет години страната ни постигна добра макроикономическа стабилизация в условията на сложен и противоречив преход към пазарна икономика. В резултат на съпровождащата го структурна криза се стигна до отрицателни темпове на растеж, до нарастване на безработицата и до обедняване на населението за известен период.
Целта на работата е да се извърши анализ на
състоянието и да се направи прогноза за развитието на брутния вътрешен продукт за периода 2007
- 2010 г. по данни от Статистически годишник чрез
използването на методи, приложими за настоящите условия на страната ни като член на Европейския
съюз.
I
Вниманието на изследователите при изучаването на стопанството на коя да е страна напълно
основателно се привлича от развитието на различни частни процеси като: производствената дейност
на коя да е фирма, поведението на отделно взето

домакинство, промяна на цените под въздействието на търсенето и т.н. Представителите на икономическата мисъл подпомагат стопанската практика чрез формирането на редица конкретни предложения за усъвършенствуването й, както и за решаване на отделни нейни проблеми.
Стопанствата на отделните страни в развитието си често постигат успехи, но срещат и някои
затруднения, които водят до хаос и диспропорции.
Възможно е стопанство, показващо растеж за някакъв период, през следващ период да изпадне в
регрес. Това поражда необходимостта от изучаване на основни икономически съвкупности: брутен
национален продукт, капитални вложения, трудова
заетост, цени, потребление. Нарушаването на съотношенията между тези съвкупности явно води до
редица смущения, наблюдавани при функционирането на стопанските единици.
Изследването на количествените зависимости посредством разработване и експериментиране на множество модели, очертаващи измененията в бъдеще, постигна понастоящем значително
развитие.
Когато се анализира икономическото развитие на страната се изправяме пред необходимостта към формираната концепция да бъдат предявени най-често две изисквания: даване характеристика на съществените фактори в тяхната обвързаност и наличие на новаторски елементи в нея.
Едното от двете посочени изисквания няма да се
осъществи, ако не се разработи макроикономически модел, който да проследява промените в основните зависимости на националната икономика.
Тъй като до голяма степен от икономическия
растеж зависи прогресът в социалната сфера, то
от него са заинтересувани всички страни: а) за осигуряване на заетост на населението; б) за повишаване на жизненото равнище на това население.
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Всепризната мярка на икономическия растеж
е темпът на нарастване на брутният вътрешен продукт (БВП). Същият се получава като сума от произведените в страната и оценени по пазарна стойност крайни стоки и услуги за даден период (найчесто година), без да се правят отчисления за подмяна на дълготрайните активи. Той представлява
стойностен израз на производството и включва единствено пазарната цена на крайния продукт. Потребяването на стоките и услугите се осъществява както в страната, така и извън нея.
Брутният вътрешен продукт е един от най-важните показатели и фактори за развитие на човешкото общество. Той представлява един от най-точните индикатори, даващи представа за настъпващите промени в стопанската дейност на една
страна. Затова особена актуалност има равнището на брутния вътрешен продукт.
Същият се използва като показател, позволяващ сравнение на икономическото развитие както
във времето от една страна, така и по отношение
на отделните страни към определен момент.
Брутният вътрешен продукт притежава и някои недостатъци: при него не се отчита “икономиката в сянка”, не вземат под внимание промените
в качеството на произвежданите стоки и услуги, не
се отчита по пазарна оценка продуктът на натуралното стопанство, няма съобразяване със страничните и вредни ефекти от дейността на производството, не се разкриват несъвършенства, предизвикани от промени в структурата на производството и въвеждане в производство на нови артикули.
Количествените изменения, придаващи нов характер на икономиката, се характеризират посредством икономическия растеж на брутния вътрешен
продукт. Той не остава изолиран от промените с
качествено естество. При производственото потребление на ресурсите същият се влияе от степента
на оползотворяването им. Дори промени от социален характер намират отражение върху него.
Икономическият растеж е неотделим от факторите,
които го предопределят. Същите могат да се класифицират като: географски дадености; количество и качество на човешкия фактор; институционални структури, система на управление; капитални
вложения; технически прогрес; международно
сътрудничество.
Задълбочаващото се сътрудничество между
страните облекчава икономическите връзки по между им. Икономическото сътрудничество в този смисъл се оказва съществен фактор за растежа, тъй
като чрез него се преодоляват ограниченията от
гледна точка на дефицитността на ресурсите и на
стопанското пространство.
От гледна точка на ефективността на производството (икономическата характеристика на

растежа) се различават три типа:
а) екстензивен тип, когато темповете на нарастване на резултатите съвпадат с темповете на
нарастване на ресурсите за тяхното получаване;
б) интензивен тип, при който мащабите на производството на дадена продукция се постигат по
пътя на качествено усъвършенстване на факторите на производството, предлагане на прогресивни
техники и технологии, повишаване квалификацията
на работната сила; подобряване на организацията.
Тук се откриват два аспекта - единият е свързан
със закриване на неефективни работни места, а
другият - със създаване на работни места, но специфични за структурните промени и изискванията
на съвременните условия.
в) деинтензивен тип, при който темповете на
нарастване на резултатите изостават от темповете на нарастване на използваните за това ресурси.
По този начин се увеличава работната сила със специфична квалификация, а намалява търсенето на
труд с традиционна подготовка.
Преминаването от екстензивен към интензивен път чрез интензификация е закономерност, определяща се от начина, по който се използват факторите, измененията в тяхното качество и човешкия труд.
При едновременно изменение в съотношението между качествените и количествените характеристики на капитала и труда икономическият растеж се разглежда като:
а) автономен - не се изменя значението на
капитала и труда за ефективността на производството;
б) капиталоувеличаващ - нараства ефективността на икономическия растеж за сметка на капитала;
в) трудоувеличаващ - нараства ефективността за сметка на качеството на работната сила.
При капиталоувеличаващия растеж нараства
пределната норма на заместване на труда от капитала, а при трудоувеличаващия - расте пределната
норма на заместване на капитала от труда.
Проследявайки съотношението между количествените характеристики на факторите на производството можем да определим три типа растеж:
• неутрален - свързан е с не променяща се
капиталовъоръженост, факторите не се променят
или нарастват (намаляват) еднакво;
• трудоспестяващ - икономическият растеж се
извършва в условията на постоянно нарастване на
капиталовъоръжеността на труда, като в същото
време расте и производителността на труда.
• капиталоспестяващ - заетите лица се увеличават по-бързо, отколкото капитала.
Факторите на икономическия растеж условно
могат да се класифицират по следните критерии.

Икономически растеж – анализ и ...

Първи критерии, според степента на важност
за възпроизводствения процес:
1. Жизнено важни (основни) фактори – земя,
капитал и работна сила;
2. Допълнителни фактори (материали, горива и енергия и др.);
Втори критерии, в зависимост от националната и международната принадлежност:
1. Вътрешни (национални) фактори – природни ресурси, капитал, работна сила;
2. Международни (външни) фактори – международни кредити, лихви, международно сътрудничество;
Трети критерии, в зависимост от формата на
проявление:
1. Самостоятелни – позволяват непосредствено да се определи характера на въздействието
им върху икономическия растеж;

139

2. Интегрални (технически прогрес, структурно преустройство и др.) - действат посредством основните фактори. Научно-техническият прогрес може да се материализира в основните фактори на
растежа и да спомогне за:
• преминаване към ресурсно икономична
продукция;
• въвеждане на авангардни технологии;
• структурно преустройство на съществуващото производство.
Динамиката на брутния вътрешен продукт на
човек от населението за периода 2000-2004 г. по
цени и курс на долара за съответната страна е представен в таблица 1. В нея за България и за избрани
страни от Европа: за ЕС-15, Гърция, Люксембург,
Словакия, Унгария и Чехия, са приведени данни за
сравнение. Данните са графично представени на
фиг. 1.

Таблица 1 Брутен вътрешен продукт на човек от населението
(в долари за съответната година)1 (в USD)
Год.
Страни
България
ЕС – 15
Гърция
Словакия
Унгария
Чехия
Люксембург

2000

2001

2002

2003

2004

1542
21116
29217
3757
4619
5423
44708

1718
21146
32155
3866
5141
5954
44631

1978
22923
33218
4496
6457
7230
48102

2548
27788
33350
6072
8209
8881
60083

3101
31812
33665
7634
9962
10551
70499

в USD

Брутен вътрешен продукт на човек от населението
(в USD)
120010
110010
100010
90010
80010
70010
60010
50010
40010
30010
20010
10010
10

Чехия
Унгария
Люксембург
Гърция
България
2000

2001

2002

2003

2004

Години

Фиг. 1
За времето от 2000 до 2004 г. по размера на
брутния вътрешен продукт на човек от населението в долари България заема последното. Например
за 2000 г. съпоставката показва, че БВП на човек
от населението в ЕС-15 (31812$) е 10,26 пъти по-

голям от този за нашата страна (3101$). За други
страни различията са още по-значими. Например
БВП на едно лице в Люксембург (44708$) е 28,99
пъти по-голям от този за България. За съседна страна като Гърция (10395$) БВП е 6,74 пъти по-голям,

1 Статистически годишник 2005. НСИ, София, с. 608
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за Унгария (4619$) е 2,99 пъти по-голям, за Чехия
е 3,52 пъти по-голям от този за България.
Не е по-различно положението и за 2004 г.
Например БВП на едно лице в Люксембург
(44708$) е 22,73 пъти по-голям от този за България,
за Гърция е 6,05 пъти по-голям и т.н.
Ако се направи анализ на темповете на изменение на БВП на човек от населението, се установява, че за периода 2000-2004 г. от показаните в
таблица 1 данни най-висок темп на нарастване на
БВП има Унгария -216%, Словакия – 203 %, България 201%, (т.е. над два пъти е нараснал), Чехия
-194%, Гърция – 180%, Люксембург – 158%, ЕС15 – 150%.

Нека направим анализ на изменението на БВП
по цени и курс на долара за съответната страна за
България и избраните страни по данни от таблица
2 за същия период. Темпът на нарастване на БВП
за периода 2000-2004 г. е: за България 1,91 пъти;
за ЕС-15: 1,53 пъти; за Гърция: 1,84 пъти; за
Люксембург: 1,63 пъти; за Словакия: 2,02 пъти;
за Унгария: 2,13 пъти и за Чехия: 1,93 пъти. Резултатите се различават, тъй като тук данните са общо за всички лица в тези страни. Както се вижда
Унгария показва най-висок темп на нарастване на
БВП от избраните страни за периода 2000-2004 г.,
след нея е Словакия, после Чехия и т.н. Данните от
таблица 2 за сравнение са представени на фиг. 2.

Таблица 2 Брутен вътрешен продукт
(по цени и курс на долара за съответната страна)2 (в млд. USD)
Год.
Страни
България
ЕС – 15
Гърция
Словакия
Унгария
Чехия
Люксембург

2000
12,6
7997,0
113,5
20,3
47,2
55,7
19,6

2001

2002

13,6
8050,7
117,9
20,9
52,4
60,9
19,7

15,6
8870,3
134,0
24,2
65,6
73,8
21,5

2003

2004

19,9
10679,8
174,0
32,7
83,1
90,6
27,0

24,1
12284,2
207,6
41,1
100,7
107,7
31,9

в млд. USD
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Фиг. 2
II
Нека на основата на данни за БВП по данни
от таблица 1 за избраните страни направим прогноза за развитието му за следващите четири години. Ще използваме метода на най-малките квадрати за изглаждане на емпиричните данни по линейна (права) и квадратна функция (парабола) за
прогнозиране развитието на брутния вътрешен продукт за България и избраните страни за периода
2007-2010 г. Прилагайки методологията му за БВП

за България се получава линейната функция
у=394,8.x-993, при която средната квадратична
грешка е s=131 и квадратната функция y=76.x261.x+15525 и s=32. По-малката стойност на s
при изглаждане по парабола показва, че ще бъдат
по-точни предвижданията по квадратна функция.
Чрез нея получаваме прогнозните резултати за БВП
на едно лице: y2007=5901 USD, y2008=7135, y2009=
=8515 и y2010=9445, които показват нарастване
на БВП за периода с темп 1,6 пъти.

2 Статистически годишник 2005. НСИ, София, с. 607

Икономически растеж – анализ и ...

Прилагайки същия подход прогнозните резултати са: за ЕС-15: y2007=47130 USD, y2008=58629,
y2009=71710 и y2010=86373, които показват нарастване с темп 1,83 пъти; за Гърция: y2007=26606
USD, y2008=34589, y2009=43629 и y2010=53725,
които показват нарастване на БВП с темп 2 пъти;
за Люксембург: y2007=95530 USD, y2008=105395,
y2009=126472 и y2010=139761, очертаващи нарастване с темп 1,46 пъти; за Словакия: y2007=11471
USD, y2008=12846, y2009=15063 и y2010=17217,
показващи нарастване с темп 1,5 пъти; за Унгария:
y2007=12512 USD, y2008=14164, y2009=16230 и
y2010=19710, очертаващи нарастване с темп 1,58
пъти и за Чехия: y2007=11523 USD, y2008=13917,
y2009=16689 и y2010=19839, показващи нарастване на БВП на едно лице за периода 2007-2010 г.
с темп 1,72 пъти.
Прилагайки методологията на метода на наймалките квадрати за БВП за България по данни от
таблица 2 се получава линейната функция у=2,9.x8,3, при която средната квадратична грешка е
s=1,06 и квадратната функция y=0,6.x 2 0,8.x+12,7 и s=0,25. По-малката стойност на s
при изглаждане по парабола показва, че ще бъдат
по-точни предвижданията по квадратна функция.
Чрез нея получаваме прогнозните резултати за БВП
общо за всички лица: y2007=34,7 милиарди USD,
y2008=43,9, y2009=54,7 и y2010=66,5, които показват нарастване на БВП за периода с темп 1,91 пъти.
Прилагайки същия подход прогнозните резултати са: за ЕС-15: y2007=16173 милиарди USD,
y2008=18656, y2009=21751 и y2010=25458, които
показват нарастване с темп 1,57 пъти; за Гърция:
y2007=278 милиарди USD, y2008=312, y2009=348
и y2010=404, които показват нарастване на БВП с
темп 1,45 пъти; за Люксембург: y2007=42,6 милиарди USD, y2008=46,5, y2009=51,4 и y2010=67,9,
очертаващи нарастване с темп 1,59 пъти; за
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Словакия: y2007=63,8 милиарди USD, y2008=78,1,
y2009=97,3 и y2010=127,4, показващи нарастване
с темп 1,99 пъти; за Унгария: y2007=66,2 милиарди USD, y2008=87,6, y2009=108,7 и y2010=135,8,
очертаващи нарастване с темп 2,05 пъти и за Чехия:
y 2007=147,8 милиарди USD, y 2008 =168,3,
y2009=207,9 и y2010=246,8, показващи нарастване на БВП за всички лица за периода 2007-2010 г.
с темп 1,67 пъти.
Ще отбележим, че по данни на НСИ в началото на 2007 г. продължава да бъде висок относителния дял на разходите за храна в структурата на
общия разход. Това предопределя в значителна степен динамиката на разходите на домакинствата и
съответно делът на останалите групи разходи.
Поради променените цени повече от три пъти нарасна относителният дял на разходите за електроенергия, вода, горива и жилища. Нерационалната
структура на общия разход на домакинствата и утвърждаващият се спад на потреблението на жизненоважни продукти доведе до влошаване на жизнения стандарт на живот и до обедняване на населението при приемането на България в Европейския
съюз.
Очертаните линии на развитие се очаква да
се запазят и през останалата част на 2007 г. Това
налага, въпреки нарастването на БВП за следващите няколко години, обособяването и формирането на нови принципи, които да се прилагат за намирането на пътища и възможности за повишаване на жизнения стандарт на населението на страната ни като членка на Европейския съюз.
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ECONOMIC GROWTH – ANALYSIS AND PROGNOSIS FOR
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ABSTRACT
The basic goal of the development of each economy is achievement of sustainable growth of the volume of the
production at whoever moment of the society development.. That means achievement of quantity and quality of the
goods produced, increasing incomes for the populationk improved life standard.
Approaches and methods are used in this work that are applicable for the present conditions of our country as a
full member of the European Union. On the basis of the published data in the Statistcs Annual for Gross Domestic
Product (GDP) analysis is done of the change of GDP for the period 2000-2004. Prognoses are made for the expected
change of the economic growth of the country up to 2007-2009 and for comparison data from selected European
countries are given.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ - СЪСТОЯНИЕ И
ТЕНДЕНЦИИ
Пенка Горанова
Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов
Траекторията на растежа в българската икономика през 90-те години е вълнообразна. До 2000 г. деформациите постепенно се преодоляха, реализиран бе положителен прираст на БВП в три последователни години,
очакват се позитивни тенденции в много от условията и факторите на растежа.
Целта на настоящия доклад е да се проследи влиянието на основните индикатори на икономическия растеж
и да се очертаят възможните пътища за развитие.
Ключови думи: растеж, прираст, фактори, индикатори
Key words: growth, increase, factors, indicators

Политическият процес на утвърждаването на
демокрацията и установяване на демократичните
институции в България като цяло е завършен.
Изградени са основните структури, укрепено е държавното управление и взаимодействие между властите за прилагане на единна държавна политика.
Държавата има изключително важна роля за
осигуряване на благоприятна почва за развитие на
бизнеса. Обвързаността на политическата ситуация
с икономическия климат е голяма. Стимулиране
на бизнаса за местните и външните предприемачи
и инвеститори не би могло да се извърши без наличието на законови гаранции и защита. От една
страна държавата ориентира фирмите относно зоните за преференции, забраните, относно данъчната и митническата политика. От друга страна тя
е длъжна да гарантира защита на правата на пазарните субекти.

I.
За националната икономика е важно установяването на темпа на растеж по текущи и по константни цени при отчитане влиянието на промените
в структурата на производството. “Растеж, който
не осигурява справедливост, не се приема за основа на истинско развитие”1 , но осигуряването на
макроикономическа стабилност е гаранция за присъствието ни в Европейския съюз.
Траекторията на растежа в българската икономика през 90-те години е вълнообразна. До
2000г. деформациите постепенно се преодоляха,
реализиран бе положителен прираст на БВП в три
последователни години, очакват се позитивни тенденции в много от условията и факторите на
растежа. На практика обаче напрежението не е
преодоляно. Отрасловата структура на БВП не е в
състояние да генерира траен растеж, тъй като равнището на производството не е възстановено
(фиг.1,2).
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Фиг.1 Темпове на БВП, индивидуално потребление и разходите за инвестиции
за периода 1997 - 2005 г.2
1 Кръстев, Кр. Децентрализация на управлението в България - концепции, подходи, равнища, ДИС, С.,
2002 г.
2 Източник НСИ, 2006 г.
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Фиг.2 Обем на БВП, потребление и разходи за инвестиции за периода 1997-2005 г. ( млн. лв.)3
Общите предвиждания за по-висок темп на
растежа обикновено се основават на сравнения с
равнището на производството от предходната
година. Затова реализираният през последните три
отчетни години прираст на произведената продукция сумарно с 11,7% безспорно е впечатляващ.
Но трябва да се има предвид, че той се получава
след сравняване с ниска изходна база.
Пречупване на възходящата траектория могат да предизвикат отрасловите източници на прираста на БВП. Те са тясно свързани с последствията от спазваните изисквания на паричния съвет. В
най-голяма степен прирастът на БВП през 1998г.
и 1999г. се дължи на сектора на услугите.
Решаващи носители на растежа са главно финансовата сфера, която отчита общ ръст за тези две
години от над 38% , съобщенията (33,3%) и търговията (33,8%). Относителното увеличаване на
продукцията на промишлените отрасли надделява
едва през 2000г., когато сектор индустрия е с найвисок прираст (15.3 пункта спрямо предходната година).В селското и горското стопанство и добивната промишленост темповете са низходящи и за
2000г. отчитат реални спадове съответно от 10,1%
и 4,2%. Участието на частните фирми в БДС се
повишава до почти 70%, но в някои отрасли държавният сектор е доминиращ.
Позитивните резултати се дължат по-малко на
активна кредитна политика на търговските банки и
повече на усилията за събиране на по-рано предоставени кредити. Като цяло банковата система
не подпомага функционирането на фирмите от реалния сектор. Банките работят при крайно рестриктивни условия за отпускане на кредити, наложени
от Закона за банките и банковите наредби. Стопиращи са изискванията за високо обезпечение и пълната данъчна фирмена проверка. Едва 25,8% от
3 Източник НСИ, 2006 г.
4 В-к “Капитал”, 27.10 -2.11.2001 г, с.25

българските малки и средни предприятия са кандидатствали за банков кредит през 1998г. (според
проучване на Фондацията за развитие на предприемачеството, направено в края на 1998г.). Над
65% от исканията са били за финансиране на
дейността (оборотен капитал), само 27,3% от исканите кредити са били предназначени за
инвестиции. Отпуснати са кредити на около 42%
от исканията. Недостатъчният размер на обезпечението е причина за отказ в 82,5% от случаите.
Ограничените възможности за банково кредитиране, заедно с непредсказуемата данъчна политика, ненужното бюрократизиране и липсата на законодателна яснота са бариерите, които възпрепятстват чуждестранните инвестиции, особено тези,
предназначени за транспортни и екологични проекти 4 . Реално български инвестиции няма, защото
делът на спестяване от дохода за по-голяма част
от домакинствата е на нулево равнище.
За неблагоприятни отклонения загатва деформираното съотношение между прираст на БВП и
повишена безработица в страната (Фиг.3). В процеса на смяна на собствеността и реорганизация
много фирми се освобождават от излишна работна сила. Промени се структурата на заетостта.
Намалението й е предимно за сметка на държавния сектор, като броят на заетите в частния (макар
некомпенсиращо растежа на безработицата) расте.
Правителствените мерки предвиждат три пъти увеличаване разходите за финансиране на активни мерки за ограничаване на безработицата.
Търсят се възможности за увеличаване на най-важните социални разходи: за образование, за здравеопазване, за социално и пенсионно осигуряване с,
за култура.
При такова ниво на безработица е нормално
да се появят нарушения в потребителския и инвес-
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Фиг.3 Коефициенти на безработица5
тиционен процес. Върху последния се отразява и
движението на валутните курсове (Фиг.4).
Факторите, влияещи върху валутния пазар и
неговото движение са икономическите индикатори
на САЩ, движението на американските фондови
борси, локалните кризи. Военният конфликт, засегнал САЩ, доведе до спад на курса на долара, което от своя страна се отразява на външните инвестиции, както и на структурата на търговския стоко-

обмен (Фиг.5,6).
В географската и стоковата структура на
външния стокообмен настъпиха промени. Делът на
търговията ни с ЕС зае 52-54%, вследствие на пренасочването й от страните от бившия Съветски съюз и арабските държави. Сама по себе си промяната в географската структура на вноса и износа е
положителен процес, защото означава оттегляне от
непретенциозни пазари и навлизане на висококон-
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Фиг. 5 Структура на износа за първото полугодие на 2005 г.7
5 Източник НСИ, 2006 г.
6 Източник НСИ, 2006 г.
7 Източник НСИ, 2006 г.

Фактори на икономическия растеж ...

145

Суровини и
материали
Инвестиционни
стоки
Енергийни
ресурси

Фиг.6 Структура на вноса за първото полугодие на 2005 г.8
курентни такива.
Влошена е стоковата структура. Износът се
концентрира върху ресурсоемки и енергоемки стоки (олово, тежка химия, текстил, тютюн) при намалени обеми на търгуваните стоки. Във вноса нарасна делът на хранителните продукти, някои от
които бяха традиционни за българския експорт.
Според данни на НСИ за българската търговия въпреки увеличаването на износа с 20% през
2000г. и на вноса със 17,6%, търговското салдо е
отрицателно. България е изкупила 1,679 млрд.долара повече стоки от чужбина, отколкото е изнесла.
Един от главните проблеми на българската икономика остава възвръщането на изгубените външни
пазари.
България заема едно от последните места по
равнище на доходите на човек от населението сред
страните кандидатки за членство в Европейския
съюз. Българите са няколко пъти по-бедни от гражданите на Германия, Франция и Англия, а вече и от
тези на страните от централна и източна Европа
като Словения, Чехия, Унгария. За да започне да
достига по развитие тези страни, на българската
икономика е необходим висок и устойчив растеж
през продължителен период от време. Един от факторите за този растеж е равнището на данъчното
облагане в страната и възможностите за неговото
намаляване.
Връзката между данъците и стопанския растеж е еднозначна – по-ниските данъци водят до повисок растеж. Това твърдение е доказано нееднократно, както теоретично, така и чрез многобройни
емпирични изследвания. То е в сила както за
развити, така и за развиващи се страни, но при вторите ефектите от по-ниските данъци са дори посилни и съответно растежът е по-бърз.
Ускоряването на икономическия растеж, породено от намаляването на данъчното бреме, се
получава при по-ниски данъци. Това предполага повисок разполагаем доход за индивидите и фирмите,
8 Източник НСИ, 2006 г.

повече възможности за тях за потребление и спестявания. Източникът на тези спестявания могат да бъдат както българските граждани, така и чуждестранните. По-високите данъци обаче, водят до помалък размер на преките чуждестранни инвестиции и на общия капиталов поток към икономиката.
Освен това данъците понижават и нормата на възвръщаемост от инвестициите и така допълнително
действат дестимулиращо на частните спестявания.
II.
Тенденциите, които се очертават са:
1. Ръст в брутния вътрешен продукт на България от над 6% , което ще е прецедент от началото
на икономическите реформи в страната след 1989
г. Годишно увеличение на БВП от 6.5 на сто страната ни не е постигала от 20 г. насам. Основните
причини за положителните прогнози са значително
подобрената бизнес среда в страната, както и рекордния приток на чуждестранни инвестиции в размер на над 4 млрд. евро. Увеличаващите се постъпления от туризма и по-големият ръст на износа
на стоки могат да помогнат на ръстът на Брутния
вътрешен продукт да се задържи през тази и следващата година на ниво от около 6 процента.
2. Съгласно конвергентната програмата, страната ни трябва да реализира устойчиви темпове на
икономически растеж и да достигне 61% икономическа заетост в краткосрочен план. Посоката на увеличение в производствения растеж или растежа на
заетостта може да доведе до покачване в поддържания темп на растеж на БВП.
3. Независимо от повишаването на контролираните цени, инфлацията в страната остава относително ниска най-вече заради обвързването на лева с еврото, пише в доклада. Също така ЕК предвижда забавяне на инфлацията, която ще падне под
2% за 27-те страни-членки. Спадането на инфлацията се отнася до седемте най-големи икономики
в ЕС.
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4. През тази година българската икономика
ще регистрира сериозен растеж, но нерешителното управление няма да позволи на страната да постигне напредък на реформите в енергийния сектор
и нефинансовата приватизация. Това е един от основните изводи, направени в доклада на авторитетния Институт за международни финанси, който е
базиран във Вашингтон.
5. Същевременно Институтът за международни финанси констатира, че преките чужди инвестиции са намалели и че в сегашния си размер те биха могли да финансират едва около две трети от
настоящия дефицит. През тази година той може да
достигне 5,5 % от Брутния вътрешен продукт.
Прогнозите са, че размерът на чуждите инвестиции ще остане ограничен, поради което ще нарасне необходимостта от външни заеми.
6. Неблагоприятно въздействие върху икономическото развитие ще оказва географският
фактор, както и изостаналостта в развитието на
транспортната и друга инфраструктура, която ни
свързва с най-развитите европейски страни.
Бързата й модернизация би скъсила и поевтинила
стопанските ни връзки с тях.
7. Започналата преди 15-20 години демографска криза ще се изостря от тежкото икономическо
и социално положение. При 8,95 млн.души в края
на 1985 г., 7,97 млн. в края на 2000 г., населението на България се очаква да намалее до 6,2 млн.
към 2025 г. и под 4 млн. към 2050 година.9 Тя ще
се влошава допълнително и от голямата емиграция.
Всичко това ще допринася за още по-ниско вътрешно натрупване и приходи в бюджета. Ще се повишава бремето върху бюджета по издръжка на нарастващия дял на възрастните хора (пенсии и продължителни здравни грижи). Демографският фактор ще се превръща във все по-силен ограничител
на растежа, а оттам - на икономическото и социалното развитие.

Заключение
Анализът на факторите на икономическия растеж за последните години дава основание да се направят следните заключения:
Първо: Тенденцията към ускоряване на икономическия растеж в България ще продължи, като
потреблението и инвестициите ще поддържат значителни темпове на растеж и се очаква по-висок
темп на нарастване на износа, подкрепен от повишаването на конкурентоспособността на промишления отрасъл. Това би довело до свиване на отрицателния принос на външнотърговския баланс.
Второ: Високата норма на възвръщаемост на
инвестициите в България и положителните очаквания за развитието на икономиката от една страна,
свързани с членството в Европейския съюз от 1 януари 2007 година, привличат значителни по обем
финансови ресурси - преки чуждестранни инвестиции и външни заеми, които спомагат за ускоряване на икономическото развитие на страната. От
друга страна, търсенето на инвестиционни стоки
до голяма степен се удовлетворява от внос и съответно допринася за увеличаване на дефицита на
търговското салдо по платежния баланс.
Трето: Повишаването на международните цени на основни суровини като суровия петрол и металите също е фактор за нарастване на дефицита
на търговското салдо през последната година, доколкото делът на тази група в общия внос на страната е значителен.
Четвърто: Глобалните макроикономически индикатори отчитат очаквания за забавяне на растежа на световната икономика през четвъртото тримесечие на 2006 и първото на 2007 година, се
посочва в доклада. По-ниски темпове на растеж се
очакват в САЩ и водещите азиатски икономики.
Еврозоната ускори растежа си през 2006 година, а
през първото тримесечие на 2007 година се очаква временно забавяне на темповете.
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ABSTRACT
The trajectory of growth of Bulgarian economy during 90-s is waving. Up to 2000 the deforming gradually was
overcome, a positive increase of the Internal Gross Product /IGP/ for three consequent years, there is an expectation for
positive trends in many of the conditions and factors of the growth.
The purpose of the present paper is to trace the influence of the basic indicators of the economic growth and to
shape out the paths possible for development.
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ПРЕГРЯВАНЕТО НА ИКОНОМИКИТЕ КАТО НЕГАТИВЕН ВТОРИЧЕН
ЕФЕКТ ОТ РАСТЕЖА
Хари Николов
Технически университет - София
В доклада са разгледани различни форми на прегряване на съвременни национални икономики. Отразени
са и някои нови концепции, според които подобно явление би могло да се получи дори и в условия на непълно
използване на ресурсите.
При всички случаи прегряването на икономиката е следствие от един неустойчив икономически растеж, а
последиците от него – неблагоприятни.
Направен е и опит да се установи дали съществува опасност от ускоряване на инфлацията в условията на
българската икономика днес.
Ключови думи: прегряване на икономиката, потенциален БВП, икономически растеж, инфлация.
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Същност на рисковете от прегряване на съвременните икономики.
За 2007г. Световната банка прогнозира растеж на българската икономика в размер приблизително около 6% . Като главни източници на този
растеж експертите посочват повишаването на производителността на основните икономически
фактори, иновациите, по-рационалното използване
на ресурсите, но също така – и растящото вътрешно търсене (1).
Наред с всичко това съществуват и някои
проблеми, на които българските икономисти неведнъж са обръщали внимание през последните две
години. Такива са например високият дефицит по
текущата сметка и все още сравнително високата
безработица, особено в по-малките градове, независимо от нейното намаляване напоследък. Наред
с последното съществува и известно противоречие,
което се изразява в известен /според някои – немалък/ недостиг на трудови ресурси в някои сфери.
Има се предвид най-вече недостига на средно квалифицирани и високо квалифицирани работници в
туризма, строителството, металообработването и
много други области на националното стопанство.
В последно време се появяват и безпокойства,
както сред експертите на Международните финансови институции, така и сред българските икономисти, че съществува известен, макар и все още
не голям риск от прегряване на българската икономика. Ето защо би било целесъобразно да се отговори на въпроса – доколко този риск е реален и
дали съществуват достатъчно надеждни препоръки,
които биха спомогнали за предпазване от него?
Най-общо прегряването на една съвременна
икономика означава надхвърляне на т. нар. „потенциален” БВП, при което ресурсите, до които биха
имали достъп стопанските субекти, стават остро

оскъдни, поради тяхното изчерпване (2). Това би
довело до ускоряване на инфлацията. Но високите
цени играят ролята на барометър и фирмите намаляват производството на стоки и услуги. Националната икономика се връща към по-ниско равнище на БВП. Това обстоятелство, особено в съчетание с рестриктивните мерки, които обикновено биха били приложени, довежда до нарастване на
безработицата. Единственият сигурен начин да се
излезе от положението би се изразил в привличането на нови ресурси отвън – както капиталови,
така и технологични. За съжаление, в много случаи този процес би се забавил, поради намалената
степен на доверие от страна на чуждестранните
инвеститори.
Практиката показва, че понякога, при определени условия, до прегряване на една национална
икономика се достига след висок и продължителен
икономически растеж. Естествено, това далеч не
би могло да се случи винаги. За да могат да се посочат условията, които биха довели до този проблем, би било целесъобразно да се види под какви
форми би могло да се прояви надхвърлянето на
потенциалния БВП.
Видове прегрявания на икономиките.
Макар и днес да няма единодушие между различните икономисти, съществуват известни основания в полза на твърдението, че през последните
десетилетия вече са били наблюдавани следните
по-важни форми на проявление на това неблагоприятно явление:
1/ Класическо (традиционно) проинфлационно прегряване. За него е характерно, че то би могло да се получи по време на възходяща фаза на
деловия цикъл. Все пак, в тази връзка би било интересно да си припомним, че тогава, когато в ре-
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дица страни се прилагаше неокейнсианската форма на фискална политика, възможностите за поява на явлението бяха сравнително ограничени (поне теоретично). Причината за това беше, че именно по време на подем в икономиката се прилагаха
рестриктивни фискални мерки, с които се целеше
постигането на бюджетен излишък (за разлика от
низходящата фаза на цикъла, при която се допускаше известен, макар и малък, бюджетен дефицит).
Паричната политика обикновено съответстваше на
прилаганите фискални подходи.
Все пак, това съвсем не означава, че тогава
не са действали и други фактори, които пък
напротив, са спомагали за създаване на известни
предпоставки, които биха улеснили появата на горепосоченото явление.
2/ Прегряване в условията на централно управлявана икономика (на примера на България през
80-те години). Независимо, че някои представители на съвременната икономическа мисъл у нас вероятно биха дискутирали по този въпрос, съществуват немалко аргументи в полза на това твърдение.
Защото тогава причините за изчерпването на ресурсите не само че съществуваха, но освен това
бяха няколко на брой. Такива бяха: преследването
в течение на дълги години на определени темпове
на растеж на всяка цена, поскъпването на енергийните ресурси у нас през 80-те години (дотогава
те биваха доставяни от бившия Съветски съюз на
символична цена), масираните инвестиции, направени в различни широкомащабни и като общо правило - неефективни проекти, изчерпването на трудовите ресурси, в резултат от което работната ръка бе дефицитна в редица сфери и др. Но, разбира
се, при този тип икономика, цените не се определяха в зависимост от търсенето и предлагането,
поради което вместо висока инфлация се наблюдаваше дефицит на редица потребителски стоки и
суровини, който при това се задълбочаваше. Затова
пък по-късно – след либерализирането на икономиката през 90-те години, инфлацията беше твърде висока и се съчетаваше с рецесия, което беше
естествен резултат от всичко това. Високите външни
задължения също така свидетелстваха за крайния
недостиг на капиталови ресурси през 80-те години.
3/ Финансова и валутна криза, като резултат
от надхвърлянето на потенциалния БВП. Подобно
явление бе наблюдавано в някои страни от Югоизточна Азия през 1998г., като особено типично то
беше в Тайланд. Там след много висок и особено
продължителен икономически растеж накрая се
стигна до забавяне на растежа (намаляване на средногодишния ръст) през 90-те години, известен отлив на инвестиции и накрая – срив на националната валута. Последният настъпи, след като в тече-

ние на дълги години беше поддържан фиксиран обменен курс и накрая се премина към плаващ валутен курс именно поради изчерпването на ресурсите.
4/ Прегряване на икономиката при непълно използване на ресурсите. Напоследък немалко икономисти застъпват становището, че и при непълно
използване на някои ресурси, въпреки наличието
на свободни такива, може да настъпи явление, което бихме могли да охарактеризираме като особена форма на прегряване. Така например, по-рано
се считаше, че достигането на потенциалния БВП
съответства на безработица в рамките на своята
естествена норма. Последната се определяше първоначално на 5-6%. По-късно, през 90-те години, в
условията на новите технологии, тя се определяше
като по-еластична – от 3% до 7-8%. Същевременно вече се заговори за т. нар. „неускоряваща
инфлацията безработица”, за която се счита, че може да бъде и по-висока. (3) Изхождаше се от
схващането, че и при нисък растеж или дори при
спад, държавата в стремежа си да намали безработицата на всяка цена, при недостатъчно добри
условия за бизнес и недостиг специално на капиталови ресурси, може да използва някои неефективни регулативни мерки, които да доведат до по-висока инфлация. Следователно, неускоряващата инфлацията безработица може да бъде твърде различна като процент, в зависимост от условията на
конкретните национални икономики.
Като общ извод може да се отчете, че в края
на краищата, всяко едно прегряване би могло да
се разглежда като един от вторичните негативни
ефекти от растежа (или стремежа да бъде поддържан икономически растеж на всяка цена, при което
се намалява ефективността в използването на
ресурсите). Следователно явлението се основава
най-вече на наличието на ресурсни проблеми – или
изчерпване на някои ресурси, или намаляване на
техния приток.
Наред с това прегряването като специфичен
феномен има и своите признаци – забавяне на
растежа, особено след като той е бил продължителен, прекомерно ниска безработица, особено
ако условията са иначе неблагоприятни, спадане
на обменния курс на националната парична
единица, висок дефицит по текущите сметки и др.
Съществува ли опасност от поява на аналогично явление в условията на българската икономика сега?
За да се даде отговор на този въпрос, би трябвало да се разгледат основните аргументи за и против евентуалното твърдение, че такъв риск съществува. А те биха могли да се класифицират по следния начин:

Прегряването на икономиките като ...

1/ Аргументи за относно възможните рискове:
а) дефицитът по текущата сметка е значителен. Доскоро тревожното беше, че той показваше тенденция в посока към увеличаване. Напоследък обаче неговият растеж вече започна да се забавя.
б) наличие на кредитна експанзия.
в) наличие на признаци за растящ потребителски оптимизъм (4).
г) относително висока инфлация за 2006г. и
за първите месеци от 2007г., както и наличие на
известен натиск в посока към увеличаване на работните заплати. И двете явления са напълно естествени. Те се дължат на приемането на България
в ЕС, както и на очакваната миграция на трудови
ресурси. Този проблем се стимулира и от едно
обстоятелство, изтъквано в последно време от редица представители на частния бизнес. То се изразява в известен дефицит на средно квалифицирана
работна ръка.
2/ Аргументи и основания против подобни
очаквания и твърдения:
а) наличие на значителен по своя размер фискален резерв, който в голяма степен компенсира
горепосочения дефицит.
б) напоследък се наблюдава известно забавяне на разширяването на кредитораздаването. Това
се дължи на интервенцията от страна на БНБ, която увеличи задължителните минимални резерви
на търговските банки. Освен това вътрешният дълг
не е по-висок от този в страните от ЕС.
в) съществуват основания в полза на твърдението, че това, което някои експерти отчетоха като
„бързо растящ потребителски оптимизъм” всъщност представлява една временна тенденция.
Много скоро той ще се намали, поради растящата
задлъжнялост на домакинствата, както и поради
факта, че доходите все пак растат по-бавно в сравнение с очакванията.
г) след въвеждането на нова потребителска
кошница, която в по-голяма степен съответства на
практиката в ЕС, инфлацията за последната година се оказа по-ниска – нейният процент се намали
от 6,48% на 6,08%. Освен това не бива да се
забравя, че работните заплати у нас продължават
да бъдат едни от най-ниските в Европа. Що се отнася до безработицата, за нея може да се каже, че
независимо от нейното намаляване, тя продължава да бъде сравнително висока. Все пак, в интерес
на по-пълния анализ би било добре да се припомни,
че у нас е висок процентът на трайно безработните,
за които е малко вероятно да започнат работа дори
и при ускоряване на икономическия растеж.
д) независимо, че икономическият растеж е
продължителен, напоследък не се наблюдава на-
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маляване на неговия темп. Дори напротив – за
2007г. се очаква той да бъде около 6%, въпреки
все още високата цена на нефта. Впрочем, като
благоприятен фактор би могла да се отчете и прогнозата за нейното намаляване, поради твърде топлата зима.
Препоръки относно стопанската политика с
оглед необходимостта от предпазване на националната икономика от прегряване.
Експертите на Световната банка предлагат различни мерки. Някои от тях биха могли да се охарактеризират като неоконсервативни и в известна
степен традиционни за Международните финансови институции през последните десетилетия. Такива
са съкращаване (или поне забавяне на ръста) на
бюджетните разходи и увеличаване на публичните
спестявания. Такива мерки наскоро препоръчаха и
експерти на Европейската комисия. Те считаха, че
трудно би могло да се гарантира икономическа стабилност в условия на такъв висок икономически
растеж, какъвто е този на българската икономика,
ако не се увеличи още повече фискалният излишък.
Други препоръки биха могли да се окачествят
като модерни за последните години – например повишаване на гъвкавостта и мобилността на трудовия пазар чрез структурни реформи и засилване
на оптимизма сред инвеститорите чрез изпълнението на реален план за приемането на еврото, посредством прилагане на мерки за овладяване на инфлацията (5).
Не липсват и предписания , свързани с паричната политика на БНБ, но те имат повече административен характер – например да се ограничи прекомерното кредитиране на частния сектор чрез засилване надзора върху дейността на търговските
банки. Например – да се следи повече доколко банките спазват критериите за поддържане на ликвидност, капиталова адекватност, изискванията за кредитна ограниченост и др.
Всички тези препоръки са основателни, но наред с тях биха могли да се предприемат и други
мерки. Например – едва ли ще могат да бъдат осигурени условия за по-нататъшен стабилен икономически растеж, ако не се прибегне до привличане
на достатъчно трудови ресурси отвън. С оглед на
необходимостта да се намали процента на трайно
безработните, както и да се намали дефицита на
достатъчно квалифицирани работници, трябва да
се направят значителни инвестиции в сферата на
образованието, независимо от иначе необходимото ограничаване ръста на правителствените разходи. По отношение на външните инвестиции политиката трябва да бъде достатъчно гъвкава. От една
страна, те трябва да се привличат и за в бъдеще,
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като се подобрява доверието към условията за
бизнес. От друга страна, все пак би следвало да
има и известен селективен подход. Например добре би било чуждестранните инвестиции да бъдат
насочени към по-трайни сфери на дейност, за да
не последва отлив по спекулативни причини, както
в някои други страни. Освен това би било рационално в близка перспектива да нараства по-бързо техния приток в по-високо технологични сфери, които
да не са нито много трудоемки, нито с голям разход на енергия.
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THE ECONOMICAL OVERHEATING AS A SECONDARY EFFECT OF THE
ECONOMICAL GROWTH
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ABSTRACT
There are different forms of modern economies’ overheating in the report. It’s possible to receive this effect even
in case of the imperfect using of the resources, according to some new conceptions.
In any case, the overheating is a consequence of the instable economical growth and the results from the overheating
are disadvantageous.
It’s been made an attempt to establish if there is any risk of inflation’s accelerating in the conditions of the
Bulgarian economic today.
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ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕСНИ ПРОДУКТИ В ПРОЦЕСА НА
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Ивайло Динков
Тракийски университет – Стара Загора
Целта на настоящата статия е да се разкрият пазарните възможности и перспективи за развитие на месопреработвателните предприятия въз основа на проведено проучване на пазара на месни продукти. Изследването
обхваща случайна ареална извадка и е проведено по метода на анкетирането със структурирано лично интервю.
Определен е пазарният капацитет, характеризиран е процесът на потребителски избор при покупка на месни
продукти, оценена е степента на лоялност на потребителите към определени марки. На тази основа са направени препоръки при разработване на фирмени стратегии в месопреработвателните предприятия.
Ключови думи: пазарно проучване, месни продукти, стратегическо планиране
Key words: market research, meat products, strategic planning

Стратегическата информация има ключова роля в развитието на стопанските предприятия. В процеса на стратегическо планиране формулирането
на целите и изборът на факторите, влияещи върху
тяхното достигане най-често се извършва въз основа на данни, получени от пазарни проучвания.
Достоверната и качествена информация за пазара
е необходима за разработката на ефективни фирмени стратегии [6].
Пазарът на месни продукти е един от най-динамично развиващите се и е своеобразен индикатор за благосъстоянието на нацията. Либерализацията на потребителските цени и спадът на покупателната способност предизвикаха криза в търсенето на месни продукти, която все още не е
отшумяла. По данни на НСИ за целия период на
прехода спадът в потреблението на месни продукти възлиза на 23,4% – при 17,5 кг. средно на лице
годишно през 1989 г. то достига 13,4 кг. през
2005 г. Трябва да се отбележи обаче, че след първоначалния спад до 7,9 кг. през 1997 г. следва
постепенно, макар и неустойчиво нарастване на
потреблението [5].
Нивото на конкуренцията на пазара на месни
продукти понастоящем е доста високо – в България
по последни данни от регистъра на производствените предприятия на ДВСК (към 19.01.2007 г.) броят на месопреработвателните предприятия е 155,
кланиците и транжорните са 87, а предприятията
за производство на мляно месо и месни заготовки
– 59 [7]. В тези условия, за да устоят на високата
конкуренция, предприятията е необходимо да използват съвременни инструменти за изследване на
пазара.
Методология
Целта на настоящата статия е да се направи
анализ на резултатите от проучване на пазара на
месни продукти в гр. Стара Загора и да се дадат

препоръки по използването им в процеса на стратегическо планиране в месопреработвателните
предприятия. Във връзка с това са решени следните основни задачи:
• Оценка на структурата, обема и честотата
на покупките на месни продукти;
• Анализ на степента на известност и потребление на отделните марки и производители;
• Разкриване на основните фактори, влияещи
върху потребителския избор;
• Оценка на степента на удовлетвореност от
купуваната продукция;
• Определяне на най-често използваните места за покупка и причините за техния избор.
Извадката е случайна ареална и обхваща 78
респонденти. Методът на анкетиране е структурирано лично интервю. Статистическата обработка и
анализ са извършени с програмния продукт SPSS
10.0. и включват едномерни честотни разпределения по всеки въпрос и графики, които ги
илюстрират; кростаблици с хи-квадрат анализ на
някои от въпросите с някои от социално-демографските характеристики на респондентите и проверка на статистически хипотези [1, 3].
Под месни продукти в настоящото изследване се разбират колбасите и преработените продукти от червени меса (свинско, говеждо и др. без
птиче), като се разглеждат следните категории, обособени в зависимост от производствената технология и ценовия клас:
• Млени меса (кайма, месни заготовки) – ценови диапазон 3,00 – 6,30 лв.;
• Малотрайни колбаси (кренвирши, наденица,
Камчия) – ценови диапазон 1,50 – 5,80 лв.;
• Трайни варено-пушени колбаси (шпеков,
„Бургас”) – ценови диапазон 7,10 – 11,70 лв.;
• Трайни сурово-сушени колбаси (луканки,
суджуци) – ценови диапазон 13,50 -18,60 лв.;
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• Пушени меса и шунки – ценови диапазон
8,80 – 11,30 лв.;
• Деликатеси (пастърма, ролета) – ценови диапазон 18,60 – 33,40 лв.
Резултати и дискусия
От общия брой на анкетираните 25,6 % изоб-

що не консумират преработени месни продукти.
Сред споменатите причини са ниски доходи, консумация само на прясно месо, недоверие към
качеството, вегетарианство, собствено производство, заболявания и др. Сред тези, които консумират,
разпределението на честотата на покупките е представено на фиг. 1.
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Фигура 1. Честота на покупките на месни продукти по видове, % отговорили
Може да се види, че от консумиращите по
принцип месни продукти един огромен процент не
консумират деликатеси (64,1%). На следващо място по отказ от консумация се нареждат трайните
варено-пушени (35,9%) и сурово-сушени (30,8%)
колбаси. Малотрайни колбаси не консумират само 25,6% от анкетираните. По отношение на честотата на покупките прави впечатление, че при категорията 1 път месечно практически липсват отговори за малотрайните колбаси, докато за деликатесите това е най-масовата честота на покупка
(15,4%). Малотрайните колбаси най-често се купуват 2-3 пъти седмично (33,3%), същото важи и
за трайните варено-пушени (25,6%), докато трайните сурово-сушени се купуват 2-3 пъти месечно
(23,1%), пушените меса – 1 път седмично (25,6%),

а млените меса се разпределят поравно между 1
и 2-3 пъти седмично (по 25,6%).
Млените меса и колбасите се употребяват не
само по-често, но и в по-големи количества от пушените меса и деликатесите. При разпределението на отговорите относно количеството на еднократната покупка (фиг. 2), резултатите показват, че
като цяло за всички видове месни продукти найчесто купуваното количество е между 200 и 400
грама, с изключение на млените меса, чието найчесто купувано количество е 400-600 грама
(30,8%). Може да се направи изводът, че популярността на малотрайните колбаси е свързана както
с тяхната достъпност, поради ниския им ценови
диапазон, така и с широкото им присъствие в търговската мрежа.
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Фигура 2. Количество на еднократната покупка по видове, гр.

Проучване на пазара на месни продукти в процеса на ...

Ако се анализира потреблението, разпределено по подоходни групи, се разкриват някои интересни закономерности (фиг. 3). При доходи под
100 лв. на лице от домакинството практически липсва консумация на месни продукти. При следващата ниска подоходна група от 100 до 150 лв. се
консумират само млени меса (средно 1200 гр.
месечно), малотрайни колбаси (650 гр.) и малко
количество пушени меса (300 гр.). При доходи от
150 до 200 лв. намалява консумацията на млени
меса (333 гр.) за сметка на рязко нарастване на
малотрайните колбаси (1566 гр.), като за първи път
се включват групите на трайните колбаси – варе-
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но-пушени (883 гр.) и сурово-сушени (625 гр.). При
средната подоходна група от 200 до 250 лв. в консумацията за първи път се включват деликатесите,
макар и в незначителни количества (86 гр.). При
по-нататъшното нарастване на доходите се увеличава консумацията на всички видове месни
продукти, но при най-високата подоходна група над
300 лв. се наблюдава лек спад в потреблението на
млените меса и малотрайните колбаси. Това е пример за познатите от общата икономическа теория
„стоки на Гифън”, които се смятат за малоценни и
с нарастване на доходите тяхното търсене намалява.

Средно месечно потребление (гр.)
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Полуфабрикати

0
100 -150
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250 - 300
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Доход на лице от домакинството (лв.)

Фигура 3. Среден размер на покупките по видове месни продукти в зависимост от дохода
Различията в покупките на месни продукти
спрямо доходите на домакинствата са анализирани чрез статистическа проверка на хипотези с X2анализ (използван е тестът за линейна асоциация
на Мантел-Хенцел X2MH при ординално скалирани
данни) при критично равнище на значимост

α=0,05, а силата на връзката е измерена чрез коефициента на рангова корелация на Спирман сS.
Нулевата хипотеза е, че не съществува връзка между съответните честоти и количества на покупките
от една страна и дохода на лице от домакинството,
от друга. Резултатите са представени в табл. 1.

Таблица 1. Проверка на хипотези за връзка между обема на покупките и дохода
Вид месни
продукти

Честота на покупките
χ

2

MH

Количество на една покупка

α

Извод

ρS

Връзка

χ

2

MH

α

Извод

ρS

Връзка

Млени меса

2,115

0,146

H0 се приема

0,200

слаба

3,719

0,054

H0 се приема

0,300

слаба

Малотрайни
колбаси

0,297

0,586

H0 се приема

0,079

слаба

2,207

0,137

H0 се приема

0,198

слаба

Варено-пушени

5,778

0,016

0,335

слаба

8,439

0,004

0,440

средна

Сурово-сушени

5,127

0,024

0,327

слаба

9,581

0,002

0,429

средна

Пушени меса

11,199

0,001

0,521

средна

12,190

0,000

0,564

средна

Деликатеси

6,257

0,012

0,466

средна

7,943

0,005

0,465

средна

H0 се
отхвърля
H0 се
отхвърля
H0 се
отхвърля
H0 се
отхвърля

H0 се
отхвърля
H0 се
отхвърля
H0 се
отхвърля
H0 се
отхвърля
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По отношение на честотата на покупките съществува статистически значима положителна
връзка с дохода при трайните варено-пушени и сурово-сушени колбаси, пушените меса и деликатесите, като силата на връзката е средна при пушените меса и деликатесите, а при останалите видове продукти е слаба. По отношение на количеството на една покупка съществува статистически
значима положителна връзка между дохода и купуваното количество при същите видове продукти,
като разликата е, че връзката е средно силна и при
трайните варено-пушени и сурово-сушени колбаси.
При млените меса и малотрайните колбаси и при
двата показателя връзката с дохода на лице от домакинството не е статистически значима, което е
обяснимо предвид тяхната масова употреба.

Въз основа на получените данни може да се
изчисли капацитетът на пазара по видове продукти
(табл. 2). Резултатите са получени, като общият
брой на домакинствата в гр. Стара Загора (според
последното преброяване от 2001 г. – 61 216 бр.) е
намален с процента на отговорилите, че изобщо
не консумират месни продукти (25,6%), в резултат на което потенциалният пазар възлиза на
45 545 домакинства (61 216 – 0,256 * 61 216 =
45 545). Общият капацитет на пазара е получен
чрез умножение на средната месечна покупка на
едно домакинство по така редуцирания брой на домакинствата и е целесъобразно да се използва при
съставяне на прогнози за продажбите по асортиментни групи от месопреработвателните предприятия.

Таблица 2. Капацитет на пазара на месни продукти в гр. Стара Загора

Вид продукти
Млени меса
Малотрайни колбаси
Трайни варено-пушени
Трайни сурово-сушени
Пушени меса
Деликатеси

Средно месечно потребление
На едно домакинство (гр.) Общ пазарен капацитет (кг.)
1671,97
76149,87
1425,00
64901,63
750,76
34193,36
587,12
26740,38
684,85
31191,49
108,33
4933,89

Предварителното проучване на търговската
мрежа показа, че на пазара на гр. Стара Загора са
представени повече от 30 марки и производители
на месни продукти. Трябва да се отбележи, че много
от потребителите при покупка се ориентират предимно по названието на месния продукт (салам
„Бургас”, „Карловса луканка” и т. н.) и едва на следващо място се интересуват от търговската марка.
Въпреки това нивото на известност на основните
участници на пазара на месни продукти в Стара
Загора е доста високо. За анализ на позициите на
основните участници на пазара е построена конкурентна карта по показателите известност и потребление на марките, разделена на сектори с пресечните линии на средните значения на двата признака (фиг. 4). С най-голяма популярност се ползват
повечето местни производители, като на първо място се нарежда „Кен” както по известност (98,03%),
така и по потребление (92,16%). В т. нар „зона на
успеха” (горната дясна част на графиката) се намират и някои от национално представените марки
– „Леки”, „Народен”, „КФМ”, „Браво”. Най-опасната „зона на риска” (горната лява част) се характеризира с висока известност, но нисък дял в потреблението. Това говори за неефективност на рекламата от гледна точка на недостатъчното използване на известността на марката за нарастване на

нейното потребление. Причините могат да бъдат и
от друг характер – дистрибуция, ценова политика,
качество на продукцията и т. н. Останалите марки
спадат към „зоната на развитие” (долната лява част)
и включват както марки-донори за по-развитите
такива, така и заемащи пазарни ниши или по-слабо представени на местния пазар.
Най-важните критерии при покупка на месни
продукти, оценени по 5-степенна Ликертова скала
(от 1-минимално до 5-максимално), са вкусовите
качества (4,84), трайността (4,56) и съставът
(4,41). Цената е едва на пето място сред десетте
оценявани фактора със средна оценка 3,81. В същото време проверката с X2-анализ показва, че
оценката за степента на важност на цената е в статистически значима връзка с дохода на домакинствата (коеф. на Мантел-Хенцел X2MH=5,348 при
наблюдавано равнище на значимост α=0,021), като връзката е отрицателна слаба (коеф. на Спирман
ρS=-0,315), т. е. с нарастване на дохода важността на цената като критерий при покупка намалява.
Интересно е да се отбележи, че макар репутацията на производителя да е доста важна за анкетираните потребители (4,00), това не е свързано с
рекламата, която като критерий заема едва последното място по важност (2,36). Някои от респондентите дори споделят, че колкото по-рекламиран
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Фигура 4. Позициониране на участниците на пазара на месни продукти в гр. Стара Загора
Въз основа на получените данни за разпределението на пазара може да се изчисли коефициентът на концентрация на Херфиндал, който се определя като сумата от квадратите на пазарните дялове на фирмите [4]. Включеният в анкетата въпрос
относно предпочитаните марки от потребителите
позволява с приблизителна точност да се определят техните пазарни дялове, което ни дава възможност да изчислим коефициента, използвайки фор-

е един продукт, толкова по-некачествен е той, и повече разчитат на препоръки от близки и познати.
При сравнение на оценките за удовлетвореност на
консуматорите по посочените критерии от марките,
които предпочитат, могат да се направят изводи за
степента, в която фирмите отговарят на пазарните
изисквания. От представените три марки прави
впечатление, че само „КФМ” покрива функционално-структурните критерии като „вкусови качества”,
„трайност” и „състав”. Това вероятно е свързано
със съмненията у консуматорите, че фирмите заместват част от месото в продуктите с други
съставки, като соя и т. н. Трябва да се отбележи
също, че нито една от марките не удовлетворява
изследваните потребители по критерия „цена”, което очевидно е следствие от ниската покупателна
способност на домакинствата.

n

мулата H = ∑
i =1

p

2
i

, където p е пазарният дял на

фирмите, n е броят на фирмите. Полученият резултат е 1195, т. е. в границите между 1000 и
1800, което ни дава основание да заключим, че
концентрацията на пазара на месни продукти в гр.
Стара Загора е умерена.
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Фигура 5. Степен на важност и удовлетвореност на критериите при покупка
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В тази връзка е интересно да се анализира
психологическото възприятие на цената от потребителите като се използва методът на потребителската оценка за паричния израз на стойността на
стоката [2]. За тази цел в анкетата е включен въпрос за цената на най-масовия месен продукт –

кренвиршите, при отговора на който респондентите трябва да определят от една страна при каква
цена възникват съмнения в качеството и от друга
страна каква цена могат да си позволят при увереност в качеството. Резултатите са представени на
фиг. 6.
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Фигура 6. Психологическо възприятие на цената на кренвиршите от потребителите, %
Максимално количество покупки се достига
при цена на кренвиршите около 4 лв. за килограм
– на тази цена са склонни към покупка около 90%
от анкетираните. При нарастване на цената от 3 до
3,75 лв. се наблюдава максимално потенциално
нарастване на продажбите, а най-голям спад съответно при нарастване на цената от 4,50 до
5,25 лв./кг. Проверката на хипотези за връзката
между така определените цени и дохода на лице

от домакинството показа, че между цената, при която възникват съмнения в качеството и дохода не
съществува статистически значима връзка. Но връзката между дохода и цената, която потребителите
са готови да заплатят при високо качество е статистически значима (X2MH=5,552 при α=0,018),
като силата на връзката е средна ( ρS=0,482), т. е.
с нарастване на доходите потребителите са готови
да заплатят все по-висока цена, ако са сигурни в
качеството.

б)

Фигура 7. а) Обичайно място при покупка; б) Причини за избор на мястото, %
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По отношение на мястото за покупка, основната част от респондентите (58,57%) най-често купуват месни продукти от своя квартален магазин.
Прави впечатление сравнително високата посещаемост на хипермаркетите от типа на „Метро” и
„Билла” (32,86), което свидетелства за нарастващата им роля в дистрибуцията на месни продукти.
На следващо място се нареждат супермаркетите
(18,57%), специализираните магазини за месни
продукти и фирмените магазини се посещават поравно (11,43%), а незначителна част от покупките
се извършва в служебни столове (2,86%).
Основната причина при избора на място за покупка е близкото местоположение (60%), следваща
по важност е възможността за покупка на всичко
необходимо от едно място (41,43%), следват качеството на продуктите (37,14%) и равнището на
цените (27,14%) и на последно място условията
на обслужване (10%). Като цяло може да се направи изводът, че изследваните респонденти избират мястото на покупка преди всичко въз основа на
факторите, свързани с удобството и в по-малка сте-

Не, безусловно
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пен – със самите продукти.
Във връзка с очакванията за масово навлизане на месни продукти от Западна Европа на българския пазар, на респондентите беше зададен въпрос биха ли предпочели вносните продукти пред
националните. Разпределението на отговорите е
представено на фиг. 8.
Основната част от потребителите са склонни
да ги предпочетат при условие, че са по-евтини или
по-качествени, но само 2,7% са категорични, че
ще се преориентират към тях. В противовес на това 18,92% отговарят, че няма да купуват вносни
месни продукти, ако нямат традиционен за българина вкус, а 13,51% безусловно ще предпочетат
родното производство. Делът на анкетираните, които се колебаят, е сравнително малък – 10,81%.
Като цяло може да се заключи, че чуждестранните
производители биха представлявали потенциална
заплаха, при положение че българските фирми не
успеят да отговорят на засилените изисквания на
потребителите по отношение на качеството и цените на месните продукти.

Да, безусловно

Не, ако нямат
традиционен вкус

Не мога да
преценя

Да, ако са поевтини/качествени

Фигура 8. Нагласи на потребителите към вносните месни продукти, % отговорили
Изводи и препоръки:
Въз основа на проведения анализ и резултатите от изследването на пазара на месни продукти
в гр. Стара Загора могат да бъдат направени следните основни изводи и препоръки към месопреработвателните предприятия както от региона, така и
от други части на страната, които имат интерес
към този пазар:
• Една четвърт от потенциалните потребители изобщо не консумират месни продукти, което
се дължи на различни причини, сред които основните са ниските доходи на голяма част от населението, предимно в пенсионна възраст.
• Млените меса и малотрайните колбаси се
консумират не само по-често, но и в по-големи количества от трайните колбаси и деликатесните групи

продукти. Обемът на консумация на продуктите от
ниския ценови диапазон практически не се влияе
от дохода, за разлика от скъпите видове месни
продукти, чиято консумация расте с нарастване на
доходите на потребителите.
• Изчислените обеми на пазарния капацитет
по групи продукти е целесъобразно да бъдат използвани при изготвяне на прогнози за продажбите
по асортимент в процеса на подготовка на стратегически планове от фирмените мениджъри.
• Марките и производителите които спадат
към „зоната на риска” и „зоната на развитие” на
пазара би трябвало да провеждат по-активни комуникационни мероприятия с цел повишаване на потребителската известност на своите марки, а оттам
и нивото на тяхното потребление.
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• Най-важните критерии за потребителите при
покупка, каквито са функционално-структурните,
трябва да бъдат отчетени при провеждане на продуктовата политика от предприятията, като се вземе предвид недостатъчната удовлетвореност на
потребителите от тях, както и от цената.
• Производителите на кренвирши трябва да
имат предвид потребителската оценка и определената въз основа на това оптимална цена на този
продукт (около 4 лв./кг.) при разработване на своята ценова политика.
• При вземането на стратегически решения относно своята дистрибуция предприятията е целесъобразно да отчитат, че наред с традиционното
място за покупка каквото е кварталният магазин
нараства значението на хипермаркетите.
• Месопреработвателните ни предприятия
трябва да са подготвени за евентуалното навлиза-

не на вносни месни продукти на пазара, за да могат да посрещнат предизвикателството като отговорят на повишените изисквания на потребителите.
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RESEARCH OF THE MEAT PRODUCTS’ MARKET DURING THE
STRATEGIC PLANNING PROCESS
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ABSTRACT
The aim of the present paper is to reveal the market opportunities and prospects for development of the meat
processing enterprises based on research of the meat products’ market. The research covers a stochastic area sample
and it is conducted by the questionnaire method with a standardized personal interview. The market capacity is
determined, the process of purchase of meat products is characterized, and the degree of loyalty of consumers to
certain brands is estimated. On this basis recommendations for development of firm strategies in the meat processing
enterprises are made.
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АКТУАЛНИ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВКУПНИТЕ
РАЗХОДИ В ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
(НА ПРИМЕРА НА МЛЕЧНО ГОВЕДОВЪДНА ФЕРМА)
Ангел Петков, Владимир Пиралков
Лесотехнически университет - София
На настоящия етап при влизането на нашата страна в ЕС особено актуален е проблемът за разглеждането
на съвкупните разходи като неразделна част от теорията за производството в новата светлина на икономическата
теория на пазарното стопанство.
В разработката се предлага научно-практически приложен концептуален модел за класификация, натрупване и разпределение на разходите при изчисление на пълната себестойност в примерна кооперативна млечна
говедовъдна ферма.
Ключови думи: кооперация, съвкупни разходи, себестойност на единица продукция.
Key words: cooperative, aggregate costs, prime costs of a unit production.

Процесите на глобализация на международната икономика рефлектират и върху нашата
страна. Предизвикателствата на новия век и приемането на Р. България в ЕС, са част от новата
среда в която земеделските кооперации (ЗК) трябва да вземат решения, които да им осигурят
просперитет. Прецизният анализ на съвкупните разходи и конкурентните предимства на продукцията
ни на пазара показват, че има противоречиво
развитие. Това развитие за една част от земеделските производители е позитивно (обикновено за тези които прилагат съвременни технологии в специализирани по-крупни производства), а за друга –
негативно. Независимо от това, определено значителна част от земеделските стоки устояват на предизвикателствата на времето и продължават да защитават родното производство.
Ето кое определя изключителната актуалност
на проблема за прецизиране на методическата основа на издръжката на производството в земеделската кооперация в условията на пазарна икономика.
В настоящата разработка се предлага научно-практически подход, с определена възможност
за приложение в практиката, въз основа на примерна задача за изчисляване на производствената
(кратка) и пълна себестойност.
Целта е разработване на методически подход
за класификация, натрупване и разпределение на
разходите в говедовъдна млечна ферма и изчисляване на себестойността на единица произвеждана продукция, както и определяне значението на
тази проблематика за жизненото равнище на нашето общество.
При така поставената цел е необходимо да
се разрешат следните задачи:
- определяне на преките трудови и материални разходи в млечно говедовъдна ферма;
- формиране на разходите от машинно-трак-

торния парк за ЗК и разпределянето им по
производства, в т.ч. и за кравефермата;
- Разпределяне на разходите от автотранспорта и формиране на тези за говедовъдната ферма;
- разпределяне на разходите за работен
добитък;
- разпределяне на общоотрасловите и общоуправленските разходи;
- разработване на калкулация на натрупаните
разходи;
- изчисляване на себестойност на един литър
краве мляко и на един килограм получени приплоди в живо тегло;
- формулиране на главното значение на производствената и пълната себестойност на произвежданата продукция, както за ЗК, отрасъла, така
и за цялото общество в България.
Пример: Да се изчисли себестойността на 1
л. краве мляко и на 1 кг. приръст на приплодите в
кравеферма с 820 крави и обслужващ персонал
65 човека, в земеделска кооперация „Зора”, в която се извършват и други дейности.
І. Установяване на преките разходи
1. Заплащане на прекия труд на кооператорите
300 000 лв.
2.Преки материални разходи (всичко)
472 000 лв.
в т.ч. за лекарства и медикаменти
2 000 лв.
за фуражи - 450 000 лв.
за амортизация - 6 000 лв.
за други преки материални разходи
20 000 лв.
ІІ. Разпределение на разходите за механизация на производството
Разходите за механизация включват: заплащане на труда на трактористите, амортизация на
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техниката, горивни и смазочни материали, текущ
ремонт и поддръжка на техниката, ФРЗ с начисленията на бригадира, на помощните работници, на
механика и отчетника. Когато от машинотракторния парк се извършва някаква работа за определена ферма, от всички тези разходи , пряко за фермата се отчета само заплатата на тракториста и
помощните работници (ако има такива) и обема на
извършената работа приведен в условни единици
– декари мека оран (ДМО). Останалите разходи за
механизация се разпределят по отделни ферми в
края на годината пропорционално на извършените
декари мека оран.
В края на годината се изчислява фактическата себестойност на 1 декар мека оран за кооперацията като цяло. За всяка ферма извършеният обем
декари мека оран се умножават по себестойността на 1 ДМО.
Необходима информация:
Извършени разходи за собствения машинотракторен парк за годината всичко за цялата кооперация - 210 000 лв.
Изработени декари мека оран за годината в
кооперацията всичко - 356 000бр.
Себестойност на 1 ДМО средно за кооперацията = 210 000/356 000 = 0,590 лв.
Извършени декари мека оран за кравефермата – 10 500 бр.
Разходи за механизация за кравефермата –
10 500 бр. Х 0,59 лв. = 6 195 лв.
ІІІ. Разпределение на разходите за автотранспорт
Разходите за автотранспорт включват: заплащането на труда на водачите на товарни коли
(шофьорите на камионите), помощните работници
(товарачите), работниците от ремонтната работилница, на бригадира, на механика, на отчетника за
горивни и смазочни материали, за амортизация, текущ ремонт и поддържане и др.
Всички разходи за автотранспорт се разпределят по производства в края на годината пропорционално на извършените бройки тонкилометри.
Първо се изчислява себестойността на 1 тонкилометър за кооперацията, като цяло, след което извършените бройки тонкилометри за всяка ферма
се умножават по себестойността на 1 тонкилометър.
Необходима информация:
Извършените разходи за автотранспорт, за годината за кооперацията, всичко - 155 000 лв.
Извършените тонкилометри за кооперацията,
за годината, всичко - 1 152 000 бр.

Себестойност на 1 тонкилометър =
=155 000/1 152 000 = 0,135 лв.
Извършени тонкилометри за кравефермата –
82 000 бр.
Разходи за автотранспорт за кравефермата
– 82 000 бр. Х 0,135 лв. = 11 070 лв.
ІV. Разпределение на разходите за работен
добитък
Разходите за работен добитък (коне) включват:
разходите за заплащане на труда на работниците
в оборите (на гледачите), за фуражи, за амортизация на животните, оборите (стопанските сгради),
каруците, за лекуване на животните и др. През годината по ферми се отчита броя на извършените
конедни. В края на годината всички разходи за работен добитък се намаляват със стойността на получената от тях допълнителна продукция и се разпределят по ферми пропорционално на извършените бройки конедни. Изчислява се себестойност
на 1 конеден. Извършените бройки конедни за всяка ферма се умножават по себестойността на 1
конеден.
Необходима информация:
Извършени разходи за работния добитък през
годината за цялата кооперация - 17 000 лв.
Извършени бройки конедни общо за кооперацията - 9 950 бр.
Себестойност на 1 конеден =17 000/9 950=
=1,71 лв.
Извършени конедни за кравефермата –
2 000 бр.
Разходи за работен добитък за кравефермата – 2 000 бр. Х 1,71 лв. = 3 420 лв.
V. Разпределение на общоотрасловите и общокооперативните разходи
Общоотрасловите разходи са свързани с ръководството и обслужването на производствената
дейност на определен отрасъл. Те се отчитат отделно за растениевъдството, за животновъдството,
за промишлени дейности, за строителство и др. Те
се разпределят само между продуктите на отрасъла, з акойто се отнасят. Общокооперативните
(общоуправленските, общостопанскиге) разходи са
свързани с ръководството и обслужването на цялостната кооперативна дейност. Те се разпределят между всички продукти, които се произвеждат
в земеделската кооперация.
Общоотрасловите и общоуправленските разходи (наричани още допълнителни, косвени или за
организация и управление) се разпределят по продукти пропорционално на сумата от преките трудови и преките материални разходи. Този метод
осигурява по-точно разпределение на допълнител-

Актуални теоретико-практически проблеми на ...

ните разходи по продукти и засега се прилага в
практиката на земеделските стопански организации.
Необходима информация:
1. Разпределение на общоотрасловите разходи в животновъдството.
Всичко общоотраслови разходи в животновъдството - 10 000 лв.
Всичко преки (трудови и материално) разходи
за животновъдството - 811 000 лв.
Общоотраслови разходи, полагащи се на
1 000 лв. преки разходи в животновъдсвото 10 000 лв./811 000 лв. Х 1 000 = 12,33лв.
Преки (трудови и материални) разходи за кравефермата – 778 000 лв.
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Общоотраслови разходи за кравефермата
778 000 лв. Х 12,33 лв/1 000= 9 593 лв.
2. Разпределение на общоуправленските
(общокооперативните) разходи
Всичко общокооперативни разходи
150 000 лв.
Всичко преки (трудови и материални) разходи
за кооперацията – 3 083 000 лв.
Общокооперативни разходи на 1 000 лв. преки разходи за кооперацията - 150 000 лв./
3 083 000 лв. Х 1 000 = 48,65 лв.
Извършени преки (трукови и материални) разходи за кравефермата - 778 000 лв.
Общоуправленски разходи, падащи се на кравефермата = 778 000 Х 48,65/1 000=37 850 лв.

КАЛКУЛАЦИЯ
за изчисляване на производствената (кратка) себестойност на продукцията в кравефермата

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Видове разходи
Заплащане прекия труд на кооператорите
Преки материални разходи (всичко)
Механизация на производството
Автотранспорт
За работен добитък
Всичко производствени разходи
Получен оборски тор (1 500 тона Х 2,90 лв.)
Разходи за основната продукция (т.6 – т.7)

лева
300 000
478 000
6 195
11 070
3 420
798685
4 350
794 335

Разпределение на производствените разходи между основните продукти

Видове
продукти
Мляко
(800 крави Х
4 000 л.)
Приплоди (800
телета Х 77 кг.)
Кравеферма

Мярка

Продукция

Цена за
1-ца прод.

Стойност на
продукцията
(лв.)

Относителен
дял (%)

Разпределение на
разходите (лв.)

л.

3 200 000

0,30

960 000

89,90

714 107

кг.

61 600

1,75

107 800

10,10

80 228

Х

Х

Х

1 067 800

100,00

794 335

Производствена себестойност на 1 л. краве
мляко = 714 107 лв./ 3 200 000 л.= 0,223 лв.

Себестойност на 1 кг. приплоди в животновъдството = 80 228 лв./61 600 кг. = 1,302 лв.

Разпределение на допълнителните общоотраслови и общоуправленски разходи между основните
продукти

Видове
продукти

Мярка

Мляко
Приплоди
Кравеферма

л.
кг.
Х

Продукция

Цена за
1-ца прод.

Стойност на
продукцията
(лв.)

Относи-телен
дял (%)

3 200 000
61 600
Х

0,30
1,75
Х

960 000
107 800
1 067 800

89,90
10,10
100,00

Разпреде
ление на
разходит
е (лв.)
42 651
4 792
47 443
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Общоотраслови и общостопански разходи на
1 л. мляко = 42 651 лв./3 200 000 л.= 0,013 лв.
Общоотраслови и общостопански разходи на
1 кг. приплод = 4 792 лв./61 600 кг.= 0,078 лв.
Пълна себестойност на 1 литър краве мляко
= производствени плюс допълнителни разходи =
= 0,223 + 0,0136 0,236 лв.
Пълна себестойност на 1 кг. приплоди=производствени плюс допълнителни разходи=
=1,302 лв. + 0,078лв. = 1,38 лв.
Намалението на себестойността на произвежданата и реализираната продукция води до формиране на по–голяма маса печалба и до повишаване
на рентабилността на производството. Един от
най–важните пътища за снижаване на себестойността е повишаване на производителността. Намаляването на себестойността на продукцията е необходимо да се съпровожда от увеличаване заплащането на труд. Това противоречие се преодолява
чрез изпреварващия темп на нарастване на производителността, спрямо този на средната работна

заплата. Всички фактори от въвежданите иновации
(направления на НТП) следва да водят до увеличаване обема на произвежданата продукция и нейното качество, и съответно до намаляване на
себестойността. Районирането и специализацията
на производството по територията на страната имат
също голямо значение за намаляването на пълната себестойност.
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ACTUAL THEORETICAL-PRACTICAL PROBLEMS OF THE AGGREGATE
COSTS IN A AGRICULTURAL COOPERATIVE
(ON EXAMPLE OF A MILK-COW FIRM)
Angel Petkov, Vladimir Piralkov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
At a present moment during joining our country in the EU the problem of aggregate costs is very actual as an
inseparable part of the theory of production in a new aspect of the economic theory of a market economy.
In the article it is suggested scientific-practical and applicable conceptual model for classification, accumulation
and distribution of the costs on accounting of the prime costs in an exemplary cooperative milk-cow firm.
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ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОР „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И МЕБЕЛНА
ПРОМИШЛЕНОСТ” В РЕГИОНАЛЕН АСПЕКТ
Ивайло Иванов
Лесотехнически университет - София
В статията се разглеждат дървообработването и мебелната промишленост в регионален аспект. Въз основа
на анализ на мястото на сектора в националната икономика, броя и структурата на предприятия, броя и структурата на заетите и териториалното разположение се правят изводи и се дават препоръки за териториално
разположение на предприятия от тази сфера, което би способствало за диверсификацията на местната икономика и подобряването на конкурентоспособността на регионите.
Ключови думи: дървообработване, мебелна промишленост, регион, конкурентоспособност
Key words: Woodworking industry, furniture industry, region, entrepreneurship

В отделни региони на страната дървообработването и производството на мебели са водещи
дейности. Те осигуряват заетостта и основните доходи на населението и устойчивото и балансираното им развитие е съществено за просперитета и
конкурентоспособността на региона.
Целта на настоящата статия е да се направи
анализ на предприятията от сектор „Дървообработване и мебелна промишленост” и на тази основа
да се идентифицират регионите, които пряко и основно зависят от развитието на тях.
Анализът е в направленията място на сектора в националната икономика, брой предприятия,
заетост и териториално разположение.
Използвани са данни от публикации на
Националния статистически институт и Браншовата

камара на дървообработващата и мебелната
промишленост.
Място на сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост” в националната икономика
През последните години секторът „Дървообработване и мебелна промишленост” се развита
динамично. Тенденцията е към постоянно нарастване на значението му в икономиката на страната
(табл. 1.). Делът на производството на дървен материал и изделия от него спрямо общото производство нараства от 1.4% през 2001 г. до 1.8% пред
2004 г., а произведената продукция в абсолютни
стойности за същия период се увеличава от 296
млн. лв. на 536 млн. лв. или с над 1,8 пъти.

Табл. 1.

Показатели
Дял на производство на дървен материал и изделия от него, без
мебели спрямо общото производство (%)
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели
(млн. лв.)
Производство на мебели (млн. лв.)

2001

2002

2003

2004

1.4

1.5

1.7

1.8

296

351

408

536

194

361

481

Източник: Статистически годишник 2005, стр. 331-346, Акция 2013 за конкурентоспособна дървообработваща и мебелна промишленост в България, стр. 34

Основни показатели, характеризиращи сектора „Дървообработваща и мебелна промишленост”
Сравняването на предприятията от сектора с
предприятията от преработващата промишленост
чрез индекса на произведената продукция потвърждава нарастващата роля на дървообработването
и производството на мебели (фиг. 1.). Докато ръстът при предприятията от преработващата промишленост през 2004 спрямо 2000 е близо 50%, то за
същия период производството на дървен материал

и изделия от него нараства 2 пъти.
Обща характеристика на предприятията от
Сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост”
През 2004 г. в сектора са регистрирани 3445
фирми, като предприятия са основно микро- и малки
(табл. 2.).
По-детайлната информация показва увеличение на броя на предприятията през 2004 г. спрямо
2003 г., както на тези занимаващи се с производство на дървен материал и изделия от него, така и
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Източник: Статистически годишник 2005, стр. 331-346

Фиг. 1. Индекси на продукция на промишлените предприятия по години (2000 = 100.0)

Табл. 2. Структура на предприятията от сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост” (%)

Брой заети
Микро фирми (до 9)
Малки фирми (10-49)
Средни фирми (50-249)

Производство на дървен
материал и изделия от него (без
мебели)
67.4
28.5
3.5

Производство мебели
77.9
18.3
3.5

Източник: Акция 2013 за конкурентоспособна дървообработваща и мебелна промишленост в България,
стр. 39

на произвеждащите мебели (фиг. 2. и фиг. 4.).
Единствено при производството на дограма и конструкции от дървен материал и производство на столове и седалки се отчита намаление (до 10 %) на
предприятията.
В структурно отношение близо 50% от фирмите се занимават с рендосване, разкрояване и импрегниране на дървен материал (фиг. 3.), а около
2/3 с производство на други мебели (фиг. 5.).
В сектора през 2004 г. работят около 42 хил.
души, т.е около 1,3 % от работната сила в България
[1, стр. 11] и за периода 2002-2004 те се увеличават, като в предприятията от дървообработващата промишленост, така и в предприятията от мебелната промишленост (фиг. 6 и фиг. 8). Най-голямо нарастване в абсолютни стойности се наблюдава в дейностите разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал и производство на
мебели и почни незначително увеличение при производството на дограма и конструкции от дървен
материал и производство на други мебели.

Структурата на заетите през 2004 г. в предприятията за производство на дървен материал и производството на мебели като цяло отразява структурата в броя на предприятията. Единственото съществено отклонение е се наблюдава производството на фурнир и дървесни плочи, обяснимо с наличието на големи предприятия, осъществяващи тази дейност (фиг. 7 и фиг. 9).
Характеристика на предприятията от Сектор
„Мебелна промишленост” на ниво област и на
ниво район за планиране
Предприятията от мебелната промишленост
основно са разположени в Югозападния (25.5%),
Южния централен (25.5%) и Северния централен
район за планиране (24.9%) (фиг. 10.). В десетте
области с най-много предприятия работят 76,3%
от всички мебелни фирми. Дяловете и областите
са съответно: София (14.4%), Пазарджик (9.2%),
Благоевград (7.7%), Ловеч (7.6%), Варна (7.4%),
Пловдив (7.0%), Русе (5.7%), Габрово (5.4%),
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Фиг. 2. Прираст на предприятията за
производство на дървен материал и
изделия от него (без мебели) през 2004
спрямо 2003

Фиг. 3. Структура на предприятия за
производство на дървен материал и
изделия от него (без мебели) (2004)

Легенда:
I. Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
II. Производство на фурнир и дървесни плочи
III. Производство на дограма и конструкции от дървен материал
IV. Производство на амбалаж от дървен материал
V. Производство на други дървени изделия
VI. Производство на дървен материал и изделия от него (без мебели)
20.00%
15.00%

I.
8.46%

10.00%

II.
12.39%
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0.00%

IV.
64.73%

III.
14.42%

-5.00%
-10.00%
I.
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III.
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Фиг. 4. Прираст на предприятията за Фиг. 5. Структура на предприятия за
производство на без мебели през 2004 производство на мебели (2004)
спрямо 2003
Легенда:
I. Производство на столове и седалки
II. Производство на канцеларски и търговски мебели (без столове)
III. Производство на кухненски мебели (без столове)
IV. Производство на други мебели
V. Производство на мебели

Стара Загора (4.9%) и Велико Търново (4.3%).
Наблюдава се силна зависимост между разположението на предприятията за производство на
дървен материал и изделия от него с източниците
на суровини. Преобладаващата част от фирмите
са в Югозападния и Южния централен район за
планиране, съответно 42.2% и 34.0%.
От динамиката в броя на мебелните предприятия за периода 2000-2004 г. на ниво област, представена на фиг. 12-17 е видно, че единствено в

областите Плевен, Шумен, Разград, Търговище и
Силистра броят на предприятията е с тенденция за
постоянно намаляване. Нарастване се забелязва в
областите Враца, Ловеч, Варна, Бургас, Сливен,
Ямбол, Пазарджик, Благоевград и София.
Основни изводи:
- Секторът „Дървообработваща и мебелна промишленост” се развива динамично през последните години, както по отношение на броя на пред-
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Фиг. 8. Динамика на заетите в
предприятията за производство на без
мебели

Фиг. 9. Структура на заетите в
предприятия за производство на мебели
(2004)

Легенда:
I. Производство на столове и седалки
II. Производство на канцеларски и търговски мебели (без столове)
III. Производство на кухненски мебели (без столове)
IV. Производство на други мебели

приятията, така и по отношение на заетите, и това
дава възможност да се предположи, че за отделни
региони той може да стане ключов фактор за
растеж.
- Като относително по-независещо от териториалното разположение на ресурсите може да се
определи производството на мебели, в сравнение
с дейностите по производството на дървен материал и изделия от него.
- Основно производството на дървен материал и изделия от нега е съсредоточено в дърводобивните региони на Югозападния и Южния централен район за планиране.

- Производството на мебели е добре развито
освен в дърводобивните региони и в големите индустриални центрове София, Пловдив, Варна и др.
и е в пряка връзка с ръста в строителството и в
туризма и с икономическото развитие на региона.
Политиките за развитието на сектора са две
основни направления:
- разширяване на географията при производството на мебели, особено в селскостопанските региони на страната, което ще способства за намаляване на сезонната безработица, ще диверсифицира местната икономика и ще способства за повишаване на конкурентоспособността й;
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Фиг. 14. Динамика на броя на Фиг. 15. Динамика на броя на
предприятията в Североизточен район
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- стимулиране на производство на крайни продукти и на такива с висока добавена стойност за
дървообработващата промишленост (производството на дървен материал и изделия от него), това
би довело от една страна до увеличаване на заетостта и доходите, а от друга до: оптимално използване на ресурсите, насърчаване на иновациите,
научноизследователската и развойна дейност, оптимално използване на горските ресурси и т.н.;

Насърчаването на създаване на малки и средни предприятия от дървообработването и мебелната промишленост в икономически слабо развитите
региони на страната, в тези с моноструктурна икономика и изразена сезонна заетост би способствала получаването на изгоди за местните общности
от динамичното развитие на сектора. Стартирането
на бизнес, в това число и в сферата на дървообработването и мебелната промишленост, е стимули-
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Фиг. 16. Динамика на броя на Фиг. 17. Динамика на броя на
предприятията в Южен централен предприятията в Югозападен район
район
рано от достатъчно програми – национални и на
Европейския съюз, които предлагат напълно,
частично, безвъзмездно, с преференциални условия и други видове финансиране. При това разсредоточване следва да се очаква по-ниската производителност и ефективност на производството от една страна, но от друга намаляване на сезонната
безработица, подобряване на квалификационната
структура на населението, осигуряването на алтернативни доходи и препитание на населението, стимулиране на инвестиционната активност, стимулиране на занаятчийството и други.
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THE ENTERPRISES OF THE WOODWORKING AND THE FURNITURE
INDUSTRIES IN REGIONAL ASPECT
Ivaylo Ivanov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The article discusses the woodworking and the furniture industries in regional aspects. There are analyzed the
number and the structure of enterprises, the number and the dynamics of employments, the localisation by regions and
by districts. It is made the inference about correlation of the studied industries and the regional localization. The
purpose of recommendations that was made is a rise of the region’s entrepreneurship. The main directions in this way
are diversification of the municipality economy, enlargement of activities and creating of clusters.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ ПРИ
ЕКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДИ
Любомир Мечкаров
Технически университет – София
В доклада е разгледана ролята на юридическите гаранции за достъп до правосъдие в Република България
при екологични вреди в контекста на Закона за опазване на околната среда и българското гражданско
законодателство.
Извършен е критичен анализ на несъвършенствата на нормативната уредба в тази област.
Направени са някои предложения за усъвършенстване на законодателството в тази област.
Ключови думи: околна среда, вреди, правосъдие, законодателство.
Key words: environment; damages, justice, legislation

Човекът е неразривно свързан с околната
среда. Той е част от природата, неговата дейност
е ”вписана” в природата.[1] Правото реагира на
това, установявайки на първо място норми за защита на живота и здравето, а след това и гарантирайки законните интереси, свързани с екологическите права, например на ползване на природните
ресурси, публичните сервитути и др.
Закрепените в законодателството права на
гражданите обаче биха останали празна декларация, ако няма надежден механизъм за тяхната
защита.
Всеки гражданин би трябвало да може да реализира своите права с всички допустими от закона средства. Съгласно чл.56 от Конституцията [2]
всеки гражданин има право на защита, когато са
нарушени или застрашени негови права или законни интереси.
При нарушаване или застрашаване на екологически права на граждани от органи на управление Административно-процесуалният кодекс /АПК/
[3] предвижда на общо основание обжалване по административен и по съдебен ред.
Законът за опазване на околната среда [4]
/ЗООС/ съдържа общата формулировка, че който
виновно причини другиму вреди от замърсяване или
увреждане на околната среда, е длъжен да ги
обезщети. Уредбата, която се съдържа в чл.170 от
ЗООС, е крачка назад в процеса на даване на попълни съдебни гаранции за защита на екологическите права на гражданите. Ал.2 на чл.170 от ЗООС
предвижда в случаите, когато е увредено имущество – държавна собственост, оправомощен да заведе иска е: а/ министърът на околната среда и
водите – ако вредите са настъпили на територията
на повече от една област; б/ областният управител
– ако вредите са настъпили на територията на повече от една община. В случаите, когато е увредено имущество – общинска собственост, ал.3 от същия член оправомощава кметът на общината да

заведе иска.
Когато е увредена държавна или общинска
собственост ЗООС допуска срещу нарушителите
да се предявява и иск за преустановяване на нарушението и за отстраняване последиците от
замърсяването. Законът обаче не предвижда същото за увреждане на частна собственост. В този
смисъл отмененият Закон за опазване на околната
среда от 1991год. даваше по добри възможности
за съдебна защита на екологическите права на
гражданите. Нещо повече, в текста на стария закон изрично се упоменаваха като титуляри на правото на иск и сдружения на граждани и всеки
гражданин. От друга страна, като се има предвид
ширещата се съдебна практика да се прекратяват
дела поради липса на правен интерес, много проблематична става позицията на гражданина, който
желае да защити своите екологични права пред
съда. Накрая трябва да изтъкнем и обстоятелството, известно на всеки практикуващ юрист, че много трудно се доказват екологически вреди, както по
основание, така и по размер. С измененията в
Гражданския процесуален кодекс [5] от 1997г. беше премахнато служебното начало. Вследствие на
това процесуалното положение на ищеца се влоши,
което имаше възпиращ ефект и доведе до намаляване на броя на заведените дела.
Правната ни уредба не предвижда гражданите да могат да атакуват по съдебен ред действия
или бездействия на държавни органи, юридически
и физически лица, имащи неблагоприятни екологически последици за обществото като цяло.
Съгласно чл.5, ал.4 от Конституцията на
Репуб-лика България “международните договори,
ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част
от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното право, които
им противоречат.”
Тази конституционна норма дава възможност
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на всяко заинтересовано лице да се ползува от текста на Конвенцията за достъпа до информация,
участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда /Конвенцията от Орхус/ [6].
Стриктното прилагане на конвенцията би трябвало да гарантира в по-голяма степен достъпа до
правосъдие. В нея по-конкретно се предвижда всяка страна да гарантира предоставянето на информация на обществеността относно достъпа до административни и съдебни процедури за обжалване
и да обмисля създаването на постоянни помощни
механизми за премахване или намаляване на финансовите и другите пречки пред достъпа до
правосъдие.
След като нашата страна стана член на Европейския съюз би трябвало достъпът до правосъдие
по въпросите на околната среда наистина да бъде
реален. За това ще съдействат в голяма степен

принципите на европейското право и най-вече прекият и непосредствен ефект на регламентите, както и опосреденото действие на директивите на
Европейския съюз.
Литература
1. Бринчук М.М. Экологическое право. М.:Юристь,
1998. С.131.
2. Конституция на Република България. Обн., ДВ,
бр.56/1992г., посл. изм. ДВ, бр. 18/2005 г.
3. Административнопроцесуален кодекс. Обн. ДВ,
бр.30/2006.
4. Закон за опазване на околната среда. Обн. ДВ,
бр. 91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 105/
2006 г.
5. Граждански процесуален кодекс. Обн. ДВ, бр.
12/1952 г., посл. изм. и доп. бр. 64/2006 г.
6. Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането
на решения и достъпа до правосъдие по въпроси
на околната среда. Обн., ДВ, бр.33/2004.

THE LAW GUARANTIES FOR ACCESS TO JUSTICE OF
ENVIRONMENTAL DAMAGES
Lyubomir Mechkarov
Technical University - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The role of the guaranties for access to justice of environmental damages in Republic Bulgaria in the context of the
law of preservation of environment and the Bulgarian civil legislation in this report.
It is shown the connection between Bulgarian legislation and sustainable development.
A critical analysis is made about imperfection of legislation in this field.
Some proposals are made about improvement of environmental legislation.
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СТОЙНОСТНИЯТ ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КОМПАНИИТЕ
Божана Гиндева
Колеж по телекомуникации и пощи - София
С присъединяване на страната ни към Европейския съюз нашите компании се изправят пред предизвикателството да издигнат на съвременно равнище управлението на бизнеса си, като фактор за успешно адаптиране и
вписване в процесите на задълбочаваща се икономическа интеграция. В тази връзка, интерес представлява обвързването на т. нар. стойностен подход при управлението на компаниите - съвременен подход, използван в
страните с развита пазарна икономика, с обективно налагащото се усъвършенстване на управлението на компаниите у нас.
Целта на статията е на основата на систематизиране на основните измерения на стойностния подход при
управлението на компаниите, да се разкрият съществуващи условия и предпоставки за целесъобразното му
използване от компаниите у нас и да се изведат предимствата от неговото възприемане, които рефлектират
върху устойчивостта на икономическото развитие.
Ключови думи: управление на бизнеса, стойност на компанията, стойностен подход при управлението на
компаниите
Key words: business management, value of company, value approach at business management

Въведение
Икономическата глобализация и присъединяването на страната ни към ЕС поставят на изпитание възможностите на българските компании да
се справят с редица предизвикателства. Високото
равнище на конкуренция при условията на свободно движение на стоки, капитал и хора е ключов проблем за бизнеса на компаниите у нас. За някои от
тях този проблем може да има фатален изход и те
да попаднат в предвиждания не малък процент на
фалити. За други компании, макар и не леко, той
може да бъде преодолян и решен. И двата изхода,
до голяма степен, се предопределят от управлението на компаниите. Положителните практики на компаниите от страните с развита пазарна икономика
показват, че компетентното и съвременно управление е фактор за техния пазарен просперитет.
Според доклада на Световния икономически форум
Давос от 2005 г., управлението на компаниите у
нас не е на необходимото равнище – подчертава
се липсата на опит и професионализъм в управлението на компаниите [1]. При новите условия това
обстоятелство е още по-опасно. То може да стане
причина за дестабилизиране на компаниите, което
неминуемо би повлияло и върху устойчивостта на
икономиката на страната. В този смисъл, усъвършенстването на управлението на компаниите в унисон с изпитани съвременни подходи е актуално
средство за постигане на една желана и възможна
стабилност и за успешното вписване на нашите
компании в интеграционните процеси в икономиката.
През последното десетилетие усъвършенстването на управлението на компаниите в икономически развитите страни е в посока на възприемане

и утвърждаване на стойностен подход при управлението им, който предполага стойностно мислене в управленския процес[2].
Настоящата статия има за цел да обвърже идеята за стойностния подход при управлението на компаниите с обективно налагащото се усъвършенстване на управлението на компаниите у нас. Поконкретно, целта е на основата на систематизиране на основните измерения на визирания стойностен подход, да се разкрият съществуващи условия
и предпоставки за целесъобразното му използване от нашите компании и да се изведат предимствата от възприемането му, рефлектиращи върху
устойчивостта на икономическото развитие на
страната.
1. Основни измерения на стойностния подход при управлението на компаниите
Непрекъснатото изменение и комплициране
на външната среда, в която компаниите функционират и развиват своя бизнес, е свързано с непрекъснато търсене на най-адекватни към даден етап
управленски подходи и критерии за икономически
просперитет.
В края на миналия век обективните характеристики на развитието на компаниите извеждат на
преден план разбирането че ефективното решаване на всички управленски проблеми и запазването
на интересите на всички заинтересовани страни в
бизнеса на дадена компания е възможно чрез съсредоточаване на вниманието на управляващите върху нарастването на нейната стойност[2/23]. Това
разбиране намира израз в утвърждаването на понятието ”управление на стойността”, разбирано като процес на непрекъсната максимизация на
стойността на компанията [2/25-26]. В управленс-
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ката практика на множество компании от страните
с развита пазарна икономика, управлението на
стойността се превръща в съвременен ориентир
при вземането на управленски решения на различните равнища.
Даването на обосновано предимство на стойностния подход при управлението на компаниите,
респективно на управлението на тяхната стойност,
се базира на използването на тази стойност като
критерий за ефективност и инструмент за вземане
на решения. С други думи, крайната цел на управлението в този случай е създаването на нова стойност за собствениците, като предпоставка за успешен бизнес в съвременната конкурентна среда.
Реализирането на стойностния подход при управлението на компаниите е свързано с обстоятелството мениджърите да мислят като собственици.
Това помага те по-градивно и обосновано да формулират своите цели и да определят начините за
тяхното постигане. Същевременно, определянето
на ключовите фактори за нарастване стойността
на компанията им помага да използват в управленските процеси на различните равнища ясни целеви
нормативи за ефективност и показатели за измерването й. По такъв начин потенциалната способност на компаниите да създават стойност се реализира в повишена степен.
В основата на утвърждаването на управлението, ориентирано към стойността на компанията е доказаната вече в практиката теза, че компаниите са по-успешни ако са ориентирани към създаване на нова стойност за нейните собственици[2/
23-24]. Когато максимално възможното увеличаване на стойността на дадена компания е единна
цел за нейните собственици и оторизираните от тях
управляващи се постига преодоляване на съществуващите иначе противоречия в интересите на собствениците и мениджърите. Практиката показва, че
стойностният подход осигурява по-големи изгоди и
за мениджърите в резултат на достигането на повисока ефективност. Нещо повече, като непосредствено свързани със стойностния подход в управлението се привеждат и други резултати, трудно
постигани при цел нарастване на печалбата, като
например [2/20-23]:
• ограничаване на инвестициите в остарели
стратегии;
• постигане на по-висока продуктивност на
производствените фактори, особено на капитала;
• преодоляване на трудностите по привличането и запазване на висококвалифицирани кадри,
чрез подобряване условията на труда, адекватно
заплащане и стимулиране;
• създаване на повече работни места.
• Същността на управлението на стойността

на компаниите се изразява в два специфични негови компонента:
• стойностно мислене, респективно съсредоточаване върху и ориентация към използването на
всички възможности за създаване на нова стойност
за собствениците, което се превръща в постоянен
начин на действие;
• управленски процеси и системи, изградени
на основата на стойността.
Най-общо, същността и обхватът на управлението на стойността могат да се представят по следния начин (вж. фиг.1):
Очевидно е, че прилагането на стойностния
подход при управлението на дадена компания означава той да се превърне във важен елемент на
нейната организационна култура.
2. Условия и предпоставки за целесъобразно използване на стойностния подход при усъвършенстване на управлението на компаниите
Не подлежи на съмнение необходимостта от
усъвършенстване и повишаване качеството на управлението на компаниите у нас дори само поради
две обективни обстоятелства:
• сравнително малък е управленският опит на
бизнеса ни в пазарни условия;
• външната среда за бизнес чувствително се
комплицира за нашите компании от процесите на
глобализация на икономиката и интеграцията в европейската икономика.
Не трябва да се подценява важността и сложността на ключовия проблем – издигане на съвременно равнище качеството на управлението на компаниите у нас, което да осигури оцеляването и успешното им развитие при новите условия. Глобализацията на икономиката и икономическата интеграция в Европейския съюз създават благоприятни
условия за съзнателно усъвършенстване на управлението на компаниите, но не го гарантират. Налице
е потенциал за достъп до успешни управленски
практики и чужд опит, които трябва да се изучат и
адаптират към конкретните условия на компаниите.
Подобна добра подготовка може да е стабилна основа за придобиване, усвояване на умения за съвременно качествено управление на бизнеса и за
скъсяване на пътя до големия успех.
Една потенциална възможност за усъвършенстване на управлението на компаниите е осъзнаването и възприемането, където е целесъобразно,
на управлението на стойността на компанията, като едно модерно стратегическо мислене в бизнеса
Съществуват редица условия и предпоставки,
т. е. определена обективна обусловеност на използването на стойностния подход от нашите компании, като например:

Стойностният подход при управлението на ...
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СТОЙНОСТНО МИСЛЕНЕ
¾ Главна финансова цел на компанията – да се максимизира нейната
стойност
¾ Конкретизация на главната финансова цел за отделните равнища
на компанията
¾ Използване на аналитични инструменти като: оценка на
стойността на компанията чрез метода на дисконтирания паричен
поток; анализ на факторите, влияещи върху стойността на
компанията и обвързване с количествено измерими показатели,
които да са в основата на вземаните решения от функционалните и
оперативните мениджъри

УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕСИ И СИСТЕМИ, ИЗГРАДЕНИ НА
ОСНОВАТА НА СТОЙНОСТТА
¾ Избор на приоритети за развитие от гледна точка на критерия
създаване на стойност
¾ Планиране на основата на създаване на по-висока стойност на
компанията
¾ Оценка на резултатите от дейността на основата на създаване на
стойност за собствениците
¾ Материално стимулиране, ориентирано по показателя стойност за
собствениците
¾ Информационен обмен с инвеститори, подчинен на стратегия за
осигуряване на допълнителна стойност на компанията

Фиг. 1
Първо, за да отговорят на съвременните изисквания за ефективност и конкурентоспособност,
компаниите неизбежно се изправят пред проблема
за преобразуването им и трябва рано или късно да
участват в процеси на сливания и поглъщания. В
основата на тези бизнес интереси е стойността на
компанията, която е добре съзнателно да се увеличава чрез управлението с оглед максимална изгода в процеса на преобразуване;
Второ, нашите компании имат остра необходимост от инвеститори и висококвалифицирани
специалисти. Притегателна сила за тях е целенасоченото максимизиране на стойността на компаниите. Това означава по- добри и надеждни условия за реализация на възможностите им, като същевременно е от значение и това да бъдат предпочетени тези от тях, които могат също да допринесат за осигуряване на допълнителна стойност;
Трето, догонващото развитие на нашите ком-

пании налага свръх внимание към възможно найефективното използване на ресурсите и намирането на правилни компромиси между конкуриращи се бизнес стратегии. В тази връзка, използването на ясни целеви нормативи за ефективност и
на съответстващи им показатели, базирани на разкрити ключови фактори за създаване на допълнителна стойност на компанията, е своеобразно
“прескачане по две стъпала нагоре” по пътя към
пазарно утвърждаване и просперитет;
Четвърто, предстоящото развитие на пазара
на акции в страната, освен във всички останали
посоки, ще бъде и в посока на разширяване кръга
на собствениците на акции в т. ч. и сред населението, което понастоящем е широко разпространено в икономически развитите страни. Това неминуемо е свързано с възприемането на създаването на стойност за собствениците като естествена
крайна цел на компаниите, която, за разлика от цел-
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та да се осигурява годишна печалба, е стратегически ориентирана и не противопоставя интересите на собствениците на компаниите от една страна
и на управляващите, представляващи интересите
на собствениците, от друга страна.
Всяка компания може да има допълнителни
конкретни условия и предпоставки за целесъобразно усъвършенстване на нейното управление чрез
прилагане на стойностния подход. Неговото използване обаче във всички случаи трябва да е свързано с осигуряване на важни предимства, които тя
иначе трудно би постигнала. Такива са например
взаимно обвързаните предимства като:
• по-висока степен на използване на активите
на компанията и увеличаване стойността на тези
активи;
• увеличаване на собствения капитал и намаляване на привлечения капитал;
• повишаване на стойността на акция (дял) от
компанията;
• увеличаване на дивидента, който всяка акция (дял) носи на собственика си.
Прилагането на управление на стойността на
компаниите се отразява положително върху тяхната стабилност, върху равнището на трудовата заетост и платежоспособността на хората, което рефлектира и върху стабилността на националната
икономика.
Стойностният подход при управлението на
компаниите не трябва да е самоцел. Превърнат от
управляващите в самоцелна апаратна дейност той
не може да реализира положителното си въздействие, откъсва се от реалната си роля при управлението на компаниите и не влияе за неговото усъвършенстване. Отговорното пристъпване към прилагане на управление, ориентирано към създаване
на допълнителна стойност на дадена компания е
сложен процес на постепенно, цялостно пренастройване на мисленето и действията на вземащите
решения в нея. То е свързано и със структурно пре-

устройство на компанията на основата на оценяване на нейната текуща пазарна стойност и на възможностите за нарастването й. Стойностният подход води до повишаване ефективността на управлението на компанията. Последното, от своя
страна, е свързано с повишаване на конкурентоспособността на компанията, базирана на следната
причинно-следствена зависимост: по-високи пазарни цени на акциите (дяловете) - по-голяма привлекателност за инвеститорите и за добрите специалисти - по-добра продукция - по-пълно удовлетворяване на потребностите на клиентите – пазарен просперитет. В този смисъл, прилагането на стойностния подход при управлението на компаниите създава условия за устойчиво развитие на съответните компании, на секторите, в които работят и на
икономиката като цяло.
Заключение
В съответствие с обективно сложилата се необходимост страната ни да реализира “догонваща
стратегия” в икономическото си развитие [3], от
особено значение е нашите компании да не губят,
да не намаляват настоящата си стойност като резултат от зле вършена работа, а устойчиво да я
увеличават с всички положителни последици от
това, описани по-горе. Възприемането на стойностния подход при управлението на компаниите като
една концепция за усъвършенстване на управленската практика у нас е в полза на по-бързото догонване на икономическите резултати на развитите страни.
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ABSTRACT
With connection of the country to EU before our companies appears the challenge to raise business management
at a modern level, as a factor for successful adaptation and enter in processes of a going deep economic integration. In
this connection it is interesting to bind value approach at business management, used in the countries with the
developed market economy, with objective necessity to improve business management of the companies in the country.
The aim of this article is, on the basis of systematisation of the basic aspects of the value approach at management
of the companies, uncover existing conditions and preconditions of its expedient use by the our companies and to
deduce advantages, which reflect on stability of economic development.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)
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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В
КОНТЕКСТА НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
Мария Монова-Желева
Бургаски Свободен Университет
Основна цел на Лисабонската стратегия на Европейския съюз е изграждането на „най-динамичната основана
на знания икономика в света”. Към постигането на тази амбициозна цел са ориентирани редица Европейски
програми, инициативи и съпътстващи мерки.
Седма рамкова програма /7РП/ на ЕС за научни изследвания и технологично развитие 2007 – 2013 обединява дейности свързани с изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство и има съществена роля за постигането на дълготраен и устойчив икономически растеж и повишаване на конкурентноспособността и качеството на живот..
В статията накратко е представена структурата на 7РП в термините на основни стратегически цели, специфичните програми, дефинирани като „предизвикателства”, цели на всяка специфична програма. Тези компоненти са основа на конкурсите за набиране на проектни предложения по програмата. Представени са основните
финансови схеми и инструменти на програмата, принципите и препоръките при изграждане на консорциуми и
създаване на проектни предложения.
Ключови думи: Седма рамкова програма, приоритети, специфични програми, инструменти, финансови
схеми, проектни прадложения, консорциуми.
Key words: Seventh Framework Programme (FP7), priorities, specific programmes (challenges), instruments,
funding schemes, project proposals, consortia.

Седма рамкова програма на ЕС – цели,
структурни компоненти
Седма рамкова програма /7РП/ на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007 – 2013 е насочена към
изграждането на интегрирано Европейско изследователско пространство за постигането на дълготраен и устойчив икономически растеж. В програмата са дефинирани следните стратегически цели:
• Подпомагане на и инвестиране в провеждането на фундаментални научни и приложни изследвания и създаването на нови знания, технологии и продукти;
• Изграждане на основани на знания общество и икономика с оглед постигане на основните цели и задачи, дефинирани от Лисабонската стратегия;
• Повишаване на конкурентоспособността на
европейската индустрия;
• Създаване на условия Европа да овладее и
моделира бъдещото развитие на науката и технологиите така, че да посрещне нуждите на обществото и икономиката си;
• Укрепване на европейската научна и технологична база и осигуряване на нейното глобално
лидерство;
• Стимулиране на иновациите чрез използване на ИКТ и бързо да трансформира прогреса в
ИКТ в ползи за европейските граждани,бизнес, индустрия и правителства;
• Да допринася и подпомага устойчивото раз-

витие и защита на околкната среда (включително
промени в климата).
Постигането на стратегическите цели на програмата ще се реализира чрез ограничен набор от
специфични програми, обхващащи дейности в четири основни ключови области. Целите на тези програми са насочени към:
• Преодоляване на технологичните прегради
пред европейската индустрия и затвърждаване на
нейните предимства;
• Създаване на нови технологични възможности и нови начини за използване на ИКТ за постигане на социално-икономическите цели.
Всяка специфична програма е описана посредством ограничен набор от конкретни цели и тематични направления, които представляват основата на конкурсите за проектни предложения. Всяка
конкретна цел се дефинира чрез:
• Резултатът, който се цели – чрез неговите
характеристики;
• Очакваното въздействие–конкурентоспособност на индустрията, социален ефект, технолгичен
прогрес и пр.;
• Финансовата схема–разпределение на
бюджета.
7РП обхваща четири ключови области (специфични програми), които отговарят на четирите основни компонента на европейската научна дейност:
Сътрудничество, Хора, Идеи и Капацитети.
1.Сътрудничество
Програмата има за цел да подпомогне целия
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спектър от научни дейности, осъществявани чрез
транснационално сътрудничество, от съвместни
проекти и мрежи до координиране на изследователски програми, включително международното
сътрудничество с трети страни. Очакваният резултат е постигането на устойчиво развитие на
Европейската икономика, базирана на знания. В
рамките на тази програма са определени 9 тематични приоритети (Виж Фиг. 1).
2. Идеи
Програмата е насочена към стимулиране
творчеството и високата компетентност на европейската наука. Подкрепя изследвания на границите на познанието, с висок научен риск, навлизащи
в нови научни области, характеризиращи се с интер-дисциплинарност, социално-икономическии хуманитарни научни области. Програмата ще се изпълнява на базата на индивидуални проекти от самостоятелни колективи с национален или
транснационаленхарактер. Акцент е поставен на
младите учени и новосъздадени екипи, както и на
вече утвърдени изследователски колективи. За изпълнението на тази програма ще бъде изграден
Европейски научноизследователски съвет. Тези
мерки целят:
• да се повиши привлекателността на Европа
за най-добрите учени както от Европа така и от трети страни;
• да се привлекат повече инвестиции за научна дейност от страна на индустрията;
• да се осигури общовалиден финансов механизъм за фундаментални изследвания на конкурсен принцип за Европа;
• да се привлече допълнителен финансов
ресурс, без да се замества националното финансиране;
• да подкрепят изследвания, предизвикани от

стремеж на изследователя “Investigator-driven”.
3. Хора
Програмата е насочена към повишаване количеството и качеството на човешкия потенциал в
Европа, ангажиран с научна работа. Програмата е
насочена към подпомагане развитието на научната кариера на изследователите на всички нива, от
начални квалификации до обучение през целия живот и кариерно развитие чрез осигуряване на осезаемо увеличение на финансирането. Предвиждат
се дейности за развитие на отворен и конкурентен
Европейски пазар на учени, за подобряване на цялостната среда за учените в Европа чрез повишаване на мобилността и премахване на препятствията, пред нея, както и за разработване на истински Европейски перспективи за кариерно развитие,
чрез увеличаване на привлекателността на ЕС за
талантливите учени
4. Капацитети
Програмата е насочена към повишаване на
научния и иновативен капацитет в Европа чрез следните дейности:
• оптимизиране на използването и развитието
на изследователски инфраструктури /ИИ/;
• повишаване на иновационния и абсорбционния капацитет на малките и средни предприятия
/МСП/;
• подкрепа за развитието на регионални „клъстери с изследователски профил”, свързвайки университети, научни центрове, предприятия и регионални власти;
• подпомагане и ускоряване на внедряването
на науката и технологиите в Европейското общество.
На следващата фигура e представена структурата на 7РП.

Фиг. 1 Структура на 7РП – програми и приоритетни направления

Концепцията за устойчив икономически растеж в ...
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7РП – бюджет и финансиране
Общият бюджет на 7РП надхвърля 53млрд.
Евро, което многократно надвишава размерът на
средствата, отпуснати за предишната 6РП – само
17,5млрд Евро. Бюджетът се разпределя за финансиране на Европейските изследвания в дефини-

раните от програмата основни приоритетни направления. На фигура 2 са представени рамковите програми на ЕС и размерът на средствата за финансирането им. Фигура 3 показва приоритетните направления на рамковите програми и тяхното финансиране.

Фиг. 2 Бюджет на Европейските рамкови
програми за наука

Фиг. 3 Финансиране на приоритетните направления на Рамковите програми

Дейностите, изпълнявани чрез 7РП ще се финансират на конкурсен принцип чрез различни видове финансови схеми, които ще се прилагат самостоятелно или в комбинация. Подробна информация за финансирането се предоставя допълнително за всеки конкурс за набиране на проектни
предложения в разработваните и публикуваните от
Европейската комисия работни програми.
Финансирането се осъществява на базата на
три основни финансови схеми и пет финансови инструменти (типове проекти).

• изследване и технологична разработка с цел
генериране на нови знания, повишаване на конкурентноспособността и/или задоволяване на специфични нужди
• демонстрационни дейности, целящи доказването на приложимостта на нови технологии с оглед осигуряване на потенциален икономически
ефект, който обаче не може да бъде директно комерсиализиран (например, тестване на прототипи)
• дейности за управление на консорциума
включително и дейности, свързани със защита на
авторски права, интелектуална собственост и т.н.,
разпространение и експлоатация
• големи интегрирани проекти, които могат да
мобилизират значителен обем ресурси за постигане на конкретна цел - Large-scale integrating projects
(IP). Този инструмент обхваща следните дейности:
• Изследване и разработване на технологии;
• Демонстрационни дейности;
• Трансфер на технологии;
• Обучение;
• Разпространение на резултати от проекта;
• Прилагане и управление на знания;
• Управление на консорциума и др.

1. Финансова схема 1/3
Тази схема се използва при финансиране на
съвместни проекти (Collaborative projects) – инструменти, прилагани за изследователски проекти,
изпълнявани от консорциуми между партньори от
различни страни, имащи за цел разработването на
нови знания, нови технологии и продукти или обединяване на ресурсите за научни изследвания.
Размерът, обхватът и вътрешната организация по
проекта могат да бъдат много разнообразни.
Проектите(инструментите) могат да са:
• малки и средно големи насочени изследователски дейности - Small or medium-scale focused
research actions (STREP). Тези проекти са насочени към постигане на конкретна, специфична цел
чрез ясно дефиниран подход. Работният план е фиксиран твърдо и не може да бъде изменян по време
на жизнения цикъл на проекта. Този вид проекти се
основават на следните типове дейности:

2. Финансова схема 2/3
Мрежи за върхова компетентност (Networks
of Excellence /NоE/) Подкрепа за съвместни изследователски програми изпълнявани от определен
брой научни организации интегриращи своята
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дейност в дадена област, изпълнявани от изследователски екипи в рамките на по-дългосрочно сътрудничество. Въвеждането на тези съвместни програми изисква даване на съгласие от страна на участващите организации за интегриране на част от техните ресурси и дейности.
Мрежите за върхова компетентнпост са инструмент, чрез който ще се осигури дефрагментирането на научното и изследователско пространство
на Европа в дадена област/и и елиминирането на
бариерите по отношение на европейската интеграцията. Целта на този тип проекти е постигането
на трайно преструктуриране и интегриране на усилията и на институциите или части на институциите.
Успехът на една такава мрежа не се измерва в термините на научни резултати, а по-скоро чрез степента, в която чрез този проект са се променили
изследователските организации и самите изследователи в дадена област и доколко тези промени ги
правят по-конкурентноспособни в глобален аспект.
Тази схема включва и някои допълнителни съвмествни дейности (Joint project activities /JPA/):
• Дейности с цел интеграция: Координиране
на планирането на дейностите на партньорите, споделено и съвместно използване на платформи/
средства/услуги, съвместно управление на знания,
специализации и обмяна на опит, промяна на местоположението на персонал, екипи, екипировка, модернизирани електронни и комуникационни системи;
• Поддръжка на мрежите и целевото им ползване: разработка на нови средства и платформи за
общо ползване, генериране на знания и разширяване на знания;
• Дейности за разширяване на компетентността: обучение на изследователи и друг персонал,
дейности за комуникация и разпространение, работа в мрежа с цел подпомагане на трансфера на
знания извън мрежата, подпомагане, където е
възможно, внедряването на генерираните резултати и иновации;
• Ръководство и управление на консорциума.
Координиращи и специфични дейности за подкрепа (Coordination and support actions /CSA/) Подкрепа и координиране на научни дейности или политики1 (работа в мрежи, обмен, транснационален
достъп до научна инфраструктура, проучвания, конференции и др.). Този инструмент включва следните дейности:
• Координация и работа в мрежа (Coordination
or networking actions /CA/) – дейности, насочени
към обвързване в мрежи на голям брой партньори,
обмен на опит и добри практики, транснационален

достъп до научни инфраструктури;
• Специфични поддържащи дейности (Specific
support actions /SSA/) – извършване на проучвания,
анализи, конференции, разработване на иновационни стратегии, провеждане на състезания и научни конкурси и други дейности, които са подготвителни, подпомагащи и/или допълващи научните проекти и разработки. Тук не се включва самото провеждане на изследванията и процесите по разработване на продукти, услуги и т.н.
3. Финансова схеми 3/3
Осигурява подкрепа на проекти, изпълнявани
от индивидуални научни колективи. Тази схема ще
се използва главно за подкрепа на научни проекти
в области на границата на познанието, изпълнявани и финансирани в рамките на Европейския научноизследователски съвет.
• Подкрепа за обучение и кариерно развитие
на учените - основно за изпълнение на дейности по
програмата „Мария Кюри” за обучение и развитие
компетенциите и уменията на изследователите.
Схемата финасира изследователи, които работят
или възнамеряват да работят в рамките на ЕС и
асоциираните държави.
• Изследвания, насочени към определени специфични групи (по-специално МСП) - Подкрепа на
научни проекти където основната част от изследванията се извършва от университети, научни центрове или други юридически лица в полза на специфични групи и по-специално МСП или асоциации
от МСП.
4. Други инструменти
За всяка област извън предвидените инструменти ще се изпълняват два нови типа дейности:
• Насочена подкрепа за научни предложения,
целящи да идентифицират или доразработят в определена област, нови научни и технологични възможности, които евентуално да се превърнат в научни открития;
• Отговори на нови политически въпроси, възникнали в процеса на рамковата програма (непредвидeни събития, изискващи незабавни действия, нови заболявания, безопасността на храните или природни бедствия и т.н.).
Кои са потенциалните участници в 7РП
Програмата за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на ЕС
е отворена за:
• Юридически лица:
• Университети и научни центрове;
• Предприятия: МСП и големи индустриални

1 Тези дейности могат да бъдат въвеждани и чрез други форми освен покани за участие в конкурси.
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предприятия;
• Организации с нестопанска дейност.
• Отделни лица:
• Изследователи и учени;
• Докторанти и пост-докторанти.
Стратегическите цели, ключовите области
(предизвикателствата) на програмата и специфичните за всяка област тематични направления са в
основата на конкурсите за набиране на проектни
предложения. Тези конкурси се базират на следните общи и основни принципи:
• Проектни предложения могат да се представят в отговор на публично обявени конкурси за
набиране на предложения;
• Всички предложения2 се представят от мултинационални консорциуми от организации/лица;
• Проектните предложения се оценяват от независими експерти;
• Всеки координатор на проектно предложение получават обобщен доклад за оценката на представеното предложение;
• Финансирането следва успешното оценяване, селекцията и подписването на грантово споразумение.
При формирането на консорциумите трябва
да се има предвид, че:
• Всички теми са отворени за трети страни;
• Страните, които могат да участват в международни партньорства за сътрудничество (International Cooperation Partner Countries /ICPC/) са:
• Страни, съседни на ЕС (Сърбия, Босна и
Херцеговина и т.н.)
• Развиващи се страни от Азия, Африка, Латинска Америка
• Страни с развиващи се икономики (Китай,
Бразилия, Русия, Южна Африка)
• Обикновено се финансират съвместни проекти с развити страни (САЩ, Канада, Япония,
Австралия…)
• По изключение се финансират някои специфични дейности за международно сътрудничество
(Specific International Cooperation Actions /SICA/)
Минимумът по отношение на консорциумите
обхваща
• Три независими юридически лица от страните членки или асоциираните страни на ЕС
(Хърватска CR, Турция TU; Швейцария CH,
Исландия IS, Лихтенщайн LI, НорвегияNO)
• Транснационална кооперация между фирми,
изградени в различни страни членки (European
Economic Interest Groupings /EEIGs/). По този на-
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чин различни компании могат да се обединят с оглед извършването на някои дейности, но същевременно да запазят своите юридическа и икономическа независимост.
• Международни (междуправителствени организации)
• Проектите от типа специфични дейности за
международно сътрудничество (SICA) са главно
предназначени за консорциуми с ICPC партньори:
минимум 4 участника, от които 2 от различни страни членки или асоциирани страни и 2 ICPC страни,
освен ако няма други специфични изисквания;
• По отношение на проектите за поддържащи
дейности няма ограничения за консорциумите.
Не бива да се забравя , че:
• Координатор на проект задължително е партньор от страна членка или страна, която е асоцииран член на ЕС.
• Добре е да се търсят партньори от ЕС на
база същецтвуващо вече сътрудничество.
Основни изисквания, правила и етапи при изготвяне на проектни предложения
1. Процедура по изготвяне на проектно предложение
При изготвяне на проектно предложение е важно да се определи специфичната програма, и конкретното тематично направление, в рамките на които ще се реализира съответният проект. Авторите
на проектното предложение трябва да са сигурни,
че идеята/идеите, които ще се реализират съвпадат с приоритетите и обхвата на съответната работна програма за даденото тематично направление. Следващата стъпка включва идентифициране на стратегическа цел на проекта.
Ако вече е обявен конкурсът за набиране на
проектни предложения в дадената ключова област
и съответното тематично направление, трябва да
се провери дали идентифицираната стратегическа
цел на проекта попада в обхвата от стратегически
цели, описани в документацията на съответния
конкурс.
Важна стъпка е определянето на точният
инструмент, чрез който да се осъществи целта на
проекта. Тук трябва да се има предвид, че Комисията никога не променя инструментите, т.е. ако
предложението е представено като IP, то се оценява на база на критериите за оценка на този тип проекти и се категоризира и класира заедно с останалите IP предложения, представени в конкурса.
Необходим е много задълбочен и внимателен

2 Изключение правят някой поддържащи дейности /SSA/.
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прочит на обявите и другите документи за конкурса (фиш на конкурса, формуляри за кандидатстване, ръководства, срокове и т.н.). Авторите могат
да се консултират с лицата за контакти на ЕС по
съответната програма и тематично направление,
за да са сигурни, че идеята им попада в обхвата на
конкурса.
2. Документация към конкурс за набиране
на проектни предложения
Документацията, която трябва да се прегледа
включва следните компоненти:
• Работна програма 2007-2008
• Ръководство за кандидатите, което включва
ръководство за оценка на предложението и описание на финансовите схеми;
• Формуляри за оценка на предложението;
• Ръководство за работа със системата за
представяне на предложения по електронен път
(Electronic proposal submission system /EPSS/);
• Модел на грантово споразумение
3. Процедура за оценяване на проектни
предложения
Процесът по оценяване на проектните предложения започва с чисто техническа проверка за
пълнота на документацията, изисквана от Комисията и за това доколко приемливо е даденото
предложение. Успешно преминалите тази проверка проектни предложения се оценяват поотделно
от всеки един от група независими експерти.
Следващият етап е определяне на крайна оценка
чрез среща на експертите и постигане на консенсус между тях и оповестяване на резултатите.
Критериите за оценка на проектните предложения
включват следните три раздела:
• Качество от научна и техническа гледна точки
– надеждност и устойчивост на концепцията и
целите, иновативност, качество и ефективност на
методологията и работният план и т.н.;
• Реализация – пригодност на структури и процедури за управление, оценка на консорциума и
участниците в него, разпределение на ресурси
(хора, техника, средства и т.н.);
• Импакт – принос на международно и европейско ниво от гледна точка на очакваните резултати, описани в съответната работна програма на
съответната област, съответствие и приложимост
на мерките за разпространение на резултатите и
защита на интелектуалната собственост и др.
Конкретните измерения на трите стандартни
критерии за оценка са прецизирани и специфицирани в аспекта на конкретната програма и финансов инструмент. Тези спецификации се предоставят на кандидатите в документацията към конкур-

сите за набиране на проектни предложения.
Процедурата по оценяване гарантира, че ще
бъдат одобрени за финансиране само онези проектни предложения, които:
• Отговарят точно и напълно на критериите за
оценка;
• Отразяват еднакво изчерпателно и стегнато
както научният елемент, така и работният план и
приносните аспекти;
• Ползват при излагане на съдържанието:
• Ясен и точен изказ;
• Внимателно и добре организирано изложение, следвайки зададената от формата (по-специално част B) структура;
• Разбираеми и полезни диаграми.
Трябва да се избягва употребата на клишета
и на несъгласувани и насъвместими копия на текстове и други компоненти. При създаване на предложението не се допуска наличието на липсващи
от формите страници.
Проектните предложения се структурират в
две части – А и В., за които се предоставят съответни формуляри. Част A се представя онлайн и
включва следните три раздела:
• Раздел A1, където се описват заглавие, ахроним, стратегическа цел, ключови думи, абстракт
и предишни или настоящи предложения по 7РП.
• Раздел A2, където се описват адресни
данни, ясна идентификация на участника (МСП, обществена организация, изследователски център, образователна организация и т.н.) и идентификационният код на кандидата.
• Раздел A3, където се описват финансови детайли (директни/индиректни разходи)
Част B се представя само и единствено в .pdf
формат. Тази част е директно свързана с критериите за оценка на проектните предложения.
Формулярът за описание на част В на проектното
предложение се предоставя от националните лица
за контакти (National Contact Point /NCP/) по 7РП,
работещи в съответната област и конкретното тематично направление. За целта кандидатите правят заявка към NCP.
Нови елементи в 7РП
В сравнение с предишните рамкови програми
седма рамкова програма се отличава с това, че:
• Отдава по-голямо значение на научните теми, отколкото на инструментите;
• Значително са опростени процедурите за кандидатстване и е осигурена по-голямата им гъркавост;
• Акцентира се най-вече върху развитието на
изследванията, които отговарят на нуждите на индустрията, чрез работата на Технологичните плат-
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форми и новите Съвместни технологични инициативи;
• Включена е програма „Идеи“, насочена към
повишаване на динамизма, креативността и компетентността на европейската наука „на границите на познанието”;
• Създаден е Европейски научен съвет, който
финансира най-доброто от европейската наука;
• Осигурени са координация и интегриране на
Международното сътрудничество във всички четири програми (Сътрудничество, Идеи, Хора, Капацитети);
• Поставя се фокус върху изграждането на
Региони на знанието – оптимизация и развитие на
изследователската инфрацтруктура и подкрепа за
изграждането на нови инфраструктури във всички
сфери на науката и технологиите, които са необходими на Европейската изследователска общност,
за да остане лидер на научната сцена;
• Създаден е споделящ риска финансов инструмент, целящ засилване на частните инвестиции
на научни изследвания (заеми от ЕИБ при олекотени условия и съфинансиране)
Изводи - ползите от участието ни в 7РП
Участието на български организации и фирми в седма рамкова програма на ЕС за научни
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности би донесло следните ползи:
• Възможности за провеждане на повече и пошироко мащабни научни изследвания;
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• Създаване на центрове по компетентност и
Осигуряване на повече възможности за обмен и
натрупване на нови знания;
• Иницииране на нови научни области и възможност за обучение и квалификация;
• Повече ресурси на базата на различни финансови схеми и инструменти;
• Повишаване мобилността на учените и подобро интегриране на българската наука в
Европейското изследователско пространство;
• Възможност за изграждане на нови структури;
• Разрешаванена значими проблеми в национален, регионален и международен аспект (околна
среда, здраве, инфраструктура) с финансова подкрепа от ЕС;
• Съхранение и развитие на съществуващи
традициив науката;
• Подобряване на изследователската
инфраструктура.
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ABSTRACT
Main objective of the European Union’s Lisbon Strategy is the development of “most dynamic competitive
knowledge-based economy in the world”. In support of this ambitious European goal numerous programmes, initiatives
and support measures are carried out at EU level.
The Seventh Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) bundles together all
initiatives for development of an integrated European research area playing a crucial role in reaching the goals of stable
and durable economical growth, improvement of the competitiveness and quality of life.
In this paper are briefly described the FP7 structure in terms of main strategic objectives, specific programs,
defined as challenges, and the specific programmes’ aims. Represented are also the basic funding schemes and instruments,
consortium building requirements andrecommendations concerning project proposals creation .
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И
КОНТРОЛ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ
ФОНДОВЕ
Ивелина Жечева-Радева
Университет за национално и световно стопанство - София
Присъединяването на България към ЕС и интегрирането на българското земеделие с европейското и развитието на селските райони зависи в голяма степен от спазването на регламентациите, заложени в Общата селскостопанска политика.Целта на настоящият доклад е да предложи насоки и предложения за подобряване на
функционирането на изградените механизми за усвояване на средствата от структурните фондове в аграрния
сектор, позовавайки се на опита на страната ни в предприсъединителния период.
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Ефективното усвояването на средствата от
структурните фондове в областта на селското стопанство и пренасочването им по приоритетни цели
в голяма степен зависи от изградените механизми
в съответната страна за управление и изграждане
на цялостна стратегия, отговаряща на нуждите на
регионите и отрасъла.
Целта на настоящият доклад е да предложи
насоки и предложения за подобряване на функционирането на изградените механизми за усвояване на средствата от структурните фондове в аграрния сектор, позовавайки се на опита на страната ни в предприсъединителния период.
В предприсъединителния период от изключително значение за страната ни имаше изграждането на действаща Изпълнителна агенция по предприсъединителните фондове в аграрния сектор, като Агенция САПАРД. След присъединяването, прерасна в Разплащателна агенция, ползвайки административния си капацитет и опита за усвояването
на средствата от предприсъединителните фондове.
Правилата и механизмът за създаването и
функционирането на Разплащателните агенции са
уредени с Регламенти 1258/99 и Регламент
№1663/95. Съгласно техните разпоредби всяка
страна–членка представя на Европейската комисия
/ЕК/ информация за институциите, акредитирани да
бъдат Разплащателни агенции. Изискване на ЕС е
всички институции, определени да изплащат средства чрез ФЕОГА да бъдат официално признати
(акредитирани) от съответната страна-членка.
Разплащателните агенции трябва да бъдат
институциите, които по отношение на плащанията
в областите, за които са отговорни, предоставят
достатъчно гаранции за това, че молбите за помощи се проверяват в съответствие с правилата на
ЕС и направените плащания са коректно извършени.
В случай на допуснати нередности и неправилно
функциониране от страна на Разплащателната

агенция, ФЕОГА не възстановява направените
плащания.
Като цяло, поставените пред агенциите изисквания по отношение на контрола са изключително
високи, но това се обуславя от факта, че ежегодно
през тях преминават около 40 милиарда евро. На
някои от агенциите в Европейският съюз са били
необходими около 4 години, за да могат напълно
да отговорят на изискванията.
На базата на регламент 1663/95, който определя критериите за акредитация съгласно изискванията на ЕС, се извършва предварителен преглед
на Разплащателната агенция, за да се установи дали тя отговаря на критериите. Едва след това се
акредитира Разплащателната агенция и се уведомява Европейската комисия. В случай, че
Разплащателната агенция не отговаря на всички
изисквания се дава временна акредитация - това
се прилага най-често през първите години от създаването й. Затова от изключително значение е
структурата, определена като Разплащателна агенция (Агенция САПАРД) да бъде предварително подготвена да изпълни изискванията за акредитация
още през първата година на членството на страната ни в ЕС.
По отношение на мониторинговата и контролната дейност при усвояване на средствата от структурните фондове от изключително значение е изграждането на система за защита от неоснователни искания за финансиране. На тази основа, като
важен елемент на контролната система е изграждане на Интегрирана система за администриране
и контрол (ИСАК). Тази система ще функционира
като контролиращ орган при изплащането на субсидии за посевни култури, за говеда, млечни крави,
млечни кози и млечни овце - основни разходни
дейности на Гаранционната секция на ФЕОГА. Ще
се прилагат и съпътстващи мерки като биологично
земеделие, залесяване и ранно пенсиониране.
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Необходимостта от тази система е с цел повишаване на ефективността на механизмите по администриране и контрол. Тя използва технически средства за администриране и контрол и подпомага избягването на двойни плащания и двоен контрол. От
друга страна тя ще бъде важна част от мониторинговата и контролната система при усвояване на селскостопанските субсидии.
Задължителни елементи на ИСАК са:
Идентификация на площи - осъществява се по
няколко начина, в зависимост от географските характеристики на страната. Идентификацията на площите може да се извършва чрез буквено-цифрова
система за идентификация, чрез сателитни
изображения, сателитни фотографии, самолетни
фотографии и радарни изображения. Към настоящия момент в страната е извършен процес на фотозаснемане за изграждане на фотокарта на
страната.
Идентификацията на животни е система, която се използва за проверка достоверността на данните в молбата за изплащане на помощи в
животновъдството. Компютъризираната база съдържа информация за всички подадени формуляри за помощи, данни за регистрация на земята, данни за идентификация на животните, данни за извършените плащания. Тя трябва да бъде проектирана така, че да бъде съвместима с останалите
бази данни. Всеки фермер, които кандидатства за
помощи трябва да поддържа в своето стопанство
регистър, съдържащ данни за всяко животно във
фермата, така че да може да се проверява не само кои животни са сега във фермата, но и кои животни са били в тази ферма, къде са отишли и какво е станало с тях.
От съществено значение при изграждането на
контролната система по отношение на изплащането на субсидиите ще имат и кръстосаните
проверки, представляващи сравнение между наличната в базата данни информация и информацията,
посочена във формуляра за помощ. Такива проверки са необходими, за да се установи наличието
на парцел или животно, дали фермерът има право
на помощ, дали няма дублиране на молбите за
помощи, както и да се осигури съвместимост на
молбите за помощи за различните схеми. Кръстосаните проверки биват: в една и съща база данни,
между различни бази данни, между бази данни в
различни географски райони.
Важен елемент на системата ИСАК е интегрирания контрол, включващ: анализ на риска –
формулярите, подлежащи на проверки на място
могат да бъдат селектирани от компетентните власти на страната-членка на базата на анализ на риска и елемент на представителност. Анализът на
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риска се определя въз основа на размера на предоставената помощ, броят на парцелите или броят
на животните, за които се кандидатства за помощ,
промените от предходната година, резултатите от
проверките от предходните години и други фактори,
определени от страните-членки.
В интегрирания контрол ще се включва и сателитни аеро снимки, позволяващи сравнение между данните посочени в молбата и заснетото, както
и проверки на място при сериозни отклонения в заявените и действителните данни.
Присъединяването на България към ЕС изисква Разплащателната агенция да изгради необходимите контролни механизми и процедури, за да
бъде акредитирана за усвояване на субсидиите от
структурните фондове.
Всяка от разнообразните мерки, финансирани от Земеделския гаранционен фонд е дефинирана в постоянно специфично законодателство (наредба или регламент). Като механизъм за изплащане към ползвателите на постъпленията от фонда,
страната-членка е задължена да учреди една или
повече платежни агенции. Статут на платежна агенция се дава официално (от страната членка) само
на органи, които могат да докажат способност за
поддържане на високи стандарти на отчетност, финансово управление и финансов контрол. Критериите, които страната-членка трябва да приложи при
решаване този въпрос трябва да са в съответствие
с европейското законодателство в областта на
контрола. Съответната страна е задължена да подбере и заверяващ орган (който трябва да е оперативно независим от платежната агенция, но не е
необходимо да е от публичния сектор) за заверка
на годишният баланс на платежната агенция.
Допълнително и отделно от годишните финансови
отчети, Делегацията на Европейската комисия може да подложи разпореждането на платежната агенция с фондовете на EС на по-щателен контрол за
спазване правилата на ЕС. Ако Комисията открие,
че платежната агенция не е спазвала правилата на
ЕС, тя намалява финансирането й за текущата година със сума, отразяваща оценката за загубите
на фонда на ЕС според Комисията. Механизмът
на плащанията от структурните фондове към държавите членки или към присъединяващите се страни
следва един същ принцип. При трансфер на плащания се процедира, както следва:
· Всички плащания по Структурните фондове
се превеждат в европейската валута евро, по съответните банкови сметки на страната, в полза на
съответното Министерство на финансите (за
Република България отговорна е дирекция “Национален фонд” към Министерство на финансите).
Дирекция “Национален фонд” към Минис-
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терство на финансите ще бъде единствен Разплащателен орган за всички Структурни фондове и за
Кохезионния фонд. Разплащателният орган ще бъде отговорен за сертифициране на документите за
междинни и окончателни разходи по линия на
Структурните фондове, осъществяване на финансовото управление на отпуснатите средствата по
тях. Министерство на финансите координира компетентното координиращо министерство (за страната ни това е Министерство на земеделието –
Разплащателната Агенция ) за заприходените преводи от ЕС.
По този начин са изградени механизмите, чрез
които се осъществяват плащанията от структурните фондове към страните ползвателки. Функциите
на Разплащателна агенция се поема от Агенция
САПАРД, имайки предвид натрупания опит по предприсъединителната програма и административния
капацитет за усвояването на средствата.
С оглед на проучения опит предлагаме някой
концептуални виждания за изграждането на бъдещата Разплащателна агенция в България и считаме,
че един от водещите приоритети трябва да е поощряване на младите хора, фермерските семейства
и безработните чрез:
• Създаване на работни места за алтернативна заетост в общностите, занимаващи се основно
със селско стопанство;
• Създаване на предприятия за преработка на
хранителни продукти и създаване на нови работни
места;
• Регенериране: Ремонт и преустройство на
остарелите селскостопански сгради;
• Развитие на туризма в селските райони –
осигуряване на места за настаняване на почиващи;
• Развитие на туристически обекти;
• Подпомагане на малките местни фирми
чрез инвестиции за оборудване, средства за производство и облекчена процедура за кредитиране.
При реализация на проектите се поставят редица изисквания пред Разплащателната агенция за
отпускане на средства. По-конкретно ще се спрем
на някой от посочените изисквания, на които трябва да отговаря Разплащателната агенция.
Един от основните моменти е оповестяването
на наличието на средства, за субсидиите от
Земеделския гаранционен фонд. Изборът на найудобна и удачна форма за реклама се явява и
затруднение, а понякога и пропуск в информационната кампания. За да се предотврати тенденцията, субсидии да получават само земеделски производители с възможности, би могло още на ранен
етап да се прехвърли рекламирането на наличните
субсидии на представител на обществеността и на
общинските организации в селските райони. Това

може да се осъществи под наблюдението на отдел
от Министерство на земеделието като се използва
вече съществуващото райониране на страната в
рамките на 6-те района (Североизточен район,
Северен централен, Северозападен, Югоизточен,
Южен централен, Югозападен район) и да бъдат
определени 6 координатора, които да отговарят за
съответните области от нея. Шестимата координатори, могат да работят с представители на местните общински и браншови организации на производители за създаване на мрежа за подпомагане
на земеделските стопани. Тяхната дейност ефективно би могла да бъде подпомогната, ако законово бъде регламентирано активното участие на
“Службите за съвети в земеделието” в разяснителната кампания.
Друг важен аспект е изготвянето на брошура
за условията и критериите за допустимост.
Опита на страните от ЕС показва, че едно от
задължителните условия при отпускането на средства от Структурните фондове е изготвянето на такива брошури. Те трябва да са утвърдени от Агенцията, отговорна за реализацията на програмата
за всеки тип субсидия. Брошурите трябва да са в
съответствие с европейското законодателство и да
се използват, както от кандидатите за субсидия,
така и от служителите, обработващи субсидията.
Те трябва да са съгласувани с Европейската комисия. При проверка това е първият документ, който
те изискват когато започват да се проверяват плащания по субсидии. При контрола е от значение
проверяващите да се уверят, че брошурата е съдържателно пълна и винаги се спазва. Неспазването
на условията може да доведе до отказ на финансиране от страна на Европейския съюз за в бъдеще.
Важен елемент при кандидатстване за субсидии са критериите за избор на проекти и за класиране.
За големите проекти с капиталовложения, каквито са субсидиите за обработка и маркетинг,
Разплащателната агенция трябва да изготви процедури за избор на проекти. Основното задължение на Агенцията е да гарантира, че молбите се
подлагат на експертна техническа оценка. Условията и критериите за допустимост трябва да са
документирани в брошурата като по този начин се
осигурява и прозрачност по Програмата. При икономическите оценки, ако схемата е проект с капиталовложения (обработка и маркетинг), Агенцията
прави икономическа оценка, преди да го одобри.
Целта на тази оценка е да се получи увереност, че
дейността ще продължи да съществува (ще бъде
жизнеспособна) и след изплащането на цялата
субсидия. Икономическите оценки би следвало де
се извършват от експерт-счетоводители или иконо-
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мисти.
Писмото за намерение се явява също необходимо условия в процедурата за кандидатстване
за субсидията.
След като молбата за субсидия бъде одобрена, на одобрения кандидат се изпраща писмо за
намерения, което по своя характер би следвало да
бъде договорно споразумение за съблюдаване на
условията и трябва да бъде подписано от бенефициента и върнато. В него се излагат ясно какви са
условията, които бенефициентът трябва да спазва,
за да получи субсидия. В случай, че кандидатстващия за субсидия отговаря на всички тези условия
би следвало да се пристъпи към следващия етап,
а именно процеса на мониторинг, който обхваща
физическа проверка и последващо наблюдение,
процесът на контрол ще разгледаме обстойно подолу.
Физическата проверка трябва да гарантира, че
средствата от Европейския съюз се използват за
целите, за които са предвидени. Тази проверка би
следвало да се извършва от служители на Агенцията
или други инспектори. За да се гарантира по-голяма ефективност, тази проверка би трябвало прави
към края на проекта.
Ако се открие, че бенефициента не е използвал финансирането така, както е предписано, може да има сериозни последици за Агенцията, както от национална гледна точка, така и от гледната
точка на Европейския съюз. Това може да се сметне за измама и подобен род злоупотреби се отнасят към ОЛАФ - Европейска служба за борба срещу измамите.
При последващото наблюдение, Разплащателната агенция би следвало да гарантира наличието
на мерки за наблюдение, най-вече чрез процедурни правила. Тези правила трябва да гарантират, че
проекта напредва по план и мониторинговите индикатори отчитат напредъка. При последващото
наблюдение е необходимо да се вземе предвид и
информацията, получена от индикаторите за хода
на проекта. Много от капиталовите субсидии на
Европейския съюз поставят изискването да се гарантира, че проекта ще продължи да бъде жизнеспособен поне в продължение на 5 години след приключването на финансирането. Така, че въпросът с
жизнеспособността на проекта е от изключителна
важност.
Потенциални рискови области, идентифицирани при управлението на средствата по програма
САПАРД, на които би следвало да се наблегне и
при бъдещето управление на субсидиите от
Структурните фондове при изграждане на контролните механизми в Разплащателната агенция са:
• Недостатъчно документно проследяване;
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• Неподходящ/Недокументиран мониторинг на
проектите;
• Липса на контрол при делегиране на функции на органите за междинно финансиране;
• Трудности при отпускането на субсидии на
онези, които най-много се нуждаят от тях;
• Трудности при идентифицирането на приходите/разходите на средства от ЕС, поради лошата
система за кодиране (например в областта на обществените поръчки, наемането на персонал,
планирането, ДДС);
• Предаване на неточни декларации за разходите на Европейската комисия.
По отношение на регионалните структури на
агенцията:
• Лошо документиране на избора на проекти;
• Непълни инструкции за персонала;
• Служителите не са запознати с изискванията за редовност;
• Недостатъчно обучение на персонала, липса на разбиране/познания сред организаторите на
проектите;
• Некачествени/непълни писма за намеренията до крайните бенефициенти;
• Некачествени процедури за исканията и оторизирането на заявките за плащания.
По отношение на крайните ползватели:
• Бенефициентите да бъдат напълно наясно
със задълженията си;
• Да се спазват изискванията на ЕС за прозрачност/публичност
• Да се проверяват исканията за нередовни
или недопустими разходи;
• Да се съблюдават изискванията при мониторинга;
• Да се предотварят проблеми с попълването/нежелание да се попълнят формулярите за
кандидатстване, които са твърде тромави и бюрократични.
Един от съществените елементи на системата за контрол е докладването на измамите и
нередностите. За разпознаване и предотвратяване
на нередностите Агенцията би следвало да има собствени контролни процедури, следващи процеса на
извършване на проверки на място, както и т.нар.
документални проверки.
Нередности могат да се срещнат на различни
нива на вземане на решения. В момента на одобряване на финансирането, кандидатът може да
прескочи процедурите за контрол и да кандидатства няколко пъти с един и същи проект или след
плащането, кандидатът може да наруши задълженията си, определени в договора.
Разплащателната Агенция е длъжна при до-
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казване на случаи на измама над определена сума да се докладва на ОЛАФ (Европейската служба
за борба срещу измамите) в съответствие с регламент на Европейската общност 2988/95 чл. 1 § 2.
Възможността за извършване на нарушения
може да бъде сведена до минимум, благодарение
на гъвкави процедури за контрол. За ефективното
прилагане на контролните механизми е необходимо използване на правилен подход, включващ оценка на присъщия риск (напрежението), който съществува на стратегическо равнище между желанието
да се усвояват средствата и необходимостта проектите да се осъществяват, без да се правят компромиси по отношение на финансовите и управленските контроли и процедури.
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PERFECTION OF THE MECHANISM FOR MONITORING AND CONTROL
OF THE MASTERING OF THE RESOURCES FROM THE STRUCTURE
FUNDS
Ivelina Zhecheva-Radeva
University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The accession of Bulgaria to the EU and the integration between the Bulgarian agriculture and the European and
the development of rural areas depends to a great extent on the observation of the regulations set in the Common
Agricultural Policy.
The goal of the present report based on the experience of our country in the pre-accession period is to offer
guidelines and suggestions for the improvement of the functioning of the mechanisms built for the mastering of the
resources from the structure funds in the agricultural sector.
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УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ
ВОДИ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ ЗА
ТЕЖКИ МЕТАЛИ
Надка Игнатова1, Соня Дамянова1, Радка Фикова2
1- Лесотехнически Университет - София
2- Централна лаборатория по обща екология- БАН
В съответствие с международната конвенция за намаляване на трансграничното замърсяване и Рамковата
директива за водите 2000/60/ЕС в Европа функционира Международна кооперативна програма за определяне
критичните натоварвания за земни и водни екосистеми (ICP “Modeling and Mapping Critical loads and Levels”), в
която участва и България. Особено внимание се отделя на замърсяването на водите с тежки метали. Във връзка
с това основната цел на предлаганото проучване е да се определят максимално поносимите отлагания на тежки
метали от различни по местоположение, степен на замърсеност и предназначение водни екосистеми, с оглед
успешното управление на тяхното устойчиво развитие.
Обект на проучване са шест водни обекта с течащи и стоящи води, предназначени за питейно-битово и
промишлено водопотребление, напояване в селското стопанство и рекреация. В продължение на две години е
извършен мониторинг на киселинността и химичния състав на валежите преди постъпването им във водосборните площи на изследваните води и с получените резултати са определени отлаганията на тежките метали олово и
кадмий в отделните варианти на опита. Определен е износът на тези замърсители с надземната биомаса и
вертикалната им миграция с водния отток извън коренообитаемата зона във водосборната област. Чрез балансовия метод за устойчиво развитие на екосистемите “Steady State Mass Balance” е разработен софтуер за определяне на критичните натоварвания за олово и кадмий.
Получените резултати са показали, че в проучваните райони на Петрохан, Плана, Кайлъка край Плевен и
язовир Огоста край Монтана постъпват системно кисели валежи, замърсени с тежки метали. По-чувствителни
към отлаганията на кадмий са стоящите води от язовирите, отколкото течащите води от изследваните реки, за
които поносимите критични натоварвания са по-високи, докато поносимостта на отлаганията на оловото и за
двата типа води е сравнима. Критичните натоварвания за тежки метали, обаче, са съществено превишени от
отлаганията с валежите за водите на четири от шестте изследвани водни обекта, с най-високи стойности за
водите на язовир «Петрохан» и р. Егуля, където и отлаганията са най-високи. В района с най-ниски отлагания не
са превишени критичните натоварвания за олово и кадмий както за течащите, така и за стоящите води.
Предложени са мерки за регулиране на замърсяването на околната среда, използвайки стойностите на
критичните натоварвания за тежки метали, с оглед успешното управление на устойчивото развитие на повърхностните води.
тие

Ключови думи: Критични натоварвания, повърхностни води, тежки метали, управление, устойчиво развиKey words: Critical loads, surface water, heavy metals, management, sustainable development

Въведение
Критичните натоварвания за даден замърсител на водите се определят от най-високите стойности на отлаганията му с валежите и от атмосферата,
под които не се наблюдават увреждания и промени
в структурата и функционирането на водната екосистема в конкретните условия на водосборната
област.
В този аспект т.н. критични натоварвания, определящи максималната граница на поносимост
при натоварване със замърсяващи вещества, под
която се запазва устойчивото развитие на екосистемите, съгласно съвременните познания, могат
да се използват като критерий за успешно управление на устойчивото развитие на водните екосистеми.
Във връзка с това, основната цел на това проучване е да се определят критичните натоварвания

за олово и кадмий за природни повърхностни стоящи и течащи води с различно териториално
местоположение, предназначение и степен на
замърсеност, както и техните превишения от реалните отлагания в конкретните водосборни области.
За реализиране на тази цел беше необходимо изпълнението на следните задачи:
- прилагане на балансовия метод при определяне на критичните натоварвания за олово и кадмий за повърхностни води в различни типове водна
среда, използвайки информация за износа на тези
метали с надземната биомаса, вертикалната им
миграция с водния отток извън коренообитаемия
слой, съотношението между разтворените им форми и суспендираното им количество във водния
стълб;
- определяне на отлаганията на олово и кад-
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мий с валежите;
- изчисляване на превишенията на критичните
натоварвания за олово и кадмий за различните водни обекти от реалните им отлагания с валежите.
Конкретната научна и практическа стойност
на получените резултати се състои в това, че се
определят индивидуалните гранични стойности на
натоварване на подбрани различни типове водни
обекти с тежки метали и при установяване наличие
на превишения на критичните натоварвания от реалните отлагания с валежните води, застрашаващо устойчивото развитие на водните екосистеми,
се изчислява размерът на намаляването на замърсяването на съответната водна среда до стойностите на критичните натоварвания.
Резултатите могат да се използват от Министерството на околната среда и водите, както и от
Координационните центрове на международните кооперативни програми за води (ICP Waters) и за моделиране и картографиране на критичните натоварвания (ICP Modeling and Mapping Critical Loads) към
Европейската комисия на ООН за адаптивно управление на устойчивото развитие на водните ресурси
в национален и европейски мащаб (фиг. 1).
Обекти и методи на изследване
Обект на изследване са повърхностни стоящи
и течащи води с различно предназначение и състояние, отразени на фиг. 2, както следва:
1) Стоящи повърхностни води и дънни утайки
от изравнител “Петрохан” за водохващания от чисти райони без антропогенно въздействие в Западна
Стара планина, предназначени за добив на енергия
и за питейно-битово водопотребление;
2) Стоящи повърхностни води и дънни утайки
от язовир “Огоста”, формирани от водни
течения, преминаващи през населени места,
и използвани за промишлени цели и за напояване в
селското стопанство;
3) Течащи природни води и дънни утайки без
източници за замърсяване на р. Бързия, една част,
от които участва в изравнител “Клисура”, елемент
от хидровъзел “Среченска бара”;
4)Течащи природни води и дънни утайки от р.
Егуля в Плана планина без точкови източници на
замърсяване, но в близост до столицата;
5)Течащи равнинни води и данни утайки от р.
Тученица преди постъпване в населено място;
6) Стоящи равнинни повърхностни води и дънни утайки от язовир “Панорама”, използван за рекреационни цели;
7) Валежи от районите на Петрохан, Монтана,
Плана и Плевен, с които се отлагат тежки метали
във водосборите на водните обекти (триъгълници).
За измерване на отлаганията с валежите в ра-

йоните на посочените водни обекти са използвани
постоянно отворени пластмасови колектори в трикратна повторяемост за всеки район, с индивидуална събирателна площ 314 cm2. Събраната във всеки колектор валежна вода е измервана на всеки две
седмици и са вземани индивидуални водни проби
за анализ. На същите дати са вземани проби от
течащи и стоящи води, както и от дънните им утайки за периода май 2005 г. – юни 2006 г.,. Във взетите водни проби и дънни утайки е определяна потенциометрично киселинната реакция чрез показателя рН, съдържанието на олово и кадмий с атомно-абсорбционен анализ, органичен въглерод чрез
UV/VIS спектрометричен анализ и неразтворени вещества тегловно, след предварителното им филтруване през мембранни филтри с размер на порите 0.45 μm.
Определено е относителното участие на отделните дървесни видове във водосборните площи
на изследваните водни обекти, а данни за средния
им годишен приръст, плътност и концентрация на
олово и кадмий в надземната маса, както и дренираното вертикално количество воден отток извънкоренообитаемия слой в проучваните водосбори, са
използвани от предходни проучвания на авторския
екип (Игнатова и др., 2000; Ignatova, 2001; 2002;
Ignatova et al., 2001; 2002; 2005).
В съответствие с приложения балансов метод
за устойчиво развитие на водните екосистеми
(Steady State Mass Balance) една водна екосистема може да понесе толкова отлагания на тежки метали без увреждания и нарушения на структурата
и функциите, колкото съответстват на баланса между приходните и разходните им количества. Приходните елементи на баланса се представят чрез постъпващите тежки метали от изветрителните процеси и отложените с валежите и от атмосферата,
а разходните включват изнесените с надземната
маса на растителността от водосборната област
тежки метали и дренираните с водния отток извън
коренообитаемия слой.
За изчисляване на критичните натоварвания за
олово и кадмий за водна среда, превишенията от
действителните им отлагания с валежите, както и
захранващата моделите информация, е разработен софтуерен продукт в Excel режим с възможност за актуализиране за произволно избрана
година. Той съдържа цялата необходима база данни за всеки воден обект, както и всички формули,
използвани за обработване на базата данни и за
изчисляване на критичните натоварвания и техните
превишения. При актуализиране на променливите
параметри за друг период от време, чрез вградените в софтуера формули автоматично се преизчисляват критичните натоварвания и техните пре-
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Фиг. 1 Схема на адаптивно управление на водна екосистема
вишения от отлагания с валежите за всеки произволно избран период от време. В този софтуер са
включени следните формули:
CL(Pb, Cd) = Mu + Mle (crit),
където Mu е изнесеното количество олово или
кадмий с надземната маса на дървесната растителност във водосбора (eq) и се определя по следното уравнение:
Mu = CM AM с,
См = См (%) 10/ Ем,
Където См е съдържанието на Pb или Cd в
надземната маса на дървесната растителност във
водосбора, eqkg-1;
А–приръст на надземната маса, m3ha-1год-1;
См (%) – процентното съдържание на Pb или
Cd в надземната маса;
с – плътност на надземната маса, kg m-3
Ем – еквивалентната маса на Pb или Cd;
Mle(crit) е дренираното количество олово или
кадмий с водния отток, определено по формулата:
Mle(crit) = 10 Qle[M]tot sw(crit);
[M]tot sw(crit) = [M] sw(crit) + [M] spм(crit)
[SPM]sw,
където Qle е вертикално дренираното водно
количество, m3ha-1год-1;
[M]tot sw(crit) – общата критична концентрация на тежки метали във водната среда;
[M] sw(crit) - критичната концентрация на олово или кадмий във водния стълб \[Cd]sw(crit) =
0,38 mgm-3; [Pb]sw(crit) = 11 mg m-3\;
[M]spм(crit) - критичната концентрация на олово или кадмий в суспендираните частици на водната среда, mg kg-1;
[SPM]sw - съдържанието на суспендирани ве-

щества във водната среда, gkg-1;
[Cd]spм(crit) = [Cd]molspм(crit) 1.124.108;
[Pb] spм(crit) = [Pb]molspм(crit) 2.072.108;
[M]molspм(crit) - критичната концентрация на
олово или кадмий в суспендираните частици на водната среда, mol g-1;
Превишенията на критичните натоварвания за
олово и кадмий за водна среда (CLsw(M) ex) от отложените с валежите и от атмосферата количества на тези метали са определени по разликата между отлаганията [TotDep (M)] и критичните натоварвания [CLsw (M)]по формулите:
CLsw(M) ex = Dep (M) – CLsw (M),
Dep(M) = Qdep [M]dep
Където Qdep е количеството на валежите (mm)
за изследвания период;
[M]dep- средната концентрация на олово и кадмий във валежните води.
Резултати и дискусия
Получените при изследването резултати за киселинността на водните компоненти в изследваните райони са отразени в табл. 1. От нея се вижда,
че средните стойности на рН на валежите, постъпващи в района на изравнител “Петрохан”, р. Бързия
и р. Егуля са под 5.6, показващо, че в тях системно
постъпват кисели валежи. Киселинността на валежите в района на изравнител “Петрохан” и р. Бързия
е 5.21-5.22 рН единици, а тази във водосбора на р.
Егуля съответно 5.46. С най-благоприятна киселинност са валежите в района на водоем “Панорама”
и р. Тученица (6.28 рН единици), а тези, постъпващи във водосборната площ на яз. Огоста са със
средна киселинност около нормалната (5.65 рН
единици) (табл. 1).
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2 Язовир “Огоста”

3 Река “Бързия”

6 Водоем “Панорама”

■
■
■

1 Изравнител”Петрохан”

■
■

■

5 Река “Тученица”

4 Река “Ведена”

Фиг. 2 Местоположение на изследваните водни обекти
С изключение на равнинните води до гр.
Плевен, в останалите изследвани райони постъпват валежи с променлива киселинност, като преобладават стойности под рН 5,6, отнасящи се към
“ки-селите валежи”. Това предполага и по-добра
разтворимост на тежките метали и миграцията им
от една среда в друга.
Средната стойност на рН на стоящите води
от язовир “Петрохан” за изследвания период е 6.51,
а на утайката 6.36 рН единици, при норма за води,
използвани за питейни цели от 6.5 до 8.5.
Незначително по-високи са стойностите за рН на
водите и утайките от р. Бързия (6.67 и 6.64 съответно). Най-кисели са водите в тези два водни обекта
по време на интензивните валежи през лятото на
2005 г., когато повърхностния отток се формира
най-вече от валежните води.
Водите и утайките на р. Егуля също имат подобна киселинност – за водния стълб средногодишната киселинност възлиза на 6.52, а за дънните
утайки съответно 6.23 рН единици.
По-високи са стойностите на рН за водите и
утайките на язовир “Огоста”, където средногодишната киселинност на водния стълб е била през изследвания период 7.75, а на дънните утайки 7.49

рН единици. Подобни стойности са измерени и за
язовир “Панорама”- за водите съответно 7.76, а за
дънните утайки- 7.55, а също така и за течащите
води на р. Тученица- за водния стълб 7.75, а за
утайките – 7.29 рН единици (табл. 1).
Като цяло равнинните водни обекти са с поблагоприятна киселинност, както на водната си
фаза, така и на дънните утайки (яз. “Панорама”,
яз. “Огоста” и р. Тученица), в сравнение с високопланинските (яз. Петрохан, р. Бързия и р. Егуля).
Износът на тежки метали с надземната биомаса във водосборната област на съответните водни обекти беше определен чрез произведението от
годишния прираст на представените дървесни видове и концентрацията на съответния метал в надземната им маса (Ignatova, 2001, 2003).
Данните за съдържанието на тежки метали в
биомасата (Xhpp, g kg-1) бяха взети от литературата като средни стойности в различни части на основните дървесни видове от изследваните водосборни площи (Ignatova еt al., 2005; De Vries and
Bakker, 1998; De Vries et al., 2001) (табл. 2).
Износът на олово и кадмий от надземната маса във водосборите на изследваните водни обекти
се характеризира с близки стойности, особено за

Таблица 1 Средна киселинност на водните компоненти за периода май 2005 г. - май 2006 г., рН

Воден обект
Яз. Петрохан
Яз. Огоста
Яз. Панорама
Р. Бързия
Р. Тученица
Р. Егуля

Валеж Воден стълб Утайка
5.22
6.51
6.36
5.65
7.75
7.49
6.28
7.76
7.55
5.22
6.67
6.64
6.28
7.75
7.29
5.46
6.52
6.23
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изравнител “Петрохан”, язовир “Огоста” и р. Бързия
(съответно 11.97, 11.92 и 11.35 gha-1yr-1 за Pb и
0.61, 0.60 и 0.58 gha-1yr-1 за Cd), което дава основание за съпоставяне на получаваните впоследствие стойности за критичните натоварвания с тежки
метали. Втора група по износ на тежки метали с
надземната маса формират дървесните видове във
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водосборите на яз. “Панорама”, р. Тученица и р.
Егуля, където изнесеното олово с надземната част
на дървостоите от водосбора на р. Тученица състявлява 14.24 gha-1yr-1, на язовир “Панорама” –
13.88 gha-1yr-1 и на р. Егуля – 13.20 gha-1yr-1. За
кадмия тези стойности са съответно 0.73 gha-1yr1
, 0.69 gha-1yr-1 и 0.67 gha-1yr-1 (табл. 2).

Таблица 2 Среднопретеглен износ на олово и кадмий с надземната маса от водосборите
на изследваните водни обекти (Mu)

Воден обект
Яз. Петрохан
Яз. Огоста
Яз. Панорама
Р. Бързия
Р. Егуля
Р. Тученица

Дървесни видове
0.85бк;0.1бб;
0.03см;0.02дб
0.48бк;0.3дб;
0.2гб;0.02бб
0.25бл;0.26дб;0.1
7цр;0.03 лп
0.84бк;0.06см;
0.1бб
0.66бк;0.22бл;
0.1см;0.02чб
0.42цр;0.36ак;0.1
6чб;0.08бл

Приръст,
m3ha-1yr-1

Плътност,
kgm-3

Приръст,
kgha-1yr-1

Износ на Pb,
gha-1yr-1

Износ на Cd,
gha-1yr-1

2.71

720

1949

11.97

0.61

2.60

760

1976

11.92

0.60

3.24

714

2313

13.88

0.69

2.60

713

1849

11.35

0.58

3.07

701

2152

13.20

0.67

3.42

685

2315

14.24

0.73

Дренираното водно количество варира в границите от 284 m3ha-1год-1 за водосбора на р. Егуля,
до 1060 m3ha-1год-1 за язовир “Петрохан”. Във водосборната област на язовир “Огоста” се дренират 565 m3ha-1год-1, на язовир “Панорама” 546
m3ha-1год-1, на р. Тученица 646 m3ha-1год-1, а на р.
Бързия 865 m3ha-1год-1.
Необходимата обща концентрация на Pb и Cd
във водната среда за това уравнение, [M]tot
sw(crit), е анализирана поотделно във водния стълб
и в дънните утайки, получени от суспендераните
във водата Pb и Cd в неразтворимо състояние за
всеки воден обект.
Концентрацията на суспендираните във водата вещества ([SPM]sw) в яз. “Петрохан” като средна стойност за изследвания период възлиза
на 0.0125 gdm-3, при средна концентрация на Pb
във водния стълб 0.0016mgdm -3 и на
Cd 0.0001 mgdm-3. Във водите на р. Бързия се
съдържат средно за периода на проучване
0.0565 gdm-3 суспендирани вещества, при концентрация на Pb във водата 0.0015 mgdm-3 и на
Cd 0.0002 mgdm-3. Съдържанието на суспендираните вещества в останалите водни обекти е разположено в този диапазон- яз. “Панорама”- 0.0307,
яз. “Огоста”- 0.0269 , р. Тученица- 0.0191 и
р. Егуля- 0.0129 gdm-3 (табл. 3).
В самите суспендирани вещества, анализирани чрез дънната утайка, се съдържат средно за

периода в язовир “Петрохан” 17,67 mgkg-1 Pb и
0.41 mgkg -1 Cd, а в р. Бързия съответно
22.51 mgkg-1 Pb и 2.19 mgkg-1 Cd. Най-високо е
съдържанието на Pb в утайките от яз. “Панорама”
(40.65 mgkg-1) и р. Тученица (27.24 mgkg-1)
(табл. 3).
Използувайки данните от табл. 3 и приемайки
препоръчаните в литературата критични стойности за
концентрацията на Pb (11 μgdm-3) и Cd 0.38 (Таблица
3 Воден отток, съдържание на суспендирани вещества във водния стълб и концентрация на Pb и Cd в
изследваните водни обекти като средни стойности за
периода май 2005–юни 2006 г.μgdm-3) във водния
стълб, е определена общата критична концентрация на тези метали за водната среда, която е най.висока за р. Бързия 0.50 μgdm-3, яз. “Панорама”
0.45 μgdm-3 и р. Тученица 0.42 μgdm-3, а за останалите водни обекти стойностите са еднакви
(0.39 μgdm-3).
Необходимо е да се подчертае, че дренираните
количества Pb и Cd с водния отток съществено се
различават за отделните водни обекти. Най-много Pb
се изнася с водния отток от водосборната област на
изравнител “Петрохан” (11.89 gha-1год-1) и р. Бързия
(10.62 gha-1год-1), а най-малко от р. Егуля (3.20 gha1
год-1). Язовир “Огоста”, язовир “Панорама” и р.
Тученица заемат междинно място с 6.35 , 6.69 и
7.44 gha-1год-1. Дренираните количества Cd са значително по-ниски, но съотношенията за отделните
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Таблица 3 Воден отток, съдържание на суспендирани вещества във водния стълб и концентрация на
Pb и Cd в изследваните водни обекти като средни стойности за периода май 2005 – юни 2006 г.

Воден обект
Яз. Петрохан
Яз. Огоста
Яз. Панорама
Р. Бързия
Р. Егуля
Р. Тученица

[SPM]sw,
gdm-3
0.0125
0.0269
0.0307
0.0565
0.0129
0.0191

Qle,
m3ha-1год-1
1060
565
546
865
284
646

[Pb] sw,
mgdm-3
0.0016
0.0031
0.0014
0.0015
0.0006
0.0013

изследвани водни обекти се запазват (р. Бързия0.44 gha-1год-1, изравнител “Петрохан”- 0.41 gha1
год-1, р. Егуля- 0.11 gha-1год-1 и язовир «Огоста»0.22 gha-1год-1) язовир “Панорама”- 0.25 gha-1год-1
и р. Тученица- 0.23 gha-1год-1).
Тези различия са определящи и при формиране на критичните натоварвания за Pb и Cd за изследваните водни обекти. Най-много отлагания на
Pb могат да понесат водите в изравнителя “Пет-

[Cd] sw,
mgdm-3
0.0001
0.0003
0.0002
0.0002
0.0002
0.0001

[Pb] spм,
mgkg-3
17.67
0.46
40.65
22.51
19.80
27.24

[Cd] spм,
mgkg-3
0.41
0.44
2.41
2.19
0.81
2.09

рохан” (23.87 gha-1год-1) и тези на р. Бързия (21.98
gha-1год-1), без да настъпят увреждания на водните
екосистеми в тях. Най-уязвими от отлаганията на
Pb са водите на р. Егуля, за които критичните натоварвания са 16.40 gha-1год-1, а водите на язовир
“Огоста”, язовир “Панорама” и р. Тученица отново
заемат междинно място с 18.44 gha -1год -1,
20.57 gha-1год-1 и 21.68 gha -1год-1 съответно
(фиг. 3).
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Фиг. 3 Критични натоварвания за олово за водна среда и техните превишения от отлаганията с
валежите и от атмосферата, gha-1год-1
При съпоставяне на критичните натоварвания за
Pb и Cd се установява, че изследваните водни обекти
са много по-чувствителни към отлаганията на Cd, чийто стойности за критичните натоварвания са многократно по-ниски от тези за Pb. И тук най-чувствителни
са водите на р. Егуля с 0.79 gha-1год-1 допустими
отлагания на Cd, а най-устойчиви са водите на р.
Бързия и изравнител “Петрохан” с 1.02 gha-1год-1.
С близки, но незначително по-ниски критични натоварвания за кадмий се характеризират водите на
р. Тученица 0.96 gha-1год-1 и тези на язовир “Панорама” 0.94 gha-1год-1, докато тези на язовир “Огос-

та” заемат междинно място с 0.82 gha-1год-1
(фиг. 4).
Определянето на критичните натоварвания за
замърсители във водите имат екологичен смисъл
само когато могат да бъдат съпоставени с реалните отлагания, за да се определи дали има превишения на тези критични стойности и да се изчислят
необходимите редукции на емисиите от източниците на замърсяване до достигане на критичните
натоварвания.
Извършените изследвания върху отлаганите
с валежите метали Pb и Cd, показаха, че както ва-
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Фиг. 4 Критични натоварвания за кадмий за водна среда и техните превишения от отлаганията с
валежите, gha-1год-1

лежните количества, така и концентрациите на Pb
и Cd във валежите, при умножаването на които се
формират отлаганията, варират в широки граници.
Отразените данни в табл. 4 показват, че най-много
Pb се отлага с валежите в района на язовир “Огоста” (59.40 gha-1yr-1), а най-малко във водосбора на
р. Тученица и язовир “Панорама” (6.20 gha-1yr1
).Прави впечатление, че въпреки пространствената си близост, в района на изравнител “Петрохан”
се отлага много по-вече Pb (38.69 gha-1yr-1), отколкото на р. Бързия (26.62 gha-1yr-1), а отлаганията
на Pb в района на р. Егуля (35.04 gha-1yr-1) се доближават до тези край изравнител “Петрохан”
(табл. 4).
Отлаганията на Cd също варират в широки
граници- от 2.98 gha-1yr-1 при изравнител “Петрохан” до 0.62 gha-1yr-1 при язовир “Панорама и р.
Тученица (табл.4).
В настоящето проучване беше установено, че
за водите на изравнител “Петрохан”, язовир
“Огоста”, р. Бързия и р. Егуля критичните натоварвания за Pb и Cd са съществено превишени от реалните отлагания. Най-съществени са превишени-

ята на критичните натоварвания за Pb за водите на
язовир “Огоста”(40.96 gha-1год-1), където и общото отлагане на този тежък метал е най-високо
(59.40 gha-1год-1) (фиг. 4). Вероятна причина за
това е наличието на минно-добивна дейност във водосбора на този воден обект, далечен трансграничен пренос, както и близостта му до населеното
място гр. Монтана. Вниманието на вземащите решения органи трябва да бъде насочено към намаляване на количеството на отлаганията на тежки
метали в районите с превишения на критичните
натоварвания, за да се предотвратят уврежданията
на водните екосистеми в тях.
Превишения на критичните натоварвания се установяват и за водите на р. Егуля в размер на
18.64 gha-1год-1 за Pb и 1.40 gha-1год-1 за Cd, за
което вероятно влияние оказва близостта на голяма столична община.
Високи са превишенията на критичните натовапвания и за водите от изравнител “Петрохан”, елемент от хидровъзел “Среченска бара”, използван
за питейно-битово водопотребление. Иравнител
“Петрохан” е разположен в непосредствена бли-

Таблица 4 Годишни отлагания на олово и кадмий с валежите в изследваните райони
за периода май 2005 г. – юни 2006 г., gha-1yr-1.

Воден обект
Яз. Петрохан
Яз. Огоста
Яз. Панорама
Р. Бързия
Р. Тученица
Р. Егуля

Валеж, mm Отлагания Pb Отлагания Cd
1488
38.69
2.98
792
59.40
1.58
620
6.20
0.62
1024
26.62
1.02
620
6.20
0.62
730
35.04
2.19
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зост до натоварената пътна магистрала СофияБерковица.
Показателен в това отношение е вариантът с
язовир “Панорама”и р. Тученица, в чиито водосбори са установени многократно по-ниски отлагания
на изследваните тежки метали, и където до достигане на критичните натоварвания за олово, водната
среда може допълнително да поеме, без опасност
от увреждания още 15.48 gha-1год-1 за р. Тученица
и 14.37 gha-1год-1 за стоящите води на яз. “Панорама”(фиг.3), а резервите им по отношение на кадмия са за допълнително натоварване от 0.32–
0.34 gha-1год-1 (фиг. 4).
При осредняване на получените резултати общо за всички изследвани стоящи и всички изслед-

вани течащи води, се установява, че по отношение
на оловото почти няма различия в критичните натоварвания и техните превишения от реалните отлагания с валежите във водосборните области за течащи и стоящи води (фиг. 5).
За разлика от Pb, критичните натоварвания за
Cd са по-ниски за язовирите, отколкото за течащите речни води. Това се съчетава и с малко по-високи отлагания на Cd с валежите във водосборите на
язовирите в сравнение с реките, поради което и превишенията на критичните натоварвания за Cd са значително по-високи за язовирите, докато за течащите речни води средното превишение е незначително (фиг. 6).
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Фиг. 5 Средни критични натоварвания за олово за язовири и реки и техните превишения
от отлаганията с валежите, gha-1год-1

1.2

-1

Cd, g ha yr

-1

1.6

0.8
0.4
Язовири

0

П

ре
ви
ш

ен
ия

га
ни
я
тл
а
О

Кр
ит
.Н
ат

ов
ар
.

Реки

Фиг. 6 Средни критични натоварвания за кадмий за язовири и реки и техните превишения
от отлаганията с валежите, gha-1год-1

Управление на устойчивото развитие на повърхностни води чрез ...

Заключение, изводи и препоръки
Обобщавайки получените резултати от проведеното проучване, могат да се обособят следните
по-важни заключения, изводи и препоръки:
1. За първи път са определени критичните натоварвания за олово и кадмий за конкретни повърхностни стоящи и течащи води в България (изравнител “Петрохан”, язовир “Огоста”, яз. “Панорама”,
р. Бързия, р. Тученица и р. Егуля), чрез прилагането на балансовия метод за устойчиво развитие на
екосистемите и с използването на експериментално получени данни.
2. Установено е, че изследваните водни обекти са много по-чувствителни към отлаганията
на кадмий, чийто стойности за критичните натоварвания са многократно по-ниски от тези за
оловото.
3. Със сравнителни изследвания в един и същи период от време е показано, че най-уязвими от
отлаганията на олово и кадмий са водите на р. Егуля
(Плана планина), чиито критични натоварвания са
най-ниски, най-много отлагания на олово могат да
понесат водите на изравнител “Петрохан”, р. Бързия
и р. Тученица без да настъпят увреждания в тях, а
водите на язовир “Огоста”заемат междинно място;
4. За изследвания период са констатирани
превишения на критичните натоварвания, както за
олово, така и за кадмий, като най-съществени са
превишенията на критичните натоварвания за олово за водите на язовир “Огоста”, където и общото
отлагане на този тежък метал е най-високо, а найниски са превишенията за водите на р. Бързия.
5. Не са установени превишения на критичните натоварвания за олово и кадмий за водите на р.
Тученица и яз. “Панорама”, в чиито район отлаганията и на двата изследвани метала са най-ниски.
6. Получените резултати могат да се използват за адаптивно управление на устойчивото развитие на водите в изследваните райони, като отлаганията се намалят до достигане на критичните натоварвания за конкретните водни обекти;
7. За определяне на критичните натоварвания
за олово и кадмий за водна среда, както и техните
превишения от реалните отлагания с валежите, е
разработен софтуер в Excel формат, включващ необходимата база данни и вградени формули за съответните изчисления, който позволява при актуализиране на променливите параметри за друг период от време или за други водни обекти, автоматично да се изчислят критичните натоварвания за тези
метали и техните превишения.
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ABSTRACT
According to the International Convention for Trans-boundary Air Pollution Decrease and the Frame Directive for
Waters 2000/60/EU in European the International Cooperative Programme for calculation of critical loads for terrestrial
and aquatic ecosystems (ICP Modeling and Mapping Critical Loads and Levels) is in use, in which Bulgaria also takes
part. The prior attention is paid to the pollution of waters by heavy metals. The main purpose of this study is to
determine the admissible heavy metal depositions of aquatic ecosystems according to several criteria: different localities,
level of pollution, etc. in accordance with the successful management of their sustainable development.
The aims of the research are six aquatic ecosystems with stream and steady waters used as drinking water, water
for industry and irrigation as well recreation. In the last two years a monitoring of acidity and chemical concentration of
precipitation before entering the catchment area has been carried out. The results have been used to calculate the
depositions of heavy metals Pb and Cd in different test variations. The removal of heavy metals by the biomass and the
vertical migration by drainage waters have been determined. A software product based on Steady State Mass Balance
Method has been developed to calculate the critical loads of Pb and Cd.
The obtained results have shown that in the regions of Petrohan, Plana, Kaylaka around Pleven and Ogosta Lake
by Montana acid precipitation polluted with heavy metals occurs regularly. The depositions of Pb and Cd are at the
highest levels in the Petrohan region and observatory in Plana and the lowest are in Panorama Site near Pleven. The
dam still waters are more susceptible to deposition of Cd compared to the stream waters of the studied rivers, of which
the admissible critical loads are higher while the susceptibility of Pb depositions of both types of water are equal. The
admissible critical loads of heavy metals, however, are considerably higher due to precipitation of the waters in four of
six studied aquatic ecosystems. The highest precipitation levels are in the waters of Petrohan dam and Egulya River,
where the depositions of heavy metals are the highest too. The critical loads of Pb and Cd in the regions with lowest
depositions of heavy metals are not exceeded for both water types. Measures, regulating the environmental pollution,
have been suggested, taking into consideration the level of critical loads of heavy metals, in accordance with the
successful management of surface water sustainable development.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ИНДУСТРИАЛНАТА И ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТА
НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ
Динка Милчева, Димитър Вергиев
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Присъединяването на България към Европейския съюз постави на дневен ред актуализиране на законодателството във всички области на живота и конкретно в икономиката. На макро ниво държавата чрез икономическите регулатори се стреми да стимулира, както производството, така и опазването на околната среда. Това
поставя в особена взаимозависимост от една страна, възприетите норми в опазването на околната среда, а от
друга - развитието на индустрията.
В доклада се разглеждат проблемите свързани с екологизацията на индустриалната политика в аспекта на
устойчивото развитие.
Ключови думи: индустриална политика, екологична политика, устойчиво развитие
Key words: industrial policy, ecological policy, sustainable development.

Интердисциплинарният подход и отчитането на
екологичните интереси отразява двойствената връзка между индустриалната и екологичната политика.
При индустриалната политика, регулативните механизми от страна на държавата са по-ограничени,
докато при реализирането на екологичната политика, тези механизми законодателно са по-дефинирани, и косвено дават възможност за влияние върху
индустриалната политика на микро ниво. Чрез индустриалната политика се определя влиянието на
индустрията по отношение на всички елементи на
околната среда, включително и това на продуктите.
В случая се прилагат, както икономически, така и
административни регулатори.
Развитието на индустриалната и екологичната политика е подчинено на хармонизиране на нашето законодателство с европейското и участието
ни на вътрешния европейски пазар. Според чл. 7а
от Римския договор, самото определение за вътрешен пазар съдържа изискването - това да е територия без вътрешни граници, в която свободното
движение на стоки, хора, услуги и капитали е
гарантирано. Никоя страна не следва да се ползва
от нелоялни пазарни предимства, като спестява разходите за опазване на околната среда. В този
смисъл, преструктурирането на икономиката, затварянето на предприятия или производства по екологични съображения, гражданската отговорност и
отговорността за продукти са илюстрация на пресечните точки между икономиката и околната среда на индустриалната и екологична политика и реализирането на взаимодействието им в устойчивото развитие.
Успешното функциониране на вътрешния пазар зависи от изпълнението на широк обхват от основни нормативни и икономически условия. Нито

една част от общото законодателство на Общността
(acquis communautaire) не може на практика да бъде отделена от останалите. Тази взаимозависимост
е подчертана и в чл. 130 r от Римския договор, който предвижда изискванията за екологична защита
да бъдат вградени в определянето и прилагането
на другите политики на Общността. Световната и
европейската практика (особено след 1992 г.) и
трайното навлизане на понятието “устойчиво развитие” недвусмислено показаха нуждата от екологизация на закони, които са опосредствено свързани
с околната среда.
Характерна и отличителна черта на нашата
правна система, е фрагментирането на отделните
клонове на правото и недостатъчното развитие на
икономическите регулатори. Последното от своя
страна, показва недостиг на правни норми, в които
те да се обективират. От това може да се съди, че
националните екологични норми не са достатъчно
взаимосвързани с икономиката и производството.
Пример в това отношение е липсата на законодателство за отговорност за продуктите.
Икономическите критерии за присъединяване
към ЕС (критериите от Копенхаген) се свеждат до
създаване на нормално функционираща пазарна
икономика, способна да посрещне предизвикателствата на конкуренцията вътре в общността. Това
предполага, цялостно технологично, производствено, структурно, продуктово, институционално,
пазарно, инфраструктурно, екологично, социално,
санитарно-хигиенно модернизиране; съвременно
здравеопазване, образование и наука; подобрена
ядрена безопасност, и много други предпоставки.
Анализът на световния опит показва, че пазарната
икономика не може да функционира нормално без
да притежава някакъв минимум от конкурентоспо-
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собност. И обратното – тя става конкурентоспособна, и защото може да функционира нормално в
пазарни условия.
При разглеждане на конкурентоспособността
и конкретно фирмената конкурентоспособност,
трябва да се отчитат резултатите от провежданата
национална икономическа и индустриална политика,
осъществяваните стратегии на индустриалните
фирми и преди всичко способността на фирмите
да постигат висока продуктивност, основана на иновативен подход към човешките ресурси, капитала
и физическите активи.
Индустриалната политика определя ориентацията на индустрията осигуряваща възможности за
растеж, в съответствие с етапа на икономическо
развитие, а именно:
• ресурсно обусловен (или ориентиран) етап
на развитие;
• инвестиционно ориентиран етап на развитие;
• иновационно ориентиран етап на развитие.
Може да се твърди, че нашата индустрия продължава да се намира в първия етап на развитие,
без това да се абсолютизира и да се отнася до всички фирми. Главна особеност на този етап е, че растежът се генерира предимно от първичните фактори на производство. Сравнителните предимства на
първичните фактори (респ. на евтините ресурси)
обаче силно и трайно намаляха и тенденцията е
трайна. Дори и оптимално да се оползотворяват
ресурсите, добавената стойност в продуктите е
ниска, конкурентоспособността и растежът са
спорни. Това е така, и защото индустриалните страни, с които се конкурираме на пазарите, се намират в третия - иновационно ориентиран етап на
развитие, а малка част от тях във втория - инвестиционно ориентиран етап на развитие. Двата по-висши етапа на развитие на индустриите осигуряват
условия за висока конкурентоспособност и източници за устойчив растеж.
Ресурсно обусловения (или ориентиран) етап
на развитие на индустрията, от своя страна е свързан с традиционно възприеманото екологично законодателство, което да се свързва по-скоро с природните ресурси и компонентите на околната
среда. Това трябва да се преодолее, като подходът се обогати чрез екологизацията на всички
закони. Самото определение за околна среда дава
достатъчно възможности за един антропоцентричен подход, който в последна сметка е в основата
на пазарната икономика.
Създаването на нормално функционираща и
конкурентоспособна пазарна икономика в България
предполага: високи темпове на растеж (средно
4.0% през следващите 20 години); високи норми

на вътрешно натрупване (26-28%) и на инвестиране (32-34%) във физически и особено в човешки
капитал; висок принос на повишението на общата
факторна производителност в прираста на БВП (2.02.5 процентни пункта средногодишно).
Специфичните национални икономически
механизми, свързани с околната среда и вътрешния пазар се изразяват чрез прилагането на санкции, данъци, такси, мита и акцизи и други регулатори.
Предприятията и лицата заплащат санкции и
глоби за замърсяване на въздуха, водите и почвите над пределно допустимите норми. Постъпленията се разпределят между Националния фонд за
опазване на околната среда (НФООС) и общинските фондове в съотношение 70:30. Като типични екологични такси можем да посочим тези за замърсяване на околната среда в границите на допустимите норми, постъпленията, от които се разпределят
между общините и НФООС в съотношение 40:60,
както е предвидено в ЗООС. Въведени са и екологични такси върху производството и вноса на течни
горива, както следва: 5% върху всички видове автомобилни бензини, 4% върху автомобилното дизелово гориво, 8% върху мазут със съдържание
на сяра над 1%. Приходите от тях постъпват в
НФООС. Фондът се попълва също и от административните такси, заплащани при издаване на
разрешителни, лицензи, решения по ОВОС и др. В
нашето право, включително и по отношение на околната среда, данъчните облекчения са с доста пестеливо присъствие. Засега единствената възможност е юридическите и физическите лица да бъдат
освободени от данък печалба и данък общ доход
при предоставяне на дарения за екологични
фондации.
Използван икономически механизъм остават
и субсидиите от държавния бюджет за общински
инвестиционни екологични обекти, които се определят ежегодно от съответния Закон за държавния
бюджет, за изграждането на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води и депа за битови
отпадъци. Основни източници за целево финансиране на екологични проекти освен държавният бюджет остават НФООС, общинските екологични фондове и Националният доверителен екофонд (НДЕФ),
които отпускат средства във вид на безвъзмездни
помощи (грантове) или безлихвени заеми за екологични проекти на общини, както и заеми с облекчен лихвен процент за екологични инвестиционни
проекти на фирми.
Изводът е, че макар и фрагментарно развит,
икономическият подход към околната среда присъства в нашето право. Регулаторите са съсредо-
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точени главно върху санкциите и по-малко върху
данъците, таксите и митническия режим. Стимулите са недостатъчно разработени, както и контролът при стриктното прилагане на икономическите
регулатори. Напоследък е възприет и се прилага
подходът регламентиране на финансовите механизми за реализиране на политиката в съответната област чрез разработваните специални закони в
областта на околната среда. Например “Закон за
ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда” с който се предвиждат
изменения на данъчното законодателство с цел стимулиране на дейностите по обезвреждане и рециклиране на отпадъците.
Стратегията и политиката по отношение на
околната среда се формират на базата основните
принципи фиксирани в Закона за опазване на околната среда [1], а именно:
• устойчиво развитие;
• предотвратяване и намаляване на риска за
човешкото здраве;
• предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите,
причинени от него;
• участие на обществеността и прозрачност в
процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
• информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
• замърсителят плаща за причинените вреди;
• съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;
• възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените
райони;
• предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни
въздействия върху тях;
• интегриране на политиката по опазване на
околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените
отношения;
• достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.
Политиката по опазване на околната среда е
непосредствен израз на развитието на Стратегията
за околната среда в направленията:
• развитие на екологичната политика на основата на общи научно-икономически анализи;
• децентрализирано управление на околната
среда, което включва процедури за участието на
обществеността;
• разработване на закони и подзаконови акто-
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ве, които предвиждат въвеждането на съответни
стандарти;
• прилагане на подзаконовите актове.
Държавната политика по опазване на околната среда се интегрира в секторните политики транспорт, енергетика, строителство, селско
стопанство, туризъм, промишленост, образование
и други, и се осъществява от компетентните органи на изпълнителната власт. Плановете и програмите за регионално развитие, за развитие на икономиката или на отделни нейни отрасли на национално и на регионално равнище осигуряват интегрирано опазване на околната среда в съответствие
с принципите и целите на закона и Националната
стратегия за околна среда. Всичко това показва,
неразривната връзка на екологичната и икономическата политика, в частност индустриалната.
С новото екологично законодателство бяха въведени някои ключови принципи за ефективна структура на екологичната политика, адекватни на чл.
130r(2) от EEC Treaty. Принципът “замърсителят
плаща”, поставя законовата основа за въвеждане
на инструменти на екополитиката, които пряко или
непряко прехвърлят разходите за намаляване или
отстраняване на въздействието върху неговия
причинител. Такова отчитане на разходите по опазване на околната среда неминуемо следва да мотивира екологичното поведение на стопанските субекти и физическите лица, които ще се стремят да
влязат в нормативните рамки, за да снижат своите
разходи. В тази връзка с ПМС 24/1993 (ДВ, бр.
15/1993) е утвърдена Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите
норми.
Принципът за “предотвратяване и предпазване от замърсяване” следва да насочи екологичните стратегии и политики не към решения “на края
на тръбата”, а към решения “на върха на молива”,
т.е. да се предприемат необходимите мерки за намаляване и дори отстраняване на евентуалното замърсяване и всяко друго потенциално въздействие
върху околната среда още в проектния стадий. По
този начин се създават и условията за приложение
на друг важен принцип - този за”пресичане на пораженията в техния изтoчник” (source-principle).
Екологична оценка и оценка на въздействието
върху околната среда се извършва при планове,
програми и инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии или техни
изменения, при чието осъществяване са възможни
значителни въздействия върху околната среда.
Главната дългосрочна цел и системата от подцели на индустриалната политика са в съответст-
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вие със стратегическата цел на икономическата
политика.
Главна дългосрочна цел на индустриалната политика трябва да бъде постигането и поддържането на устойчив растеж в българската индустрия и
нейния повишаващ се принос в брутната добавена
стойност на страната [2].
В средносрочен план индустриалната политика трябва да бъде насочена към намаляване на
изоставането на индустрията общо и по сектори в
конкурентоспособността спрямо индустриите на
страните – членки на Европейския съюз, за активизиране на индустриален растеж. Средносрочната
цел би следвало да е ориентирана към успешно
(начално) вписване на българската индустрия в стратегията за развитие на индустрията на европейската общност.
Системата от подцели трябва да бъде насочена главно към:
• Постигане качество на бизнес средата, в която оперират индустриалните фирми, съответстващо на стандартите за нормална пазарна бизнес
среда в Европейския съюз.
• Активизиране прехода от ресурсно обусловен етап на развитие на индустрията към инвестиционно и иновационно ориентираните етапи на
развитие.
• Активизиране на научно-изследователската
и развойна дейност и изследвания за реално и целево обслужване на иновативни процеси в индустрията.
• Осигуряване чрез образователната система
и системите за обучение и развитие на добре образовани и специализирани човешки ресурси за индустрията и условия за обновяване на кадрите и
професионалното им обогатяване.
• Изграждане на национална информационна
система и мрежа (в т.число за външноикономическа
информация) и осигуряване на т.нар. “сигнализиращо-консултиращи функции” спрямо бизнеса и
фирмите за успешно моделиране на бизнес
стратегии, тактики и управленски решения.
• Ускорено подобряване и модернизиране на
компонентите на националната инфраструктура с
особена важност за повишаване конкурентоспособността в индустрията (транспорт и транспортни
мрежи; логистика; комуникации).
• Активизиране на вътрешното потребление
на индустриални продукти, в т. ч. и чрез намаляване на нелоялната конкуренция на вносни и местни
продукти, а така също намаляване делът на сивата икономика в страната и др.
Акцентирането върху “приоритетни сектори”
при индустриалната политика, водещо до държав-

на подкрепа, ги поставя в изкуствена, а не в пазарна среда. Подходът, който е алтернативен на “приоритетните сектори”, е този на “хоризонталните цели”, който намира израз в две направления:
Първо, отговорностите, а оттук и ангажиментите на държавата и нейните институции, се насочват предимно към създаване на качествена бизнес среда, т.е. на подобряваща се и благоприятна
за всички фирми среда за функциониране.
Второ, държавната подкрепа чрез разнообразни механизми, лостове, инструменти се насочва
към стимулиране на проекти и продукти в индустрията, които могат да увеличат иновативният
потенциал, а оттук и конкурентоспособността на
фирмите.
Този подход съответства на индустриалната
политика в страните от Европейския съюз, а именно подкрепа от държавата на постигането на “хоризонтални цели” на общата икономическа политика. Той се основава върху ясни отговорности на
държава и бизнес за постигане на прелом в развитието на индустрията. В този случай се приема, че
бизнесът е водещ във вътрешноиндустриалните
приоритети, а държавата осигурява средата и подкрепата за развитието им.
Фирмите се конкурират на пазарите (вътрешни и външни) чрез своите продукти. Битката за поддържане на конкурентоспособността и увеличаване на конкурентните предимства се води от производителите на продукти.
Изводи
Върху развитието на българската индустрия
ще оказват влияние тенденции и процеси в интернационализираната и глобализираща се икономика,
тенденции в развитието на европейската индустрия,
в т.число осъществяването на обща стратегия за
нейното развитие, провеждани от правителството
политики и стратегии в икономиката на страната,
осъществявани бизнес-стратегии в частните индустриални фирми.
Изоставането на индустрията в технологичното и техническото обновление на производството
спрямо страните от Европейския съюз продължава
да е голямо. Последиците от него върху конкурентоспособността са известни.
Активизирането на инвестициите и иновациите е възлов проблем в развитието на индустрията
предвид качеството им на основен конкурентообразуващ фактор.
Взаимовръзката на индустриалната и екологичната политика в контекста на европейското законодателство се изразява в преместването на акцента към принципът за “предотвратяване и предпазване от замърсяване”, намиращо израз конк-
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ретно в Комплексното разрешително при проектиране.
Макар и фрагментарно развит, икономическият подход към околната среда присъства в нашето право. Регулаторите са съсредоточени главно върху санкциите и по-малко върху данъците, таксите и митническия режим. Стимулите са недостатъчно разработени, както и контролът при стрик-
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тното прилагане на икономическите регулатори.
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ABSTRACT
The accession of Bulgarian to the European Union pose a question on legislation actualization in all areas of social
and business life and especially in economics. On macro level with economics regulation the state aspire for stimulation
of industrial production and environmental preservation. In this course of action there is a special interconnection
between preservation of the environment and industrial development.
The present paper considers industrial and ecological policy in the context of sustainable development.
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ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА
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В доклада е разгледана ролята на принципите на екологичната политика на Република България за устойчивото развитие на обществото в контекста на Закона за опазване на околната среда.
Извършен е критичен анализ на несъвършенствата на нормативната уредба в тази област.
Направени са някои предложения за усъвършенстване на законодателството в тази област.
Разкрита е връзката между законодателството на Република България и устойчивото развитие.
Ключови думи: околна среда, устойчиво развитие, принципи, законодателство.
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Правото се основава и функционира на определени принципи. Те отразяват неговата същност
и трябва да се съблюдават от всички участници в
правоотношенията.
Екологическото право се основава както на общите правни принципи на българското право, така
и на отрасловите принципи, характерни за него.
За пръв път в Закона за опазване на околната
среда [1] от 2002 г. изрично са изброени принципите, на които се основава опазването на околната
среда. Тези принципи са:
1. Устойчиво развитие. Устойчивото развитие
е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава способността
и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото
развитие обединява два основни стремежа на обществото: постигане на икономическо развитие,
осигуряващо нарастващ жизнен стандарт и опазване и подобряване на околната среда сега и в
бъдеще.
Екологическата функция на държавата не се
свежда само до опазване на природата. Тя е значително по-широка, като обхваща и оптималното
използване на ресурсите. Тази функция се осъществява чрез правни и организационни способи. Към
правните способи се отнасят: приемане на закони
и подзаконови нормативни актове по природоползване и опазване на околната среда, дейност по прилагане на екологическите правни норми от оправомощените органи на държавно управление, прилагане на юридически мерки за въздействие и налагане на санкции за екологически нарушения и др.
Към организационните способи за осъществяване на екологическата функция на държавата
се отнасят: различните форми на финансиране и
кредитиране на екологически програми и мероприятия, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, мониторинг, екологически контрол и др. Макар и не от категорията на правните,

организационните способи се прилагат опосредено чрез тях и в определени правни рамки.
Изпълнението на екологическата функция на
държавата се състои основно в регулиране на екологическите обществени отношения.[2]
2. Предотвратяване и намаляване на риска за
човешкото здраве. Този принцип изисква при провеждане на стопанска или друга дейност да се действа така, че да се запазва човешкия живот и здраве
и по всякакъв начин да се избягва или намалява
въздействието на неблагоприятните фактори на
околната среда върху човека.
3. Предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на
вредите, причинени от него. При планирането и реализирането на дейности в околната среда би трябвало усилията да са насочени към превантивна дейност срещу евентуално замърсяване, а не да се
разчита на последващо ликвидиране на последиците. Опитът сочи, че след извършено замърсяване е много по-трудно и скъпо да се отстраняват
вреди.
4. Участие на обществеността и прозрачност
в процеса на вземане на решения в областта на
околната среда. В процеса на демократизация на
екологическото право се отдава все по-голямо значение на участието на обществеността при вземането на такива решения. По такъв начин ще се създадат условия за въвличане на гражданите и неправителствените организации в механизма на опазване на околната среда и по-точно при вземането
на някои значими за обществото екологически
решения, както и при осъществяването на контрол.
5. Информираност на гражданите за състоянието на околната среда. Един изключително
важен, но същевременно сложен и деликатен проблем в нашето съвремие. В основата на дейността
на всички неправителствени организации стои именно стремежът за по-широка информация за състоянието на околната среда. В глава втора на ЗООС
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е уреден доста подробно проблемът за информацията за околната среда, включително и за достъпа на гражданите до тази информация.
6. Замърсителят плаща за причинените вреди.
Това е общ правен принцип, приложен конкретно
към правоотношенията на екологическото право.
Той е закрепен нормативно и в чл. 170 от ЗООС,
където е отбелязано, че който виновно причини другиму вреди от замърсяване или увреждане на околната среда, е длъжен да ги обезщети.
7. Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично
разнообразие. Съхраняването и опазването на екологическото равновесие в природата е изключително важно изискване за оцеляването на човечеството.
Този принцип се базира на неразривната връзка
между предметите, явленията и процесите в природата. Само комплексният подход при опазването
на околната среда би дал възможност да се съхрани за бъдещите поколения биологичното разнообразие в природата.
8. Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони. За да се осъществи това, би трябвало
да се засили ролята на човешкия фактор като разумна целенасочена дейност за ликвидиране на последиците от замърсявания, както и провеждането
на мероприятия за подобряване качеството на околната среда.
9. Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях. Този принцип в известен
смисъл се дублира с принципа на предимство на
предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него,
въпреки, че тук се говори изрично само за чистите
райони.
10. Интегриране на политиката по опазване
на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществени-
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те отношения. Това е съществен проблем при провеждането на общата държавна политика в областта на опазването на околната среда. Ефективно интегриране може да се получи само при добър синхрон между централните и регионални органи на
държавното управление.
11. Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. Това положение звучи
добре като принцип, но струва ни се, че засегнатите лица са доста ограничени в своя избор на съдебна защита за нарушените им права във връзка с
опазването на околната страна. Изрични разпоредби в това отношение се съдържат в чл. 27, чл.160,
ал.4 и чл.171 от ЗООС. Ако обаче се направи анализ на тези възможности излиза, че достъпът до
правосъдие в посочените случаи все пак е непълен.
Изброените принципи са закрепени нормативно в ЗООС. Освен тях биха могли да се посочат и
други, като например отговорност за неизпълнение на задължения, произтичащи от нормативната
уредба; хуманност; хармонизация на българското
екологическо право с това на Европейския съюз и
др.
Посочените принципи на екологическото право са теоретично добре формулирани, но ще бъдат само пожелание, ако не се спазват неотклонно
от всички участници в екологическите обществени
отношения – органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, предприятията, юридическите и физическите лица.
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ABSTRACT
The role of the principles of the environmental policy of Republic Bulgaria for the sustainable development of the
society in the context of the law of preservation of environment is presented in this report.
It is shown the connection between Bulgarian legislation and sustainable development.
A critical analysis is made about imperfection of legislation in this field.
Some proposals are made about improvement of environmental legislation.
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ОТ ИКОНОМИКА НА НЕВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ РЕСУРСИ КЪМ
ИКОНОМИКА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ РЕСУРСИ
Балин Балинов
Технически университет – София
Сегашната глобална икономика в която участник е България, надхвърля възможностите на планетата, която я поддържат и тласна настоящата цивилизация към упадък или дори към гибел. Сега човечеството употребява възобновяемите ресурси по-бързо от възможността те да се възпроизведат. Наблюдава се масово изсичане и
свиване на горите, намаляване на водоносните пластове, изчезване на рибата в океана и моретата.
Невъзобновяемите източници на енергия са пред изчерпване с прогноза между 40 и 150 години. Парниковите
газове се увеличават с по-бързи темпове от възможностите на природата да ги поеме.
Запазването на цивилизацията и развитието на държавите, а така и за България минава през модела на
природата, която не създава отпадък, самовъзстановява се и намира приложение на всеки земен компонент.
Това изисква развитие на нова икономика на базата на източници на възобновяема енергия- от вятъра, слънцето,
биогоривата, водноелектрическата енергия, енергията на приливите и отливите и геотермалната енергия.
Икономиката все повече се нуждае от използване на рециклирани продукти и по-малко на добити от мините и
земните недра. Макар и с известно закъснение човечеството осъзнава необходимостта от смяна на парадигмата
в сферата на икономиката, за да позволи развитието и неговото оцеляване. Това важи за възможността да се дава
истинската цена на ползвания продукт, за който сега е забравено включването на вторичните ефекти от отпадъците,
замърсяването на атмосферата, водата и почвата, както и болестите сполетели човечеството от химията в
човешката цивилизация.
Ключови думи: възобновяеми ресурси, невъзобновяеми ресурси, устойчиво развитие, нова икономика ,
отрицателен вторичен ефект, биогорива, вятърна енергия
Key words: renewable sources, non-renewable sources, sustainable growth, new based economy, negative
secondary effect, bio-fuels, wind energy.

В развитието на световните икономики настъпва нова ера, където пазарът на енергия ще придобива все повече решаващо значение. Сега, когато се наблюдават в реално време промени в климата и глобално затопляне, скок в цените на
петрола, забавяне на темповете на световната
икономика, се появява нужда от намирането на нов
подход при употребата на петрола. Човечеството
трябва да търси варианти за намаляването на употребата му, както и поради опасността от неговото
изчерпване в близките 50 години1 . В голям процент
пазарните икономики използват енергия на основата на невъзобновяеми източници със съвсем слабо търсене на алтернативни варианти от възобновяеми източници на енергия. Възкресяването на
употребата на атомна енергия не решава проблема поради ограничените източници на ураново
гориво, което ще стигне за 20 г. Да се разчита на
въглища, които се предвижда да бъдат изчерпани
след 150 г. ще увеличи замърсяването с въглероден двуокис и допълнително ще усложни проблема с глобалното затопляне. Възможностите за използване на невъзобновяеми енергийни източници
са ограничени в рамките на още две-три поколения.
Сегашните икономики превръщат ресурсите в отпадъци и замърсяват околната среда, без да има
1 OECD, World Energy Outlook.2001

условия за запазване на ресурсите за бъдещите
поколения. Настоящия бизнес не третира в достатъчна степен подобни проблеми. Егоистичните му
интереси в краткосрочен план са движещата му сила
в енергийната политика днес. Все още, макар и
закъсняло, обществото има възможности за замяна на употребата на невъзобновяеми източници на
енергия с възобновяеми. Колкото по–скоро бъдат
предприети стъпки за нарастване на употребата на
възобновяеми източници на енергия, толкова поблагоприятно и без сътресения би се адаптирала
икономиката на всяка страна, облекчава в значителна степен натоварването на природата. Това
изисква промяна във философията на обичайния
бизнес, преоценка на цената за употреба на невъзобновяемите източници (цената не отразява огромни скрити разходи, които се плащат и ще бъдат
плащани от настоящото и бъдещото общество).
Огромни са проблемите с отпадъците от използването на невъзобновяемите енергийни източници (предимно от радиоактивните отпадъци). Поголяма част от нанесените щети все още не е определена количествено и е трудно да бъде изразена ценово (глобалните промени в климата и въздействието върху икономиките). Неплащането на
вторичните ефекти за замърсяването с невъзобно-

От икономика на невъзобновяемите ресурси към ...

вяеми източници на енергия ги прави понастоящем
илюзорно по-конкурентноспособни от възобновяемите източници. Политическата воля за промени
в ценовата политика за използване на невъзобновяеми източници на енергия е ограничена от изборните периоди, и е далече от глобалните дългосрочни проблеми. Един от икономическите инструменти като данъка върху емисиите на въглероден двуокис(енергиен данък) в Европейския съюз, и неуспешната все още в достатъчна степен битка за плащането му, ясно показва късогледството на енергийната политика в световен мащаб. Големите финансови институции Световната банка и ЕБВР отпускат огромни средства за проекти по използването на изкопаеми горива и за развитието на ядрената енергетика, вместо за енергийна ефективност
и възобновяеми източници. Осигуряват се и значителни субсидии от данъкоплатците по света в размер на 700 милиарда годишно за екологично разрушителни дейности, като например изгаряне на
изкопаеми горива, свръх изпомпване на водоносни пластове, изсичане на гори и свръх улов на риба.
Счита се, че използването на горивните клетки е начинът, чрез който ще се намали замърсяването на околната среда, така и възможност за замяна на употребата на батерии2 . Използването на
водородното гориво не замърсява околната среда,
тъй като се отделят вода и топлина. Проблемът за
въвеждането на употребата на водород е технологичен и енергиен. При настоящите технологии водород може да се извлича като метанол от природен газ и въглища, които са невъзобновяеми източници на енергия.3 Необходими са технологии за
извличане на метанол от възобновяеми източници.
Технологични възможности съществуват за неговото извличане от биомаса или чрез използване на
слънчева, вятърна и геотермална енергии, източници на електричество, което чрез електролиза може да се получи водород.
Горите, друг възобновяем източник, са в процес на обезлесяване в световен мащаб, което води
до настъпване на пустини и повишаване на температурата на планетата. Природата си има своите
ограничения. Човечеството не е наясно напълно,
колко те могат да бъдат катастрофални. Наблюдава
се значително разрастване на използването на
автомобили, за които е нужна енергия, доставена,
от нефт и газ, така и от биогорива, за които е необходима земеделска площ. Така настъпва дилемата произведеното да бъде употребено за храна или
за производство на биогорива под формата на би-
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одизел или етанол. Стремежът да се превърне храната в биогориво може да повиши цените на храните в световен мащаб, което ще се отрази на развиващите се страни. Самата нагласа на хората за
търсене на варианти за промяна е не по-малка
пречка. Сегашните икономики са създаващи
отпадъци. Моделът на природата показва, че при
нея отпадъци не се създават. Всяко нещо има своето предназначение и начин да съществува в условията на жива и нежива материя. Човечеството създава отпадък, и неговото изхвърляне не променя в
достатъчна степен мисленето за реална промяна.
Страни като САЩ с население от 5% от световното, чрез своите консуматорски общества потребяват около 40% от световните ресурси. Заплахата
разбира се не е само САЩ. Проблемите идват от
повишената консумация на петрол, зърно, стомана от страни като Китай и Индия с най-многобройно население в света. Ако се копира американският вариант на потребление от тези страни, не биха
стигнали няколко планети като земята, за да бъдат
осигурени ресурси. Ясно е, че подобно развитие
на икономиките е гибелно за човечеството. Само
ако допуснем, че тези икономики развиват модела
на изхвърлянето на отпадъци при ускореното им
развитие, планетата би била затрупана от тях. Разбираемо е, че от икономика на изхвърлянето, трябва да се премине към икономика на рециклирането и многократната употреба на вече създадените
и извлечени от природата блага. Има условия за
преминаване към употребата на възобновяеми източници на енергия в българската икономика.
Страните на Европейския съюз не могат сами да
задоволяват нуждите си от енергийни ресурси и зависимостта от Русия в това отношение води до необходимостта да са търсят алтернативни източници,
чрез които ще се намалят и вредните емисии за
природата. В подобна ситуация е и България. В
Германия усилено се разработват алтернативни възможности за замяна на природния газ, като производството на биогаз от растителни масла и биологични отпадъци. Предвижда се до 2020 г. зависимостта от вноса на руски газ да бъде изцяло заменен с производството на собствен биогаз. Известно
е, че за биогаза е необходимо една реколта, а за
природния газ се били необходими 300 млн.години.
Все още се спори дали направените разработки в
тази област ще позволят реална замяна на количествата природен газ, но оповестените резултати
дават подобна надежда. При 10 декара, засети с
царевица, се получава електрическа енергия за пок-

2 Рифкин, Д. Ново гориво заменя петрола, в-к Труд 2.03.2006
3 Рифкин, Д. Икономиката на водорода:Създаването на световната енергийна мрежа и преразпределението
на енергията на земята, Полити прес:10.2002 г.
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риване на годишните нужди от електрическа енергия на 5 домакинства или за гориво на автомобил,
който може да измине 70 000 км., при това не се
отделя въглероден двуокис от изгарянето на
биогаз.4
Ако се използват двата основни индикатора

при оценка на годността на културите за производство на биодизел като получено гориво от декар и
нетно енергийно съдържание на биогоривата, след
изваждането на количеството енергия необходима
за отглеждането и преработването им в гориво, може да се получи следното:

Добив на етанол и биодизел от декар, избрани култури

Гориво

Етанол

Биодизел

Култура
Захарно цвекло(Франция)
Захарна тръстика(Бразилия)
Касава(Нигерия)
Сладко сорго(Индия)
Царевица(САЩ)
Пшеница(Франция)
Палмово масло
Кокосово масло
Рапица
Фастъчено масло
Слънчоглед
Соя

Добив на гориво
(литри)
668
619
384
350
332
259
475
215
95
84
77
52

Изт. Браун Л.,План Б 2.0 Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда,изд.Книжен тигър,С.,
2006,с.49.

В българската икономика основен източник за
получаване на енергия са невъзобновяемите източници- въглища, природен газ и атомна енергия.
Въглищата са с ниска калоричност. Преобладаващо
е количеството на лигнитни въглища с високо съдържание на сяра и пепел. При изгарянето им се
отделят значителни количества серни окиси, които
се улавят едва на 10%. СМЕК „Марица-изток” е
най-големият замърсител на въздуха на серни окиси 67%, 23% на азотни окиси, 41 % на въглероден двуокис.
Сравняването на разхода на енергия за производството на единица БВП, в България,нова страна на ЕС с този на другите европейски страни, показва значителна ресурсоемкост (енергоемкост).
Емисиите от серни окиси на 1000 щ.д. БВП по цени за съответната година, намаляват от 0,069 т
през 2001 г. на 0,049 т. за 2003г и 0,039 т за
2004 година. За последните 4 години се наблюдава известно намаляване на емисиите за производство на БВП и замърсяването на околната среда.
Това отчита и подобряване на показателя за енергийна ефективност. Произведеният БВП на един кВт
ч. произведена енергия нараства от 0,31 през
2001 г. на 0,47 през 2003г. и 0,58 щ.д. през

2004 г. Данните показват подобрение на енергийната ефективност, но спрямо българската икономика.
Съвсем друга представа се получава ако се сравним с Германия, където за 2003 г. този показател
е 4,54 щ.д./кВт ч.5 Проблемът не е само ниската
енергийна ефективност при производството на енергия в българската икономика, но и в начините на
нейната употреба. Ние не се нуждаем от цялата
енергия, която консумираме днес. Значителното й
спестяване може да бъде постигнато както в
икономиката, така и в бита, ако се използват найефективни енергийни технологии, които все повече се появяват, и се промени потребителското ни
поведение. Колкото повече енергия пестим, толкова по-лесно ще покрием по-голяма част от потреблението чрез използването на възобновяеми източници на енергия. Потреблението на по-малко енергия не означава лишаване от удобствата на съвременния бит. Може да се спести енергия без да се
отрази на желания резултат- топла стая, замразени продукти, подходящо осветление. 6
Постигането на устойчиво енергийно развитие
и подобряване на показателите на околната среда,
е свързано с изпълнение на поетите задължения
от Република България в Европейския съюз. Потен-

4 Енчева В. За биогаз стига една реколта, за природен- 300 млн. години, в-к Труд,17.02.2007г.
5 Околна среда 2004, НСИ изд.14.04.2006 г.
6 Беди Е., Към устойчиво развитие на енергетиката,1996 изд.Приятели на Земята-Европа
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циалът на България в областта на ВЕИ е свързан с
оползотворяването на биомасата, използването на
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водната, слънчевата, вятърната и геотермалната
енергия.

Потенциал на ВЕИ в България(2003 г)

ВЕИ
Водна енергия
Биомаса
Слънчева енергия
Вятърна енергия
Геотермална
енергия
ОБЩ

Достъпен потенциал
в България
ktoe
%
1 290
25,7
2 700
53,9
390
7,8
283
5,6
350

7,0

5013

100

Изт. Агенция по енергийна ефективност, Министерство на икономиката и енергетиката

Най-голям достъпен потенциал имат биомасата, над 50 %, а заедно с и водната енергия, близо 80 % от потенциала на всички ВЕИ. Достъпният
потенциал на всички ВЕИ (5 013 ktoe) е значително
по-малък от КЕП за 2003 година (9 180 ktoe).
Очакванията за все по-големите възможности на тяхното използване са зададени в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници
2005-2015 година. Подготвя се и на етап съгласуване е проект на Закон за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници и биогорива. Предвиж-

данията съгласно дългосрочната програма са - производството на електроенергия от ВЕИ да достигне
– 8% през 2010 год., а през 2015 год. 9%; да се
осигури заместване на конвенционални горива и
енергии, използвани за отопление и БГВ; производството на течни биогорива - през 2015 год. – 63
ktoe годишно.
Сравнението на цените на ВЕИ и конвенционални горива показва, че като се изключи по-ниската
топлина на изгаряне, цените на използването на ВЕИ
са по-благоприятни и могат за в бъдеще да стимулират ориентацията към нарастване на тяхната
употреба.

Специфична цена на горивната компонента на енергията от някои възможни ВЕИ без отчитане на
КПД на инсталацията за оползотворяване(към октомври 2005 година)

Мярка

Специфична
цена, лв/Gcal

лв/t
лв/t

Топлина
на
изгаряне
7100
9000

kCal/kg
kCal/kg

223
132

186,0

лв/t

4400

kCal/kg

42

104,4
80,0
68,4

лв/t
лв/t
лв/t

3400
2700
2700

kCal/kg
kCal/kg
kCal/kg

31
30
25

Вид гориво

Цена

Мярка

биоетанол ¹
биодизел ¹
брикети и палети от
дървесина
балирана слама ²
дърва за огрев
дървесни трески²

1584,0
1188,0

Забележка: Всички цени на горива и енергоносители са с включен ДДС и за гр. София.
1) Оценка на разходите за производството + 10% печалба и + 20% ДДС.
2) Оценка на разходите за добив, събиране, надробяване(балиране) и транспорт на 50 км + 10% печалба
и + 20% ДДС
Изт. Агенция по енергийна ефективност, Министерство на икономиката и енергетиката
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Балин Балинов

Специфична цена на горивната компонента на енергията от различни горива и енергоносители без
отчитане на КПД на инсталацията за оползотворяване(към октомври 2005 година)

Вид гориво

лв/t
лв/t
лв/t

Топлина на
изгаряне
10000
10000
10000

kCal/kg
kCal/kg
kCal/kg

Специфична
цена, лв/Gcal
220
190
186

0,13

лв/kWh

-

kCal/kg

151

0,082

лв/kWh

-

-

95

780,0

лв/t
лв/103nm
3

9300

kCal/kg
kCal/10
3nm3

84

Цена

Мярка

бензин А-95 Н
евродизел
газьол
дневна
електроенергия за
бита
нощна
електроенергия за
бита
мазут

2204,4
1904,4
1860,1

природен газ за бита

503,0

топлоенергия за
бита
природен газ за
търговски
потребители
вносни въглища

8000

Мярка

63

50,45

лв/MWh

-

-

59

439,0

103nm3.н
м3

8000

kCal/10
3nm3

55

150,0

лв/t

6200

kCal/kg

24

Изт. Агенция по енергийна ефективност, Министерство на икономиката и енергетиката

Прогноза за производството на електрическа енергия от ВЕИ

до 2010 г.

ВЕИ

до 2015 г.

GWh

ktoe

GWh

ktoe

418

36.0

849

73.0

ВЕЦ (вкл.МВЕЦ)

2 976

256.0

2 988

257.0

Ветрова енергия

30

2.6

329

28.3

3 426

294.6

4 166

358.3

Биомаса (вкл.биогаз)

Фотоволтаични
инсталации
Геотермална енергия
ОБЩО
Нарастване
2002 година

спрямо

56%
или 7% годишно

95%
или 7% годишно

Изт. Агенция по енергийна ефективност, Министерство на икономиката и енергетиката

До 2015 г. принос ще имат биомасата, водната и ветровата енергии. Единствената възможност за значително нарастване на дела на ВЕИ до
2015 г., без намаляване на вътрешното потребление на електроенергия, е в по-мащабното използване на биомасата и водната енергия.
Преминаването към използване на ВЕИ изисква осигуряването по законодателен път стимулиране изкупуването на енергия, произведена на ос-

новата на ВЕИ (В Закона за енергетиката, от декември 2003 г., и измененията и допълненията към
него са предвидени мерки за насърчаване производството на електроенергия от ВЕИ), така и от
Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия, от февруари 2004 г., преференциалните цени за изкупуване на електроенергия от ВЕИ
се определят от ДКЕВР и не могат да бъдат пониски от 80 % от средната продажна цена за бито-

От икономика на невъзобновяемите ресурси към ...

вите потребители в страната за предходната календарна година. Важно условие е мерките за спестяване на електроенергия да се изведат приоритетно
пред мерките за въвеждане на генериращи
мощности, базирани на конвенционални горива.
Директива 2001/77/ЕС, от 27 септември 2001 г.,
задължава и България да насърчи потреблението
на електроенергия от ВЕИ на вътрешния пазар – по
тази директива националната индикативна цел на
България е да достигне на 11 % дял на ВЕИ от брутното вътрешно потребление на електроенергия до
2010 г. при благоприятни климатични условия.
Важно условие е задължително изкупуване по преференциални цени на произведената електроенергия от ВЕИ със срок 12 години и приоритетно присъединяване към електропреносната и съответно
разпределителна мрежа на всички централи произвеждащи електроенергия от ВЕИ. Според
Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия, от февруари 2004 г., преференциалните цени за изкупуване на електроенергия от ВЕИ
се определят от ДКЕВР и не могат да бъдат пониски от 80 % от средната продажна цена за битовите потребители в страната за предходната календарна година.
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Постигането на устойчиво енергийно развитие
и подобряване на показателите на околната среда
е свързано с осигуряването на условия в бита и
икономиката към все по-рационално използване на
наличните енергийни ресурси и във все по-голяма
степен преминаване към употребата на възобновяеми източници на енергия.
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TRANSITION FROM ECONOMY OF NON-RENEWABLE RESOURCES TO
ECONOMY OF RENEWABLE RESOURCES
Balin Balinov
Technical University - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Present-day global economy, in which Bulgaria takes part, exceeds the planet resource potential, which sustains
the live on Earth. This could instigate decay in our civilization even it could lead to its extinction. Nowadays, the
humanity makes use of renewable resources faster than the ability of their reproduction. Trees‘ cut down on a mass
scale, reduction in water supplies, extinction of the seas- and oceans-fish can be observed. Non-renewable energy
sources are facing depletion with prospect of the next 40 to 150 years. Greenhouses gases are increasingly picking up
speed and now their amount exceed the nature abilities to absorb them.
Civilization preservation and countries‘ development, so as to Bulgaria, passes by the model of nature, which
does not make waste, restores to its former state and can find applicability to each and every one of the earth components.
This calls for an advance in development of a new economy based on renewable energy sources – wind, sun, bio-fuels,
water-power, tides and geothermal energy. The need for implementing recycling products and cutting down on those
extracted from mines is vital for the economy. Although with some delay, the humankind now become aware of the
need for altering the paradigm in the field of economy in order to assure the progress and its survival. This is also
significant for the possibility the real price to be given for the products used, which are now neglecting the inclusion of
secondary effects such as wastes, contamination, pollution, as well as the diseases befall the humanity from the
chemistry in human civilization.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОПЛОПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА
СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР
1

Мая Стоянова1, Лиляна Такева2
ЦЛ СЕНЕИ-Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
към БАН
2
Лесотехнически университет – София

Въпросите, свързани с опазване на околната среда са неразделна част от политиката за устойчиво развитие.
Устойчивото развитие и съобразяването с околната среда са съвместими с икономическите цели и задачи.
Разполагаме с чисти технологии, които спестяват енергия и вече навлизат в някой сфери на промишлеността.
Такава съвременна и обещаваща технология за производство на гореща вода за битови нужди от възобновяем
енергиен източник са термичните слънчеви колектори. Оценка за работата на слънчевия колектор се прави на
база неговата ефективност и топлопроизводителност или количеството на полезната енергия отведена от колектора.
В настоящата разработка се предлага метод за оценка на топлопроизводителността на слънчев колектор,
като единичен модул, в пряка зависимост от експлоатационните му и конструктивни параметри.
Ключови думи: възобновяеми енергийни източници,слънчев колектор.
Key words: renewable energy sources, solar collector.

Увод
Една от основните задачи поставена пред ЕС
е адаптиране на съществуващата енергийна система в по-устойчива и по-малко зависима от вносни горива чрез използването на различни енергийни източници и по-специално, на възобновяеми
източници. Използването на ВЕИ-технологиите се
налага от предизвикателствата, свързани със сигурността на доставките на конвенционално гориво,
екологичната алтернатива която предлагат и климатичните промени.
Рационалното използване на топлинната енергия е важен фактор на фона на енергийния дефицит в световен мащаб. Термичните слънчеви колектори са съвременна и обещаваща технология
за производство на гореща вода за битови нужди
от възобновяем енергиен източник. На пазара се
предлагат български и вносни слънчеви колектори.
Съществува голямо разнообразие в конструктивните и технологични решения на произвежданите
слънчеви колектори. Необходимо е да се провежда сравнителен анализ на топлопроизводителността на различните прототипи слънчеви колектори,
който да дава възможност за определяне на найцелесъобразната област за тяхното приложение.
Целта на настоящата разработка е да се предложи метод за оценка на топлопроизводителността на слънчев колектор, като единичен модул.
Метод на работа
Слънчевият колектор работи при нестационарни метеорологични условия и в различни температурни режими. Основен показател за сравнение на
слънчевите колектори е тяхната моментна топлинна ефективност. Тя представлява отношението на
отведения топлинен поток от слънчевия колектор

Qск и падналия поток от слънчева енергия ( Аск Iо ),
за даден момент от време.
Уравнението за реалния топлинен поток, в зависимост от температурата на постъпващия в колектора топлоносител стои в основата на европейския стандарт за изпитване на слънчеви колектори.
Полезната енергия отведена от колектора в даден
момент представлява разликата между количеството слънчева енергия , погълнато от абсорбера и
количеството енергия загубено в околната среда.
Реалния топлинен поток Qск отнесен към температурата на постъпващия в слънчевия колектор топлоносител се определя от уравнението:
Qск = Fr. Aск.[ Io.(τα ) – Uo.(Tвх - To )], W (1)
където Fr е коефициента на отвеждане на топлина от колектора чрез топлоносителя;
Аск - площта на един модул слънчев колектор, m2;
Iо – интензитета на сумарната слънчева радиация върху равнината на колектора W/m2;
(τα) - приведената поглъщателна способност
на колектора за съответния ъгъл на падане на
лъчите, представляващ произведение от коефициента на светопропускане на покритието и коефициента на поглъщане на aбсорбера;
Uo – коефициента на топлинните загуби или
обобщен коефициент на топлопреминаване,
W/m2K;
Твх - температурата на топлоносителя на входа на колектора, K;
To - температурата на външния въздух, K.
Коефициентът Fr на отвеждане на топлина от
колектора чрез топлоносителя, представлява отношението на полезно отведената от работния топлоносител енергия и енергията, която би отвел
топлоносителят, ако температурата на абсорбера

Метод за определяне на топлопроизводителността на...

е равна на входната температура Твх.
Fr = mcp/Aск.Uo{1- exp[- (AскUo F’/m cp)] } (2)
където m е масовия дебит на топлоносителя, kg/s;
cp – специфичния топлинен капацитет на флуида в слънчевия колектор, J/kgК;
F’ – ефективността на колектора.
Коефициентът на отвеждане на топлина от колектора Fr съществено зависи от масовия дебит на
топлоносителя m и от условията на експлоатация
на колектора. При стандартни изпитания Fr(τα) и
FrUo се определят при избрани фиксирани значения на разхода на топлоносителя и получените по
този начин параметри фигурират в паспортните данни на колектора. В реални условия на експлоатация,
коефициентът на отвеждане на топлина от колектора Fr може да се различава от стойностите получени при стандартни изпитания, именно поради
това, че изпитанията се правят при няколко фиксирани значения на разхода на топлоносителя. Това
може да доведе до завишаване на стойността на
топлопроизводителността в сравнение с реалната.
В тази връзка е необходимо да съществува метод,
с помощта, на който да се прави оценка на топлопроизводителността на слънчеви колектори в пряка
зависимост от експлоатационните и конструктивни параметри.
Полезната отведена енергия зависи и от стойността на температурата на топлоносителя на изхода на колектора, но уравнение (1) не предлага
възможност за такава оценка. Интересни са изследванията на топлопроизводителността на колектора при зададени различни стойности на температурата на топлоносителя на входа Твх и на изхода Тизх на колектора. Експоненциалният член в израза (2) е в пряка зависимост от тези температури:
exp[-(AскUo F’/m cp)] = [Iо .(τα ) - Uo(Tизх- To)/Iо .(τα ) - Uo (Tвх - To )]
(3)
Въвеждат се безразмерните коефициенти X
и Y, като се полага:
X = [Iо .(τα ) - Uo (Tизх - To ) ] (4)
Y = [Iо .(ταб ) - Uo (Tвх - To ) ] (5)
След заместване с безразмерните коефициенти X и Y последователно в изразите (3) и (2), за
коефициента Fr на отвеждане на топлина от колектора чрез топлоносителя се получава (7):
еxp [- (Aск Uo F’ / m cp ) ] = X/Y
(6)
Fr = – ( Y – X ) F’/Y ln ( X/Y )
(7)
Определя се разликата на безразмерните величини (Y – X), която изразена чрез температурите
на топлоносителя на входа и на изхода на колектора има вида:
(Y – X) = Uo (Tизх – Tвх )
(8)
Замества се новото значение за коефициента
на отвеждане на топлина от колектора чрез топло-
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носителя Fr в израза за изчисляване на полезната
енергия (1) и се получава:
Qск = Aск Uo. (Tизх – Tвх ) [ F’/ln (X/Y) ], [W] (9)
След заместване на (4) и (5) в (9) се достига
до окончателния израз за изчисляване на топлопроизводителността:
Qск =–[AскF’Uo.(Tизх–Tвх)]/ln[Iо(τα)– Uo(Tизх-To)/Iо(τα )- Uo(Tвх-To)]
(10)
При предлагания метод се използва основният израз за пресмятане на топлопрозводителността като се отчита, че тя зависи и от стойността на
температурата на топлоносителя на изхода на
колектора. За целта се преобразува израза за пресмятане на полезната енергия така, че да е в пряка
зависимост от температурата на входа и на изхода от колектора. Изразът (10) показва връзката
между конструктивните параметри на колектора,
коефициента на топлинни загуби Uo, коефициента
на светопропускане на покритието ф, коефициента на поглъщане на aбсорбера α, коефициента на
отвеждане на топлина от колектора чрез топлоносителя Fr и експлоатационните условия, към които
спадат параметрите интензитет на сумарната
слънчева радиация Iо, температурата на топлоносителя на входа на колектора Tвх, температурата
на топлоносителя на изхода на колектора Tизх и температурата на външния въздух To, т.е. топлопроизводителността на слънчевия колектор се явява в пряка зависимост от конструктивните му параметри и
експлоатационните условия.
Анализ на резултатите и изводи
Изследването се проведе за три броя различни прототипи плоски водни слънчеви колектори по
два начина: на базата на стандартни изпитания и
чрез предложения метод за оценка на топлопроизводителността. При първия начин за пресмятане на
полезната енергия Qск бяха използвани параметрите от паспортните данни на колекторите. При втория начин се използва предложения метод за
оценка, за да се направи сравнение между стойностите на топлопроизводител-ността. От резултатите представени в табл.1 се вижда, че и при трите
типа изследвани колектори, стойността на топлопроизводителността определена при стандартни условия е завишена.
В заключение може да се каже, че в резултат
на проведеното аналитично изследване е предложен израз за изчисляване на реалната топлопроизводителност на плосък воден слънчев колектор, използван като единичен модул. Настоящото изследване дава възможност за по-достоверен сравнителен анализ на характеристиките на различни прототипи плоски водни слънчеви колектори и ще бъ-
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Таблица 1

Колектор

При стандартни условия

Колектор 1 - площ 1,4m
черно покритие
Колектор 2 - площ 2,25m2
черно покритие
Колектор 3 - площ 2,25m2
селективно покритие

По предлагания метод

Fr(τα )

FrUo

Qск, W

Qск, W

0,616

7,00

770,73

701,11

0,767

3,312

1318

1276,32

0,809

3,386

1384,36

1339

2

де от голяма практическа полза за производителите,
вносителите и потребителите на този вид топлинни
съоръжения.
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ABSTRACT
The problems relating environment protection policy are an integral part of the sustainable development policy.
Sustainable development and environment protection are in conformity with the economical targets and tasks. We have
at our disposal clean technologies which are energy saving, as well, and which are entering certain industrial production
areas. Thermal solar collectors are such a modern and promising technology using a renewable energy source for hot
water supply in the household sector. The evaluation of a solar collector is made on the basis of its efficiency and heat
productivity or the amount of heat delivered by the collector.
In the present work a simple method is proposed for evaluation of solar collector productivity in direct dependence
on the exploitation and constructional parameters.
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ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА
ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ФИРМИ И ЗДРАВНАТА РЕФОРМА
Динка Милчева, Станислав Стоев
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Значителните изменения през последните две десетилетия в здравеопазването дават своето отражение и
върху развитието и дейността на фармацевтичните фирми. Особените характеристики и правила на пазара на
лекарствените продукти дават непосредствено отражение и върху иновационната политика на тези фирми, което е един от основните фактори за тяхната конкурентоспособност при една значително променена икономическа среда.
В статията се разглежда едно от направленията, по които могат да се развиват българските производители
на лекарства, при нормативните изменения породени от присъединяването на страната към европейската икономическа общност. На базата на конкретно генерично лекарство с ретардно действие се оценяват характеристики,
като иновативност, икономическа перспектива, технологични рискове и др.
Ключови думи: иновационна стратегия, фармацевтично производство, генерични продукти.
Key words: innovation strategy, pharmaceutical production, generic products.

Производството на лекарствените продукти се
отнася към високотехнологичните производства.
Вследствие синхронизацията на българските и европейските правила в областта на патентите, най съществени промени, настъпиха при патентите на
лекарствата. Днес в ЕС е осигурена в най-висока
степен интелектуална защита на лекарствените
продукти - патент за високотехнологичните
продукти, 20 - годишен патент за продукт, сертификат за допълнителна защита на лекарствения
продукт, който удължава 20-годишния патент с още
максимум 5 години, патенти за метода на получаване, за индикации (Swiss claims - за пръв път
приети в практиката от швейцарския Федерален
офис за защита на интелектуалната собственост),
дозировка, вещество, състав на продукта, промяна във формулата за употреба.
Още преди концепцията за хармонизиране на
фармацевтичната регулация, регулиращите институции в отделните страни бяха завишили своите минимални изисквания за безопасността на новите
продукти. Като следствие от създаването на новата регулаторна среда по отношение на фармацевтичните продукти се удължи времето между регистрацията на нов продукт и неговото внедряване на
пазара. Друго следствие беше постоянното увеличаване на цените и услугите в сферата на здравеопазването и на лекарствата дори в развитите индустриални страни.
Появата на пазара на нови продукти, нарастващите цени, както и преодоляването на предразсъдъци свързани с лекарства с изтекъл срок на патентите, създаде благоприятна среда за развитието на генеричната индустрия.
По краткият период на изключителни права на
фирмите производителки ги принуждават да реализират направените инвестиции в научно – изследо-

вателска и внедрителска дейност за по-кратък
период, което води до значително нарастване на
цените. При окончателното изтичане на патента,
производителите на генерици получават възможност да предлагат икономични алтернативи и да реализират значителна печалба. Това създава тенденция за намаляване на цените и ориентира регламентиращите органи към тези продукти.
Възникването и развитието на генеричната
фармацевтична промишленост е свързано със защитата на индустриалната собственост и високите
разходи за научно-изследователски цели при производството на фармацевтични продукти.
Генеричните препарати са продукти, на които
е изтекъл срокът на патентната защита и могат да
бъдат произвеждани от всеки производител, който
може да ги произведе и да търгува с тях, ако си
осигури необходимите производствени и търговски разрешения от контролиращите органи в съответните страни.
Фармацевтичната промишленост на генерични продукти включва производителите на лекарства незащитени от патент.
Фармацевтичната промишленост за производство на оригинални търговски марки се развива през
десетилетието след Втората световна война и нейният възход е следван от появата на генеричния сектор, в момента, в който патентите на търговските
марки лекарства започват да изтичат.
Двата фармацевтични сектора – марковия
(референтен) и генеричния, първоначално са враждебно настроени един към друг, поради факта, че
трудно се контролира генеричния сектор през ранните години. Това води до възприемането на
генериците, като лошокачествени имитации на марковите лекарства. При това, марковият сектор започва да изтъква по-ниското качество на генерич-
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ните имитации, като средство за убеждение на лекарите да продължат да предписват лекарства по
тяхната търговска марка дори и след изтичането
на патента.
Едно по-различно отношение към генериците
започна да се формира, когато цената на предписваните лекарства се превърна в съществен въпрос
(особено в страните със здравно осигурителна система), и когато контролът на качеството на всички
медикаменти, включително и генериците, беше въведен повсеместно.
Според едно схващане, генеричните лекарства подриват изследователските достижения на фармацевтичната промишленост, тъй като те представляват ниско ценови алтернативи на марковите
продукти, когато тези продукти са изгубили патентната си протекция, още повече, че по този начин те
принуждават производителите на търговски марки
драстично да намаляват своите цени. Това означава, че търговската марка трябва да донесе повече
приход, за да компенсира средствата влагани за
изследване и внедряване, и да ги възвърне с печалба.
Резултатът е, че новите лекарства често са
толкова скъпи, че здравните институции не препоръчват тяхната употреба и предпочитат старите поевтини алтернативи, което ограничава продажбите
на нови продукти. Прогнозите, съответно сочат намаляване и бюджетите трябва да бъдат затягани.
Крайният резултат е да бъдат превърнати фармацевтичните изследвания и внедрявания в една непривлекателна активност с висок риск за загуби и
намаляваща възвръщаемост. В случая, жертва на
този процес са хората, поради това, че са откривани по-малко животоспасяващи лекарства.
Генеричното лекарство може да стане основа
за марков продукт, който подобно на лекарството в
неговия първоначален вид, е също толкова добре
защитен с патент. Това може да се реализира, когато новия производител внедрява нов производствен процес независимо, че съставът на получения
продукт може да остане непроменен. Често генеричното лекарство може да бъде доставено чрез
специална система на снабдяване, която да отговори по-добре на клиничните нужди.
Новото законодателство на ЕС регулира производството и регистрацията на генерични и оригинални продукти по един и същи начин, с оглед доказване на терапевтичната ефективност и безопасност на генеричните еквиваленти.
Първата версия на дадено лекарство винаги е
оригинален продукт. Всички следващи версии на
продукта, които се въвеждат на пазара след изтичането на патентния период са генерични лекарства.
Генеричните лекарства имат 20-60 % по-ниска це-

на в сравнение с оригиналните продукти. Производството на генерични лекарства осигурява достъпно качествено лечение на пациентите, които не
са в състояние да доплащат висока цена за оригиналните продукти. Размерът на спестените средства от употребата на генерични лекарства в страните - членки на ЕС е от порядъка на 13 млрд. евро
годишно. В страните от Централна и Източна Европа
обемът на генеричните лекарства заема 50 - 60%
от всички предписани медикаменти, докато по отношение на стойността, процентът на разходите е
само около 30%. Трябва да се има предвид, че в
страните - членки на ЕС лекарствата обхващат около
20% от общата част на здравния бюджет, докато в
новите страни – членки, този процент достига до
35%.
От друга страна, фармацевтичното производство на генерични лекарства дава възможност за
използване капацитета на изградената материална база в страната, висококвалифицирани експерти и нови технологии.
Въвеждането на дадено генерично лекарство
на даден пазар е свързано с редица предварителни действия и реализиране на проект на организацията производител или дистрибутор. Всички тези
действия са илюстрирани на базата на разработка
на генерично лекарство с предназначение внедряването му в производство, респективно предлагането му на българския пазар, като висококачествен продукт за лечение на сърдечно - съдови
заболявания. Продуктът трябва да се предлага на
пазара на значително по-ниска цена от досега предлаганите вносни лекарства, което да го направи достъпен за повече пациенти с добър социален ефект.
От друга страна, реализирането на такъв проект
ще доведе до предлагането на конкурентноспособен продукт на пазара.
Основна цел на проекта е оптимизиране на
методи за разработка на генеричен лекарствен препарат с ретардно действие.
Продуктът ще се прилага при:
-заболявания на сърцето – продължително
(месеци, може и години) лечение на исхемична болест на сърцето (заболяване, при което има недостиг на кислород до мускулните клетки на сърцето);
профилактика на стенокардни пристъпи (намалява
честотата и силата им);
-уши-нос-гърло – лечение на световъртеж,
шум в ушите, намален слух (ако са следствие от
недостиг на кислород - напр. атеросклероза).
Индустриалното изследване е базирано на
първоначално научно - лабораторно проучване, чиито резултати ще се използват за разработването
на новия продукт – лекарство, притежаващо качества на значително по-високо равнище от досега про-
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извежданите в страната лекарства от този тип, предназначени за лечение на горепосочените заболявания. Фазата на предпазарно развитие, трябва да
завърши с изготвяне на пилотни партиди. След това стартира фазата на конкурентното развитие, която включва изготвяне на биопартида в производствени условия, провеждане на проучване за бионаличност на тази партида, регистрация на лекарството (издаване на разрешение за употреба от МЗ),
изготвяне на 3 валидационни партиди, маркетинг и
продажби.
Проблеми и цели при реализиране на проекта:
В последното десетилетие се наблюдава застаряване на населението на България, което предполага поддържане на стабилна система за социално
здравеопазване, изцяло кореспондиращо с пазарната достъпност на генеричните лекарства. За
2004 г. в България около 950 000 000 лв. от здравния бюджет са изразходвани за лекарства, като делът на генеричните лекарства е около
400 000 000 лв. Изпълнението на проекта означава разширяване на дейностите на фирмата
внедрител, чрез създаване на нови за България лекарствени форми, които да бъдат внедрявани в
производството.
Проблемите, които се решават с проекта могат да бъдат обобщени в следните направления:
А. Социални аспекти
• Предлагане на по-достъпни (на приемлива
цена) лекарства за българските пациенти, без това
да влияе на качеството;
• Възможност за по-ефективно лечение на социално значимо заболяване, като исхемичната болест на сърцето (ИБС), тъй като намалява или отпада необходимостта от комбинирано лечение, което е значително по-скъпо;
• Повече български пациенти ще могат да се
лекуват с този продукт, поради неговата достъпност;
• Възможност за подобряване качеството на
здравеопазването в страната в съответствие с международните изисквания и тези на ЕС.
Б. Предимства за внедрителя
• Развитие на научната база и потенциал с
цел повишаване на конкурентоспособността;
• Разкриване на работни места;
• Възможност за реинвестиция в нови технологии, оборудване и продукти.
В. Иновативност на продукта
Съображенията за избора на продукта са
следните:
• Вносният аналог влиза в “Top 50” на българския пазар и в първите 200 позиции на “Rx list”
Top 200 (by prescription). Поради конкурентната цена предлаганият продукт ще заеме полагащото се
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място на фармацевтичния пазар.
• Новата технология предвижда по-ниски разходи за разработка.
• Предлаганата лекарствена форма е иновация, тъй като ще се разработи фармацевтично биоеквивалентен продукт на оригиналния, със състав на помощните вещества, различен от оригиналния аналог. Нещо повече - българските производители имат значителен опит в разработките на ретардни форми. Ефектът от тази разработка ще
бъде, както в осигуряването на достъпен за пациентите генеричен продукт, така и в натрупване на
ноу-хау, до което ще имат достъп българските
производители.
• Липсват и български еквиваленти с пролонгирано действие – лекарствени форми, наложени
на световния фармацевтичен пазар.
• Имайки предвид специфичността на масовите заболявания на българското население изборът на новата разработка е насочен към следната
терапевтична група: препарати за лечение на сърдечносъдовата система. Продуктът принадлежи
към класа на “други кардиоваскуларни антиангинозни средства”, които се поемат от НЗОК. Заболяванията, при които се прилага са често наблюдавани и засягат около 60% от населението след 50
годишна възраст в България.
• Иновативността на такъв проект се състои в
използването на съполимери на високомолекулни
съединения (полиметакрилати, целулозни деривати и др.), които включени в състава на таблетната
форма осигуряват пролонгираното освобождаване
на лекарственото вещество в човешкия организъм.
Предимствата на таблетките с бавно (пролонгирано) освобождаване пред обикновените са:
• След всеки прием на бързоосвобождаваща
таблета настъпва пикова плазмена концентрация,
която спада бързо след това. При бавното освобождаване такива пикове се отстраняват, като се поддържат постоянни терапевтични концентрации на
лекарственото средство, което резултатира в подобър терапевтичен ефект.
• При бързоосвобождаващите таблети честотата и интензитета на страничните реакции са повисоки, в резултат на което пациентите много често са принудени да преустановят лечението.
• Ефектът при бързоосвобождаващите таблетки в момента на пика е най-силен, след това бързо
намалява, а в момента преди следващия прием дори съвсем е изчерпан, което се отразява на състоянието на пациента. При хипертониците напр. може да има нежелано силно повлияване – хипотония,
а след това отново да се повиши налягането (до
хипертонична криза) преди следващия прием – т.е.
има нежелана и неконтролируема флуктуация на
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артериалното налягане. С бавно освобождаващите
се таблетки това се избягва, защото се поддържат
много по-стабилни и равномерни концентрации в
организма.
Имайки предвид горното, лекарствените форми с модифицирано (ретардно) освобождаване
предлагат по-голямо удобство за пациентите (помалко се забравят при еднократен прием).
Фармацевтичната разработка ще се основава на следните принципи:
• Активната лекарствена субстанция да отговаря на европейските изисквания и Сертификат за
съответствие и DMFs-Eur.Ph.
• Разработката да се извършва при спазване
на правилата на GMP и GLP, като особено място
ще се отдели на “scale up” процесите (нарастващи
обеми на партидите) и производство на “pilot bio batch” – (партиди за сравнителни изследвания на
разработвания продукт спрямо вносния аналог).
• Основните насоки, които ще бъдат приложени в процеса на разработване се основават на
различни технологични принципи, а именно таблетни
матрици на базата на високомолекулни съединения, като целулозни деривати, циклодекстрини и съ-

полимери на метил -, етил - метакрилати с метакрилова киселина, както и естери на ненаситени висши мастни киселини.
Производството и дистрибуцията на лекарства в България се регламентира от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина ( ЗЛАХМ).
Институцията, която контролира прилагането на този закон е Изпълнителната агенция за лекарствата
(ИАЛ), специализирания държавен орган за контрол върху качеството, ефективността и безопасността на лекарствата. Към края на 2003 г. в България (по данни на ИАЛ) са разрешени за употреба
4278 лекарствени продукти /по търговски наименования и лекарствени форми/, което включва 925
активни лекарствени вещества (по международно
непатентно наименование) и 245 комбинации. От
лекарствените продукти 859 са българско производство.
Икономическа перспектива: Българският пазар на лекарства през 2005 г. възлиза на 767,97
млн. лв. Вносът от 577 млн. лв. са основно
оригинални, патентно защитени форми. Българското производство е 190 млн. лв ( Таблица 1 ).

Таблица 1. Потребление на лекарствени продукти за периода 2000 г.- 2005 г. *

Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
*

Местно производство
Млн.
Млн.лв
опаковки
134
105
193
197
114
196
118
211
99
200
92
190

Внос
Млн.
Млн.лв
опаковки
32
185
38
289
41
359
45
410
53
484
65
577

По данни на ИАЛ

Натуралните обеми (брой опаковки), показват,
че местното производство значително превишава

вносните лекарствени продукти, но вторите са със
значително по - висока стойност (Фиг.1)

мил.опаковки

200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Години
Опаковки местно производство

Опаковки-внос

Фиг.1 Лекарствени препарати в брой опаковки

мил.лв.
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0
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Години
ЛП-местно производство

ЛП-внос

ЛП-общо

Фиг.2. Стойностен обем на фармацевтичния пазар за периода 2000-2005 г.
За шест годишен период стойностният обем
на лекарствата е нараснал повече от два пъти
(фиг.2), докато относителния дял на местните лекарства (фиг.3), показва нарастване в 2001 г. спрямо 2000 г. (Фиг.2.), в следващите години, намаля-

ва и в 2005 г. слиза до нивото на 2001 г.
Измененията в натуралните и стойностни обеми на местното производство води и до промени в
относителния дял на местните лекарствени продукти (фиг.3 и 4).

25%

36%

64%

75%
ЛП-местно производство

ЛП-внос

ЛП-мест но произв одств о

ЛП-в нос

Фиг.3. Структура на ЛП в 2001 г

Фиг.4. Структура на ЛП в 2005 г.

Основни производители в България на лекарствени продукти са:
• “АКТАВИС” АД
“Актавис” АД е най-големият фармацевтичен
производител в България. Общият обем на производството е 180 млн лв., от които на местния пазар се реализират 120 млн. лв., а износът възлиза
на 60 млн. лв. Компанията е образувана в резултат на придобиването на основните пакети акции
през юни 1999 г. на трите основни български държавни фармацевтични производителя – “Балканфарма” Дупница, Троян и Разград.
• “СОФАРМА” АД, “УНИФАРМ” АД,
“НИХФИ” АД
“Софарма” АД произвежда над 100 асортимента в разнообразни лекарствени форми: капки,
галенични форми, таблетки и капсули. Собственост
на български акционери. Общия обем на производ-

ството е 155 млн лв., от които на местния пазар се
реализират 55 млн. лв., а износът възлиза на 100
млн. лв. Заводите на фирмата са в София, с.
Врабево-Троян, Казанлък.
• “ЧАЙКАФАРМА” АД
Собственост на български акционери. Работи
главно “in bulk” и опакова готови форми. Разполага
с мощност (главно опаковъчна) във Варна и се разширява с нова мощност в Пловдив. Общия обем на
производството е 25 млн лв.
Съществуват и други по-малки български
производители: “Биомеда”ООД, “Медика” АД,
“Фарма” АД Дупница, “БулБио-НЦЗПБ” ЕООД,
Национален център по хематология и
трансфузиология, “Инбиотех” ООД, “ Ветпром”
АД.
Организацията на дистрибуцията на лекарства в България е изградена съобразно Европейското
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законодателство. От производителя, лекарствата се
продават на дистрибутора (търговец на едро), който чрез дистрибуторска мрежа ги предлага на
болници, аптеки и Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. В страната са регистрирани повече от 100 търговци на едро (дистрибутори), от
които 5 търговци притежават над 70% от вътрешния пазар, 25% от пазара се обслужват от 20 средни фирми и останалите 5% се разпределят между
големия брой малки търговци. Голямата част от
средно големите дистрибутори са представители
или вносители на чуждестранни компании от САЩ,
Швейцария, Германия, Франция и др.
Маржовете в цените на лекарствата са определени със закон и са: 8-10% за дистрибуторите;
18-25% за аптеките
Продажбите на вносния аналог на разработвания генерик за периода 09.2003 - 02.2004 са в
размер на около 3 420 000 лв. за 120 000 опаковки, от които НЗОК е изплатила около 850 000 лв.
Износът се реализира главно в Русия и ОНД страни.
Може да се каже, че традиционния износ за
Арабските страни е напълно загубен.
Пазарът на генерични лекарства се очаква да
нараства с 12% - 15% годишно в сравнение с 5 7% на оригиналните аналози. Световните продажби на генерични лекарства са около 27 млрд. USD
през 1998 г. и са достигнали близо 44 млрд. USD
през 2003 г.
Икономическите ползи от генеричните лекарства са следните:
• Насърчаване на конкуренцията;
• Намаляване на цените, което означава достъпно здравеопазване за всички;
• Създаване на спестявания в бюджета за закупуване на нови лекарства;

• Насърчаване на иновациите.
• Пазарът на лекарства в национален и световен мащаб нараства с трайна тенденция, която е
следствие и от развитието на науката и технологиите.
• Ориентацията в разработката на препарата
е за заместване главно на внасяни в страната скъпи оригинални или генерични лекарствени аналози,
което ще позволи лесно да се заеме място до другите национални производители.
• Натрупване на опит и познаване в детайли
на принципите на фармацевтична разработка, изградените контакти и отношения с местни и чуждестранни фирми, лаборатории, фармацевтични и
медицински среди, опитът и възможностите на управляващия екип.
Възможните технологични рискове, които трябва да се отчитат са:
• Проява на химическа несъвместимост между някои от ретардиращите агенти, помощните вещества и лекарственото вещество;
• Получаване на форма, неотговаряща на спецификацията на продукта след провеждане на изпитването за стабилност при ускорени и нормални
условия;
• Неприемливо нарастване на количественото съдържание на сродни вещества при изпитванията за определяне срок на годност.
Продуктът е насочен към българския пазар,
като намеренията са за разширяване на пазара,
регистрация и реализация на продукта в страните
от ОНД и други държави.
Очаква се окончателните резултати от проекта да бъдат въведени на пазара три години след
стартирането, а възвръщаемостта на вложената инвестиция - на петата година след финализиране на
проекта (Таблица 2).

Таблица 2. Прогнозни данни за продажби през първите пет години след усвояване

Година
2008
2009
2010
2011
2012
Общо

Брой опаковки
(х 60 табл.)
(ед. цена 15 лв.)
13 500
27 000
40 000
55 000
70 000
205 500

При реализирането на продукта на пазара съществува търговски риск поради:
• Навлизане на сходни генерични продукти на
пазара;
• Промяна на лекарствената регулация;

Приходи
(хил.лв.)
202
405
600
825
1050
3082

• Появата на пазара на оригинален продукт с
ниска себестойност и подобно фармакологично
действие.
В рамките на проекта екипът ще извършва
дейности по разработване, мащабиране, изготвя-
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не на регистрационно досие, включващо химикофармацевтична част, изследвания от проведена
стабилност, както и всички необходими материали
и документи съставни части на административната част на регистрационното досие в CTD формат
– съгласно Европейските стандарти.
Заключение
Изследването на направленията на иновационната дейност на фармацевтичните фирми на примера на определен лекарствен препарат показа,
че:
1. Производството на генеричните продукти
представлява една изключително атрактивна пазарна ниша за нашите производители.
2. Разработването на определен генеричен
продукт изисква и определена стратегия от страна
на внедряващата го и предлагаща на пазара фирма.
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3. Поради удължаването на патентната защита на лекарствените продукти, извършването на изследователски разработки преди изтичане на патентната защита дава възможност за усъвършенствуване на продукта и предаване на допълнителни конкурентни предимства свързани с терапевтичния ефект, а не само ценово предимство.
4. Усъвършенстването на генеричния продукт
го превръща в иновативен и по тази причина формира едно иновативно направление във фармацевтичното производство.
5. Внедряването на генеричните лекарствени
препарати има и социално измерение, тъй като дава
възможност в рамките на определения бюджет да
се задоволят по-големи потребности.

KEY DIRECTIONS OF INNOVATION STRATEGY OF PHARMACEUTICAL
COMPANIES AND HEALTH REFORM
Dinka Micheva, Stanislav Stoev
University of Chemical Technology and Metallurgy - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Significant modifications in recent two decades in public health services affect directly development and activities
of pharmaceuticals companies. Particular characteristics and market principles of patent medicine affect company’s
innovation policy which is most important for competitive ability in significant exchanged economical environment.
The present paper considers one of the possible directions for development for Bulgarian patent medicine producers
in circumstances of Bulgaria’s accession to the European Union. This direction includes aspects of characteristics
estimation of generic medicine with retard action, innovation and economical perspectives, technological risks and ect.
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ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ
Светла Бонева
Университет за национално и световно стопанство - София
Посочени са основните национални и международни източници за финансиране на дейности за реализиране на целите на политиката по опазване на околната среда.
Ключови думи: околна среда, екологична политика на ЕС
Key words: environmental policy funding

Стратегическите цели на политиката “Околна
среда” за България са - запазване на околната среда
и подобряване на нейното качество; защита на здравето на човека и рационално използване на природните ресурси; подкрепа на мерки на международно ниво за преодоляване на регионални и глобални екологични проблеми.
Източниците за финансиране на програми
(проекти) в областта на опазване на околната среда могат да бъдат национални (български) или международни организации, фондове, механизми и
други, които осъществяват директни инвестиции,
посредством: бюджетни субсидии, безвъзмездни
помощи и дарения, заеми при облекчени условия
за реализиране на проекти в областта на опазването на околната среда, непреки инвестиции и др.
Основните национални1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 и международни източници7 ,8 ,9 за финансиране на дейности
за реализиране целите на политиката по опазване
на околната среда са посочени в таблица 1.
> Републикански бюджет
Ежегодно със Закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година се при-

ема Списък за финансиране на общински инвестиционни екологични обекти, предвидени за строителство през годината, а именно: градски пречиствателни станции за отпадъчни води, довеждащи
колектори към тях, канални помпени станции и общински депа за битови отпадъци. Общините представят своите писмени предложения пред МОСВ и
МФ (няколко месеца, обичайно в периода май-юли,
преди стартиране на процедурата за разработване
на Закона за държавния бюджет за съответната
година).
Предложенията на общините съдържат:
• писмена информация относно готовността
за строителство на предлаганите обекти - наличие
на необходимите проекти, изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и
съгласувани съгласно изискванията на Закона за
устройство на територията, решение по ОВОС, разрешение за строеж, сключен договор за изпълнение на обекта и др.;
• обща сметна стойност на обекта;
• години на строителство;

1 Добревски И., В.Мавров, Б.Бонев, Приложение на процесите ултрафилтрация и обратна осмоза в кондиционирането на повърхностни и отпадъчни води в НРБ, “Сборник научни трудове по химическа промишленост”,
София, кн.9, 327-336, 1985
2 Пипева П., М.Бонева, Б.Бонев, Изследване състоянието на отпадъчните води на ДФ “Китка” Нови Пазар,
сборник доклади “Екология ’93", Бургас, том 2, 213-220, 1993
3 Бонева М., Б.Бонев, Обследване работата на пречиствателната станция за отпадни води на фирма “Кетчуп
фрукт”- гр.Айтос, сборник доклади “Екология, икономика и жизнена среда на черноморския регион”, Варна,
518-523, 1993
4 Петров В., Б.Бонев, М.Бонева, Експерименти за разделно пречистване на отпадъчни води на “Китка”
ЕООД Нови Пазар, Известия на съюза на учените -Варна,1, 52-53, 1995
5 Бонева М., Д.Георгиев, Б.Бонев,Възможност за използуване на утайки от отпадни води на “Китка” ЕООД
Нови Пазар, Известия на съюза на учените -Варна,1, 55-56, 1995
6 Тасева В., В.Грудева, Б.Бонев, М.Бонева, А.Дойчева, Изследване на корозионните процеси, включително
микробиологичната корозия в циркулационната охладителна система на ТЕЦ “Марица -Изток 2”, сборник доклади “40 години съюз на учените- Стара Загора”, Стара Загора, т.1, 191-196, 2001
7Ненов В., Б.Бонев,Промишлени експерименти за извличане на мед от дренажните води на открития рудник “Асарел” Медет- Панагюрище, сборник доклади “Екология 2004”, Слънчев бряг, 2, 224-241, 2004
8 Nenov, V., Bonev, B., Blцcher, C., Lazaridis, N.K. ,Erwe, T., Mavrov,V., Bench- Scale Experiments for the
Treatment of Heavy-Metal-Contaminarted Industrial Wastewater by a Hybrid Flotation-Microfiltration process, Proceed.
Euromembrane Conference, Hamburg, 251, 2004
9 Експериментите отразени в литература 1-6 са финансирани от България, а в 7 и 8 -от международни
организации
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Таблица 1. Източници за финансиране на програми в областта на опазване на околната среда.
Национални източници
1.Републикански бюджет

2.Преприятия за управление
на дейности по опазване на
околната среда (ПУДООС)
3. Национален доверителен
екофонд (НДЕФ)

Международни източници
1. Програма за глобално опазване на околната среза (GEF)
-Програма на ООН за развитие (UNDP)
? Програма за малки грантове (ПМГ)
-Програма на обединените нации за опазване на околната среда
(UNEP)
-Световната банка (WB)
2.Nordic фондове
3.Споразумение за двустранно сътрудничество с:
-Германия- Център за международна миграция и развитие (CIM)
Австрия;
Кралство Белгия;
Княжество Монако;
Кралство Холандия;
Япония.
4. Централно-Европейска инициатива (ЦЕИ)
Доверителен фонд на ЦЕИ към ЕБВР;
Фонд за сътрудничество на ЦЕИ;
Фонд за солидарност на ЦЕИ;
Програма на ЦЕИ за обмяна на опит.
5. Механизъм "съвместно изпълнение" в рамките на протокола
от Киото.
6.Предприсъединителни фондове на ЕС за държавнте
кандидатки за ЕС:
ИСПА;
Програма ФАР;
Европейски фонд за регионално развитие;
Кохезионен фонд;
САПАРД.
7.Програми в сферата на енергетиката с подчертан акцента
върху екологичните въпроси:
ALTENER I, ALTENER II;
SAV I, SAV II;
"Интелигентна енергия за Европа".
8.Американска агенция за международно развитие (USAID).

• необходими средства за завършване на
обекта;
• други източници на финансиране на обекта
и размер на средствата от тях;
• кратко описание на извършените работи на
обекта и размер на усвоените средства;
• описание на подобектите и дейностите, оставащи за изпълнение; планирани средства и т.н.
Необходимо условие за включване на обекти
в проекта на Списъка на екологичните обекти, предвидени за строителство е и наличието на пълна готовност за строителство, изискваща се съгласно
Закона за устройство на територията.При изготвяне на окончателния поименен списък, който е приложение към Закона за държавния бюджет, МФ
изисква и взема под внимание становището на
МОСВ за съответствието на предлаганите обекти
за финансиране с приоритетите на националната
екологична политика.
> Предприятия за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда е създадено със
Закона за опазване на околната среда. Предприятието предоставя средствата под формата на: безвъзмездни помощи; безлихвени или нисколихвени
заеми и субсидии за покриване на част или пълния
размер на дължими лихви по банкови кредити, отпуснати за реализация на екологични проекти и
обекти.
Средствата от предприятието се разходват за:
• реализация на инвестиционни екологични
проекти;
• осъществяване на неинвестиционни проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда;
• научни разработки и изследвания с приложен характер.
Голяма част от проектите, финансирани от
Предприятието са инвестиционни проекти. Общинските проекти, финансирани като безвъзмездни
помощи, са основно селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, довеждащи колектори до
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пречиствателни станции, канализационни системи
- основно в планински и полупланински райони, депа и други съоръжения за третиране на битови
отпадъци. Изграждането на канализационни системи трябва да е свързано с изграждането на селищна пречиствателна станция за отпадъчни води.
Допуска се и финансиране на общински инвестиционни обекти, свързани с решаване на критични
проблеми с питейното водоснабдяване.
Под формата на безлихвени кредити се отпускат средства за закупуване на контейнери за
битови отпадъци и сметоизвозваща техника, необходими за въвеждането на системи за разделно
събиране на отпадъци.
Финансират се и общински и фирмени проекти за развитие на екологосъобразно земеделие и
животновъдство в планинските и полупланинските
райони. Освен инвестиционни обекти могат да се
финансират и проекти с неивестиционен характер
- за почистване на замърсени места с отпадъци,
рекултивация и залесяване, събиране и обезвреждане на залежали пестициди, дейности, свързани
със защитени територии – общинска собственост
и др.
Съществено значение за одобряването на проекти на общини за в бъдеще ще се отдава на аргументирането на приоритетността им в общински
програми за опазване на околната среда. Както и
досега ще се изисква пълна проектна готовност на
инвестиционните обекти, решение за оценка на въздействието върху околната среда, когато се изисква в съответствие със Закона за опазване на околната среда, наличие на съфинансиране от общински източници. В областта на третиране на битови,
опасни, в т.ч. и болнични отпадъци, преимущество
се отдава на проекти с регионално значение - решаващи проблеми на повече от една община. При
отпускането на безлихвени кредити за сметоизвозваща техника и контейнери за битови отпадъци е
важно наличието на добре разработена общинска
програма за управление на отпадъците, оптимизационна схема за маршрутите за сметоизвозване.
Изисква се и информация и разчети за таксата за
битови отпадъци по Закона за местните данъци и
такси.
В областта на намаляване замърсяването на
въздуха се финансират основно фирмени проекти.
Като общински проекти могат да се разглеждат газификации на общински обекти, други проекти свързани с енергийната ефективност, общински топлофикационни системи, намаляване замърсяването
от транспорта. В тези случаи средствата се отпускат като безлихвени кредити на фирми.
> Национален доверителен екофонд (НДЕФ)
Фондът е създаден като самостоятелно юридическо лице със Закона за опазване на околната

среда за управление на средствата, предоставени
като дарение на България от Правителството на
Конфедерация Швейцария по сделката “Дълг срещу околна среда” между България и Швейцария.
За финансиране от НДЕФ могат да кандидатстват - български държавни, общински и частни фирми или организации, и неправителствени организации.
Препоръчително е, но не е задължително, проектите да се ограничат по мащаб до рамките на
дадена община или населено място.
НДЕФ финансира проекти, попадащи в една
или повече от следните приоритетни области:
• Ликвидиране на замърсявания, настъпили в
миналото: третиране на опасни отпадъци и вещества; намаляване замърсяването на питейна вода или
храни, замърсени с тежки метали, токсични органични съединения или други вредни химикали;
• Намаляване замърсяването на въздуха: намаляване на здравния риск от високи концентрации на прах, серни и азотни окиси, олово и други
токсико-химични фактори в населени места; намаляване на парниковите газове: въглероден двуокис,
метан, хлорфлуоровъглероди;
• Опазване чистотата на водите: общински и
промишлени пречиствателни станции за отпадни
води във водосборния район на река Дунав; общински и промишлени пречиствателни станции за отпадни води във водосборния район на Черно море;
• Опазване на биологичното разнообразие:
развитие на инфраструктурата в защитени територии с цел опазване на защитени животински и растителни видове и техните местообитания; мониторинг и инвентаризация на биологичното разнообразие и устойчиво използване на компоненти за създаване на социални алтернативи.
През 2004г. към НДЕФ беше създаден фонд
“Защитени територии”. Предвижда се набиране на
средства от дарения /международни и национални,
частни и публични/, като приходите от управлението им ще се разходват за проекти в Защитени
територии.
Условията за финансиране от НДЕФ са следните:
• Наличие на работна документация, съдържаща актуални технически решения и актуални
цени;
• Осигурено съвместно финансиране на проекта със собствени на кандидата средства и/или
средства, осигурени от други източници.
• Размерът на финансиране от НДЕФ се определя, както следва:
- до 30% (тридесет процента)от общата стойност на проекта, ако финансирането от ЕкоФонда
е под формата на дарение и
- до 50% (петдесет процента) от общата стой-
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ност на проекта, ако финансирането от ЕкоФонда
е под формата на заем;
След предварително съгласуване с Консултативния съвет, Управителният съвет може да допусне отпадане на тези изисквания.
• Доказани най-малки капитални и експлоатационни разходи за намаляване на единица замърсяване на основата на оценка на възможни варианти за реализация на проекта;
• Доказано спазване на действащите в Република България екологични стандарти и норми чрез
положителни решения по оценка за въздействие
върху околната среда, когато такава оценка се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда или чрез други разчети и доказателства за постигане или спазване на екологичните норми, съгласно действащото в Република България законодателство;
• Доказани организационни и финансови възможности за експлоатация на реализирания проект и за осигуряване на екологичните ефекти за
целия срок на неговото действие;
• Съответствие с правителствените програми
за реализация на националната екологична политика и съгласно приоритетите на местните органи
на управление.
> Международни организации и финансови
институции
• Програма за глобално опазване на околната среда (GEF)
GEF е механизъм за международно сътрудничество, създаден през 1990 г., с цел да осигурява
допълнително финансиране, под формата на безвъзмездни помощи и преференциално финансиране, с които ще се посрещнат “допълнителни разходи” по предприемането на съгласувателни мерки за постигане на екологични ползи от глобално
естество.
GEF работи чрез три Изпълнителни агенции –
Програмата на ООН за развитие (UNDP), Програмата на Обединените нации за опазване на околната среда (UNEP) и Световна банка (WB).
GEF финансира програми и проекти, които са
с глобални екологични ползи в следните конкретни
области:
• намаляване на глобалното затопляне и климатичните промени;
• опазване на международните води;
• запазване на биологичното разнообразие;
• устойчиво управление на земите.
GEF не финансира дейности за разрешаването на чисто национални проблеми.
България е член на GEF и може да кандидатства за кредити от Световна банка или да получава
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техническо съдействие от ПРООН. Само правителства могат да се обръщат за финансиране към GEF.
Кандидатите могат да направят това чрез Министерство на околната среда и водите. Всяко предложение за проект трябва да бъде одобрено от българското правителство.
• Програма на ООН за развитие (UNDP)
UNDP отговаря за оказването на техническо
съдействие чрез мрежата си от представителства
по целия свят, с цел да гарантира, че програмите
на GEF допълват други дейности за развитие. UNDP
подкрепя проекти в областта на околната среда в
България от създаването на Представителството в
София през 1993 г.
UNDP осигурява средства само за местни или
национални административни органи и неправителствени организации. Препоръчва се проектите да
имат допълнително финансиране.
Към момента текущите проекти в област околна среда представляват 8% от програмата на UNDP
в България, с тенденция към увеличение.
- Програма за малки грантове на UNDP/ GEF
Програмата за малки грантове /ПМГ/ е децентрализирана програма, която се управлява от името на GEF чрез ПРООН /съгласно стандартното споразумение за подкрепа/.
Преди да стартира програма за грант всяка
страна по ПМГ трябва да разработи Програмна стратегия на страната. За нова ПМГ разработването на
Програмна стратегия е една от първите задачи на
националния координатор и националния управляващ комитет. За да стартира ПМГ е необходимо
споразумение между политическия координатор на
GEF за страната и постоянния представител на
UNDP в страната.
Същността на ПМГ е даване на грантове на
избрани неправителствени (НПО) или други
организации. Всяка ПМГ, след одобряване на
Стратегията за страната, трябва да издаде Programme Announcement, който включва Ръководство за
подготовка на проекти. По ПМГ се отпуска грант
(на НПО) за разходи по проект до 50 000 щ.д.
Според Програмата за страната, в много страни,
на НПО се дава само един грант. Позволява се получаването на повече от един грант, но общата
стойност да не надвишава 50 000 щ.д. Размерът
на гранта зависи от капацитета на страната за неговото усвояване.
Грантовете по ПМГ осигуряват средства за
подпомагане на дейности в областите на GEF –
биоразнообразие, изменение на климата, устойчиво управление на земите, устойчиви органични замърсители и международни води.
Всички проекти трябва да отговарят на критериите на GEF, да се опише как целите и действията
по проекта ще имат ефект върху областите на GEF,
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трябва да има Работен план за мониторинг и оценка.
Проектите трябва да съчетават демонстрация, институционално укрепване, повишаване на
самосъзнанието, разпространение на опит.
Участието на България в Програмата ще помогне за справянето с редица въпроси за екологичната устойчивост: необходимост от разработване и прилагане на програми за обществено съзнание по екологични проблеми; демонстриране на
практики; институционално укрепване; засилване
на системите за екологична информация и техническа помощ.
Съфинансиране на ПМГ е възможно чрез:
ПУДООС; НДЕФ; Механизми за съфинансиране на
общинско ниво; Паралелно финансиране от донорски програми; ИСПА, САПАРД.
ПМГ може да подпомага и големи проекти по
GEF.
• Програмата на Обединените нации за опазване на околната среда (UNEP)
UNEP предоставя научно-технически контрол
и насоки в идентифицирането и избора на проекти,
както и съвети по екологични въпроси, като предлага и съответни решения.
• Световна банка (WB)
WB управлява програмите на GEF, служи като съкровищница на Доверителния фонд, а също
така отговаря и за инвестиционните проекти.
• Nordic - фондове
Правителствата на Дания, Норвегия и Швеция
създадоха фондове към ПРООН за финансиране
на консултантски услуги и дейности: предпроектни проучвания, разработване на проекти, мисии за
мониторинг, оценка, цели или частични проекти.
България може да получава средства по Датския и
Шведския фонд.
Дейностите трябва да са в рамката на устойчивото развитие и донорската политика на ПРООН.
Приоритетни области са: водоснабдяване и канализация, възобновяеми енергийни източници, инициативи в промишлеността и частния сектор, околна
среда, образование и др. Биха могли да се разглеждат и проекти извън тези области.
Молби за използване на фондовете могат да
подават институции, неправителствени организации, физически лица, частният сектор или ПРООН.
Молбите се подават до офиса на ПРООН в съответната страна, а проектите се администрират от
Офиса за проекти на ООН (UNOPS) в Копенхаген.
> CIM (Център за международна миграция и
развитие) – проекти
Центърът се ръководи съвместно от Германската асоциация за техническо сътрудничество (GTZ)
и федералната служба за трудова заетост. CIM изпращат експерти при поискване в страни, които

имат нужда от помощ в различни направления.
Основни сектори, в които работят експертите
на CIM са: околна среда и опазване, професионално обучение, подпомагане на частния сектор, икономическа и социална инфраструктура, и здраве.
При кандидатстване се попълва официалния
пакет от бланки за изпращане на експерт в дадена
институция за период не по-малък от 24 месеца.
При одобряване на заявката от страна на CIM
заявителят трябва да подпише договор за назначаване на експерта, като му заплаща обичайната за
страната средна заплата за тази позиция и бонуси,
да му осигури работно място и да поеме транспортните му разходи (местни и международни).
Разликата между българската и германската заплата се поема от CIM.
> Централно-европейска инициатива (ЦЕИ)
Централно-европейската инициатива е междуправителствен форум за сътрудничество и е найстарата и широкообхватна регионална структура в
Централна и Източна Европа. Основана е през ноември 1989 г. в Будапеща. Основната цел е да помогне на страните в преход от Централна Европа
да се приближат към ЕС. Планът за действие за
периода 2004-2006 г. подчертава бъдещите намерения на организацията. Новата програма на ЦЕИ
цели да улесни и съфинансира трансфера на опит
и знания относно прехода и преговарянето от новите страни-членки на ЕС към останалите. Присъединяването на пет страни-членки на ЦЕИ към ЕС
през 2004 г. насочи интересите на ЦЕИ към 10-те
страни-членки на ЦЕИ, които са извън Европейския
съюз.
ЦЕИ си сътрудничи с други международни организации и институции като ОИСР, Съвета на
Европа, ОССЕ, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Световна банка, ИКЕ/ООН,
както и с други регионални структури като Адриатическа инициатива за заеми, Пакта за стабилност
и други. Постоянни контакти са установени и с
Европейския съюз.
Въпреки че ЦЕИ не е основен донор, организацията разполага с няколко фонда, които се
използват, за да подпомагат проекти от различни
области.
Финансова помощ за дейностите на ЦЕИ се
осигурява от Доверителния фонд на ЦЕИ към ЕБВР,
който е най-важния източник за финансиране в областта на инфраструктурата (пътища, железници,
въздушно направляване, проекти в областта на
околната среда, както и общински и други). През
последните години ЦЕИ играе важна роля при подкрепянето на инвестиционни дейности на ЕБВР.
Освен Доверителния фонд, дейностите на ЦЕИ
се подпомагат от още два фонда – Фонд за соли-

Възможни източници за финансиране на дейности за ...

дарност и Фонд за сътрудничество.
• Доверителен фонд на ЦЕИ
Мисията на Секретариата на ЦЕИ за проекти
– както в гр. Триест, така и в Лондон към ЕБВР, е
да подпомага трансформирането на стратегии и
проектни идеи във възвръщаеми проекти или общи
програми. Доверителният фонд на ЦЕИ към ЕБВР
е с тази цел. Фондът е създаден от Италия през
1992 г. и се използва за подпомагане на Техническо сътрудничество, насочено към Инвестиционни
Проекти като предпроектни проучвания, техническа помощ, супервизия на проекти и Програми за
Развитие (за подпомагане установяването на благоприятна икономическа и институционална среда
в страните на ЦЕИ). Използва се също така за организирането на международни събития, програми
за обучение, семинари, обмяна на опит и други в
рамките на Дейностите на ЦЕИ за сътрудничество.
Секретариатът на ЦЕИ за проекти подпомага
и ръководи сътрудничество по Инвестиционни проекти в различни сектори (включително селско
стопанство, транспорт, малки и средни предприятия, общинска инфраструктура и услуги, банкиране,
застраховане), като оптимизира взаимното сътрудничество между ЦЕИ и ЕБВР (както и сътрудничеството между ЦЕИ и други институции в особени
случаи). Доверителният фонд може да се използва
и за дейности по техническо сътрудничество, които имат отношение към инвестиционни проекти в
по-ранна фаза (преди да се включат в официални
списъци) или за по-генерални предварителни инвестиционни дейности.
Доверителният фонд на ЦЕИ се използва също и за подпомагане и съдействие при планиране,
финансиране и реализация на Дейности на ЦЕИ за
сътрудничество като международни събития, обучителни програми, конференции, семинари и други събития, предложени от структурите на ЦЕИ
(например Работните групи) и от партньори. Тези
Дейности на ЦЕИ за сътрудничество се финансират както от Фонда на ЦЕИ за сътрудничество, така и от Доверителния фонд. Когато се използва
Доверителния фонд, Дейностите за сътрудничество трябва да се фокусират към икономически и инвестиционни цели, и да се насочат към Икономическия форум на ЦЕИ, както и да се включат други
международни организации. При практическото
подреждане на Дейностите за сътрудничество
Секре-тариатът на ЦЕИ за проекти се опитва да
максимизира разпространението (малки фондове
на ЦЕИ, съчетани с по-големи финансиращи фондове-партньори). Това се постига чрез използване
подкрепата на съорганизаторите и партньорите на
ЦЕИ и страната-домакин (в някои случаи и програми на ЕС).
• Фонд за сътрудничество на ЦЕИ
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Чрез Фонда за сътрудничество на ЦЕИ се цели улесняване осъществяването на програми и проекти, организирани или спонсорирани от ЦЕИ. За
2005 г. бе одобрен бюджет в размер на 600 000
евро.
Фондът за сътрудничество на ЦЕИ съфинансира дейности в различни области, като поне 50%
от ресурсите трябва да се осигурят от друг донор..
• Фонд за солидарност на ЦЕИ
Фондът за солидарност на ЦЕИ се основава
на доброволни вноски от страните-членки на ЦЕИ и
се управлява от Изпълнителния секретариат на
ЦЕИ. Създаден е с цел да улеснява участието в
събития на ЦЕИ на представители и експерти от
страни-членки на ЦЕИ, които се нуждаят от това
чрез възстановяване на разходите за пътни и други.
От създаването на фонда през 1998 г. чрез тези
средства е подпомогнато участието на около 100
представители и експерти в разнообразни семинари, работни срещи, обучителни курсове и други
видове срещи, организирани или спонсорирани от
ЦЕИ.
• Програма на ЦЕИ за обмяна на опит
Признавайки необходимостта от разпространяване на “най-добрите практики” и за да подпомогне икономическите реформи в най-слабо развитите страни членки, ЦЕИ създаде Програма за
обмяна на опит (ПОО). Програмата започна да работи през 2004 г. и е включена в Плана за действие на ЦЕИ 2004-2006 г.
ПОО осигурява рамка за трансфер и разпространение на знания до тези страни от ЦЕИ, които
се нуждаят от този начин на подпомагане при процеса на трансформиране. Основно проектите по
ПОО трябва да имат икономическа обосновка, която да включва инвестиционните аспекти, икономическия преход, институционално укрепване или бизнес средата в областите, които се отнасят до инвестиции и европейска икономическа интеграция
(например приватизация, помощ за малки и средни предприятия, режими на потребители и други).
Всеки един проект по ПОО трябва да действа, използвайки различни средства за обмяна на опит
(например изследвания, подготовка на наръчници,
обучение на персонал и други), чиято комбинация
да гарантира успешно прилагане на предоставения опит в страната, на която се дава.
Съфинансирането от ЦЕИ е на стойност между 10 х. евро и 40 х. евро.
> Механизъм “съвместно изпълнение” в рамките на Протокола от Киото към Рамковата конвенция по изменение на климата. Протоколът от
Киото въвежда икономически механизми за изпълнение на задълженията на страните по Рамковата
конвенция на ОН по изменение на климата
(РКОНИК). Протоколът позволява няколко форми
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на сътрудничество с цел ефективно намаление на
емисиите от парникови газове, наречени “гъвкави
механизми”. Това са механизмите съвместно
изпълнение, търговия с емисии и чисто развитие.
Посредством използването на механизма съвместно изпълнение в България могат да се привлекат
инвестиции за частния и общинския сектор, както и
да се увеличи трансфера на технологии и ноу-хау,
което от своя страна ще спомогне и за спазване на
изискванията на Европейските норми и стандарти.
Проектите за съвместно изпълнение имат също допълнителен екологичен и социален ефект.
> Програми в сферата на енергетиката с подчертан акцент върху екологичните въпроси
• Програма ALTENER
Програма ALTENER е единствената програма
на Общността ориентирана изключително към възобновяемите източници на енергия. Петгодишният
й период изтече в края на 1997 г. и тя е заменена с
ALTENER II - инициатива за разширяване на дейностите в областта на възобновяемите източници на
енергия.
Програмата е открита за участие на държавни институции и на частни предприятия. В зависимост от типа на планираните действия по проекта
могат да бъдат покрити между 50% и 100% от
разходите.
Програма ALTENER подкрепя проекти в подкрепа на политиката за увеличаване използването
на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) чрез
добиване на по-голяма публичност на законодателството в тази област, съдействие при прилагане на
съответните директиви на ЕК, преодоляването на
пазарните бариери пред внедряването на технологии за рационално използуване на енергията от ВЕИ
и достигане на целите на “Бялата книга”, поощряване на инвестициите, образователни и информационни кампании, разпространение на опита и
други.
Координатор за България е Министерство на
енергетиката и енергийните ресурси.
• Програма SAV
Програма SAV е друга програма, целяща насърчаването на ефективно използване на енерги-

ята в публичния, частния и битовия сектор. SAVе
основния инструмент на Европейската Комисия за
нетехнологично действие в областта на енергийната ефективност.
Тя е единствената широкомащабна програма
насочена изключително за провеждане на политиката по енергийна ефективност и поощряване на
консуматорите за спестяване на енергия в промишлеността, търговията и битовия сектор чрез предложения за политически мерки, информиране, проучвания и пилотни мероприятия, а също и за създаването на Регионални центрове по енергийна
ефективност.
Първата програма SAV е приета от Съвета
на министрите през октомври 1991 г. и продължава до 1995 г. Тя е последвана от програма SAV II ,
приета от Съвета през декември 1996 г. и завършила през 2002 г. Европейската комисия прави
предложение за програма, която да наследи SAV
под названието “Интелигентна Енергия за Европа”
за периода 2003-2006 г., която е приета.
България готви 34 проекта в сектор “Околна
среда”. Шестнадесет от екологичните проекти са
за управление на отпадъци и са на обща стойност
313.3 млн. евро, а осемнадесет - за пречистване
на отпадни води, на стойност 330.1 млн. евро. Като
цяло защитата на околната среда и опазването на
природните ресурси са на второ място по обем на
финансирането от фондовете на ЕС след земеделието и селските райони.
Промени които ще настъпят за България и живота на гражданите след осъществяването на ОП
по “ОС”
Членството на България в ЕС предполага приемане на европейското законодателство и хармонизация на всички политики.Това ще улесни провеждането на една и съща политика и решаването
на екологичните проблеми на България. На първо
място като пряк ефект от подобрената околна среда ще доведе до подобряване на качеството на
живот, бит и удобство на хората. За да се подобри
цялостното състояние на околната среда трябват
големи инвестиции.
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Най- важната стратегия, която България е приела в областта на Политиката за опазване на околната среда е т.нар. Националната стратегия за
околна среда /НСОС/. Тя е създадена в отговор на
обществената потребност от осъществяване на
планова, открита и предсказуема политика в областта на околната среда.
НСОС е разработена от екип на МОСВ, включващ експерти от всички отдели на Министерството
и от ИАОС.
Конференцията на Обединените Нации за
околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро
през 1992 г. даде израз на осъзнаването на нарастващите опасности в цял свят, предизвиквани от все
по-острите екологични проблеми.
“Срещата на върха за Земята” в Рио формулира няколко фундаментални и дългосрочни
решения, ангажиращи международната общност
със няколко ключови принципи на екологичната
политика. Тези принципи са намерили място и са в
основата на настоящата Национална стратегия по
околна среда. НСОС се явява и естествено продължение на провежданата от Република България политика в областта на околната среда.
През 2006 година се прие т.нар. Национална
стратегическа референтна рамка на Република
България за програмен период 2007-2013. Тя се
състои от седем оперативни програми едната, от
които е Оперативната програма “Околна среда”
2007-2013. На базата на анализ на настоящата
ситуация, тя определя приоритетните за страната
области по отношение на сектор “Околна среда”
Чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура, свързана с околната среда, оперативната програма ще допринесе за осъществяването

на стратегическата визия за страната ни, която е :
“към 2013 г. България ще бъде страна със значително по-високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостно интегриране в Европейскшюия
съюз.” Програмата е една от трите най-големи
програми, съвместно с ОП „Регионално развитие”
и ОП „Транспорт.
Средствата1 ,2 ,3 ,4 за България от структурните инструменти за 2007-2013 година са:
- Сближаване – 4,391 милиарда евро
(ЕФРР+ЕСФ) (65,7% дял от бюджета)
- Кохезионен фонд – 2,283 милиарда евро
(34,3%)
- Европейско териториална сътрудничество –
179 милиарда (2,6%)
Общата сума възлиза на 6,853 милиарда
евро.
Стратегията на българската Национална Стратегическа Референтна Рамка (НСРР) определя основните цели на политиката и приоритетите за развитие през програмния период 2007–2013г.
Стратегията се основава на анализ на различията в
развитието на страната, като същите са определени в Националния план за развитие 2007–2013 и в
Националната програма за реформи.
Интервенциите, планирани в НСРР, ще се осъществяват чрез Структурните и Кохезионния фондове, както и чрез Европейския селскостопански
фонд за развитие на селските райони (ЕСФРСР),
Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Според НСРР
тези интервенции са структурирани в 7 Оперативни
програми и два Национални стратегически плана.
Оперативна програма “Околна среда” е една
от седемте оперативни програми към Нацио-

1 www.europa.bg/
2 www.moew.government.bg/
3 http://ec.europa.eu/environment/
4 http://www.sofiaecho.com/article/bulgarias-environment-legislation-harmonised-with-european/id_17651/
catid_68
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налната стратегическа референтна рамка на Република България за програмен период 2007-2013 г.
На базата на анализ на настоящата ситуация, тя
определя приоритетните за страната области по отношение на сектор “Околна среда”, които ще намерят своята реализация и финансиране през този
период.
Оперативна програма “Околна среда” се разработва в рамките на цел “Сходство” на Европейската Общност и нейното изпълнение ще се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
съюз (чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд
за регионално развитие). Общият бюджет на програмата възлиза на 1,559,981,700 евро, от които
1,327,644,000 евро са финансиране от Общността
(ЕФРР и КФ).” В края на миналата година министъра на на околната среда и водите Джевдет
Чакъров обяви, че ще се отпуснат 10 млн.лв на
общините за подготовка на проекти, с които да кандидатстват за финансиране по Оперативната програма „Околна среда”. Парите ще бъдат използвани за подготовка на проекти основно в областта на
водите и управлението на отпадъците. Също така
е взето решение да бъдат отпуснати безвъзмездно 64 млн. лева на общини от всички области на
страната за реализация на проекти в областта на
отпадъците и за изграждане на довеждащи колектори, малки водоснабдителни обекти и др. Финансиране получават и проекти за разделно събиране
на отпадъци, за компостиране на биоразградими
отпадъци, които са в съответствие със заложените
цели в Националната програма за управление на
отпадъците. Средства са отпуснати и за проекти в
областта на водите и пречистването на въздуха.
В оперативна програма “Околна среда” е разработен анализ на настоящата ситуация в сектор
“околна среда”, а така също и анализ на силните и
слабите страни, възможностите за развитие и
заплахите. На базата на резултатите от тях и предвид различията между средното ниво в страната и
това в Европейския съюз по основни показатели за
сектор “околна среда”, е формулирана стратегията на оперативната програма, нейните цели и
приоритети, финансовият план за тяхната реализация и условията за изпълнение на програмата.
Изискванията за присъединяване, произтичащи от преговорите по Глава 22, които представляват особено предизвикателство са във връзка с изпълнението на изискванията на директивите на ЕС
в секторите “води” и “отпадъци” в рамките на договорените преходни периоди. Тези директиви са
едни от най-тежките в инвестиционно отношение и
това е отразено при финансовото разпределение
по ОП ”Околна среда”. ОП ще се изпълнява в рамките на ограничен времеви период (2007-2013 г.)

и при ограничен финансов ресурс, следователно
тя не може да разреши всички проблеми в сектор
“Околна среда” в страната и по тази причина е отчетена приоритизацията на инвестиционните нужди.
Приносът на ОП „Околна среда“ към НСРР е
двустранен:
• развитие на екологичната инфраструктура в
подкрепа на Приоритет 1 от Националните стратегически приоритети „Подобряване на физическата
инфраструктура“ и
• подобряване, опазване и възстановяване на
природната среда и био-разнообразието с цел принос към Приоритет 4 от Националните стратегически приоритети „Поддържане на балансирано териториално развитие”.
ОП „Околна среда“ е фокусирана върху опазване и подобряване на състоянието на водните
ресурси; подобряване на управлението на отпадъците и опазване на почвите; запазване на био-разнообразието и защита на природата.
Реализацията на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” ще се подпомага финансово от два фонда на ЕС: Кохезионния фонд (в размер на 1,005 млн. евро) и Европейския фонд за
регионално развитие (в размер приблизително на
323 млн. евро). Реализацията на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” ще се подпомага финансово и
от национални средства в размер на 232 млн. евро,
които представляват 15% от общите финансови
средства по оперативната програма.
Общият финансов пакет за реализацията на
оперативна програма “Околна среда 2007 –
2013 г.” възлиза на 1 559 981 700 евро. В рамките на този финансов пакет, разпределението на
средствата по приоритети е, както следва:
• Приоритет 1- За подобряване и развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в населени
места с над 2000 е.ж. - са определени 67,75% от
общите финансови средства по оперативната програма или 89.50% от средствата от Кохезионния
фонд за програмата.
• Приоритет 2.- За подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци са определени 24.06% от общите финансови средства
по оперативната програма или 99.00% от средствата от Европейския фонд за регионално развитие
за програмата.
• Приоритет 3.- За опазване и възстановяване на биоразнообразието - са определени 6.81%
от общите финансови средства по оперативната
програма или 9.00% от средствата от Кохезионния
фонд за програмата.
• Приоритет 4.- За техническа помощ са определени 1.38% от общите финансови средства
по оперативната програма (1.5% от Кохезионния
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фонд и 1.0% от Европейския фонд за регионално
развитие).
Общата финансова рамка на ОП е определена основно на база на подхода “отгоре-надолу”.
Финансовото разпределение между идентифицираните приоритетни оси е определено главно въз
основа на комбинацията от следните два подхода:
• подход “отгоре-надолу”, като следствие от
изпълнението на установените срокове за реализация на поетите ангажименти по време на преговорния процес;
• подход “отдолу-нагоре”, като следствие от
възможните проектни предложения, които се подготвят за финансиране в МОСВ със средства от
ИСПА.
С оглед определяне на относителната тежест
на всеки приоритет, бяха взети под внимание следните фактори:
• Изискванията за присъединяване, произтичащи от преговорите по Глава 22, които представляват особено предизвикателство, специално във
връзка с изпълнението на изискванията на директивите на ЕС в секторите “води” и “отпадъци” в рамките на договорените преходни периоди. Тези директиви са едни от най-тежките в инвестиционно
отношение и това е отразено при финансовото разпределение по настоящата ОП.
• ОП ще се изпълнява в рамките на ограничен времеви период (2007-2013 г.) и при ограничен финансов ресурс, следователно тя не може да
разреши всички проблеми в сектор “околна среда”
в страната и по тази причина е отчетена приоритизацията на инвестиционните нужди.
• Съблюдавани са изискванията на новото законодателство на ЕС, което в частност регламентира, че:
- По време на програмния период 20072013 г., програмите, финансирани от Структурните
и Кохезионния фондове, определят само дългосрочни глобални цели и се съсредоточават върху ограничен брой приоритети (наречени приоритетни
оси), които е вероятно да имат по-значително въздействие.
- Една приоритетна ос следва да се финансира само от един фонд – в случая на ОП “Околна
среда”, от Кохезионния фонд или от Европейския
фонд за регионално развитие.
• Размерът на средствата за съ-финансиране от националния бюджет и от заеми от МФИ ще
се одобрява от Министерството на финансите.
• Отчетена е допълняемостта с останалите
ОП, разработвани в страната и е избегнато финансирането на еднотипни проекти от повече от една
ОП.
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Предложеното разпределение на средствата
по години е изготвено отчитайки, както натрупания
опит в управлението на проекти, финансирани от
пред-присъединителните инструменти, така и въпросите свързани с капацитета за усвояване на
средствата. Въз основа на горепосоченото, е възприет подход на предпазливо разпределение на средствата за първите години след присъединяването,
с тенденция на нарастване, която достига своя максимум в средата на програмния период.
Финансовите ангажименти на Европейския съюз по отношение на ОП “Околна среда 2007 –
2013 г.” ще бъдат изпълнявани в съответствие с
финансовия план, представен в таблица 1.
В следващия финансов план за всеки приоритет са показани общият размер на средствата от
фондове на ЕС – Кохезионен фонд и Европейски
фонд за регионално развитие, общият размер на
средствата от публични национални източници на
съфинансиране, общият размер на финансовите
средства за всеки приоритет и процентът на съфинансиране от фондовете на ЕС-Таблица 2.
Финансовият принос от частни национални източници на съ-финансиране за всеки приоритет на
програмата е представен в таблица 3.
В списъка с големи проекти за ОП “Околна
среда 2007-2013” са:
1) Проект за пречистване на водите на гр.
Кърджали
2) Проект за пречистване на водите на гр.
Ямбол
3) Проект за пречистване на водите на гр.
Пловдив
4) Изграждане на регионален център за управление на отпадъците - Кочериново
5) Изграждане на регионални съоръжения за
третиране на отпадъците в регион Стара Загора
6) Изграждане на регионални съоръжения за
третиране на отпадъците в регион Варна
7) Затваряне на съществуващото депо за твърди битови отпадъци – Русе
Дейности, свързани с НАТУРА 2000 ще се
финансират от Оперативна програма “Околна среда”. По програмата ще се предоставят средства за
разработване на планове за управление на места
от НАТУРА 2000 и различни дейности предвидени
в тези територии, екологосъобразни инвестиционни проекти, информационни кампании, обучения и
др.
В случаите, в които се ограничават или забраняват определени дейности, се предвижда
физическите, юридическите лица и общините, собственици или ползватели на земи, гори и водни площи да бъдат компенсирани за пропуснати ползи и
направени разходи. Тези лица ще могат да получа-
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Таблица 1. Финансов план на поетите ангажименти от ЕС по години на финансиране и по фондове
на ЕС в евро
Структурни
фондове
(ЕФРР)
(1)
2007 г.
В региони без преходна
подкрепа
В региони с преходна
подкрепа
Общо за 2007 г.
2008 г.
В региони без преходна
подкрепа
В региони с преходна
подкрепа
Общо за 2008 г.
2009 г.
В региони без преходна
подкрепа
В региони с преходна
подкрепа
Общо за 2009 г.
2010 г.
В региони без преходна
подкрепа
В региони с преходна
подкрепа
Общо за 2010 г.
2011 г.
В региони без преходна
подкрепа
В региони с преходна
подкрепа
Общо за 2011 г.
2012 г.
В региони без преходна
подкрепа
В региони с преходна
подкрепа
Общо за 2012 г.
2013 г.
В региони без преходна
подкрепа
В региони с преходна
подкрепа
Общо за 2013 г.

Кохезионен
фонд

Общо

(2)

(3) = (1) + (2)

48 396 600,00

40 049 250,00

88 445 850,00

0,00

0,00

0,00

48 396 600,00

40 049 250,00

88 445 850,00

57 850 069,20

106 957 125,00

164 807 194,20

0,00

0,00

0,00

57 850 069,20

106 957 125,00

164 807 194,20

70 723 564,80

173 990 625,00

244 714 189,80

0,00

0,00

0,00

70 723 564,80

173 990 625,00

244 714 189,80

48 364 335,60

189 291 750,00

237 656 085,60

0,00

0,00

0,00

48 364 335,60

189 291 750,00

237 656 085,60

38 846 337,60

196 779 000,00

235 625 337,60

0,00

0,00

0,00

38 846 337,60

196 779 000,00

235 625 337,60

32 457 986,40

171 603 750,00

204 061 736,40

0,00

0,00

0,00

32 457 986,40

171 603 750,00

204 061 736,40

26 005 106,40

126 328 500,00

152 333 606,40

0,00

0,00

0,00

26 005 106,40

126 328 500,00

152 333 606,40

ват компенсации и в случаите, когато няма нормативно въведени забрани, но те доброволно прилагат подходящи земеделски и горскостопански
практики. Средствата за компенсации се осигуряват от Национална програма “Развитие на селските райони” и Национална програма за рибарство и

аквакултури по линия на Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския
фонд за рибарство.
Оперативна програма “Околна среда” е само
един от инструментите за реализация на националната политика за развитие на страната и в част-
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Таблица 2. Финансов план (ЕС + национални публични средства) за оперативна програма
по приоритети за 2007 – 2013 г. в евро
Финансиране от
Европейската
Общност
(1)
Приоритетна ос 1 – КФ
899 475 000,00
Приоритетна ос 2 – ЕФРР 319 417 560,00
Приоритетна ос 3 – КФ
90 450 000,00
•
•

КФ
ЕФРР

ОБЩО

15 075 000,00
3 226 440,00
1 327 644 000,00

Национално
публично
финансиране
(2)
157 408 125,00
55 898 073,00
15 828 750,00
Приоритетна ос 4:
2 638 125,00
564 627,00
232 337 700,00

Общ размер на
финансовите
средства
(3)=(1)+(2)
1 056 883 125,00
375 315 633,00
106 278 750,00

Процент на съфинансиране от ЕС
(4)=(1)/(3)
85%
85%
85%

17 713 125,00
3 791 067,00

85%
85%

1 559 981 700,00

Източник: Оперативна прогама „Околна среда” 2007 – 2013

Таблица 3. Финансов план (ЕС + национални публични средства + национални чатни средства) за
оперативна програма по приоритети за 2007 – 2013 г. в Евро.

Приоритетна ос 1 –
КФ
Приоритетна ос 2 –
ЕФРР
Приоритетна ос 3 –
КФ
Приоритетна ос 4:
•
КФ
•
ЕФРР
ОБЩО

Финансиране от
Европейската
Общност

Национално
публично
финансиране

(1)

(2)

Национално
частно
финансиране
(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Процент
на съфинанси
ране от ЕС
(5)=(1)/(4)

899 475 000,00

157 408 125,00

0,00

1 056 883 125,00

85%

319 417 560,00

55 898 073,00

0,00

375 315 633,00

85%

90 450 000,00

15 828 750,00

0,00

106 278 750,00

85%

15 075 000,00
3 226 440,00

2 638 125,00
564 627,00

0,00
0,00

17 713 125,00
3 791 067,00

85%
85%

1 327 644 000,00

232 337 700,00

0,00

1 559 981 700,00

Общ размер на
финансовите
средства

Източник: Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013

ност на националната политика за околна среда.
Целите и приоритетите на националната политика
по околна среда ще бъдат допълвани и от други
инструменти, респективно финансови средства,
съгласно национални секторни и регионални програми и планове (например оперативни програми

“Регионално развитие”, “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”, “Административен капацитет”, програма “Развитие на
селските райони”, програма “Рибарство и аквакултури”).
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ABSTRACT
The article presents the EU funding and the national co-financing (both private and public) for the implementation
of the environmental protection policy in Bulgaria for the period 2007-2013.
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ХАРАКТЕР НА СЪВРЕМЕННАТА УРБАНИЗАЦИЯ НА СОФИЯ
Владимир Власков
Географски институт - БАН
С началото на политическите и икономически промени след 10.11.1989 г. започна и нов етап в архитектурното развитие на столицата. Поради спецификата на прехода към пазарна икономика и стопанската структура на страната София се оказа основен притегателен център на вътрешна емиграционна вълна, която наложи
бързо нарастване на населението и бурно строителство.
Седемнадесет години по-късно в София се наблюдават значителни по мащаб промени свързани с ускорената и на практика зле контролирана урбанизация. С нея се свързват - сериозния спад в битовия статус на столичани,
понижаването степента на привлекателност на живота в милионния град и липсата на перспектива в градоустройствена политика, въпреки изразено по-добрите икономически възможности на столицата в сравнение с другите градове в страната.
По неофициални данни т. нар. Голяма София вече наброява 1 500 000 души. Те живеят в около 700 000
жилища като приблизително 2/3 от тези жилища са с характерната за социализма строителна архитектура –
панелни блокове. Това съотношението жилища/обитатели е много по-различно от средното за страната според
което 1000 жилища се обитават от около 400 домакинства.
Антропогенното натоварване на единица площ за столицата има аналог само с това в някои сектори от
Черноморското ни крайбрежие и се характеризира със стихийност, понякога и с неспазване на основни строителни и законови правила. Съчетанието на едни от най- неподходящите от екологична гледна точка природни
условия на живот в София, /в сравнение с останалите европейски столици/ и антропогенното свръх натоварване
на по-голямата част от територията на града определят достигането на т.нар. критични прагове, преминаването
на които води до пределно влошаване условията на живот и поредица от кризисни ситуации.
Необходимо е решаването на проблема за устойчивото развитие на столичния град да стане национален
приоритет с ясна и строга, краткосрочна програма за действие.
Ключови думи: Урбанизирани територии, антропогенен релеф, архитектурна морфоскулптура, екологични условия
Key words: Urban land, man-made relief, architectural morphoscullptures, ecological factors

Често, деликатно туширан, въпросът за характера и вида на съвременното урбанистично развитие на София остава един от най-проблемните
за столицата ни. По тази причина в настоящата разработка представяме нашето мнението относно
последиците от антропогенното натоварване в рамките на столичния град и нарушения природен потенциал в широките му граници в контекста на въпроса за устойчивото му развитие.
За целта първо изяснихме понятието устойчивост на релефообразуващата система. Второ, изследвахме най-важните последствия от антропогенното въздействие върху конкретната релефообразуваща система – Софийската котловина морфоструктура и формирането в нея на урбанистична
/антропогенна/ релефообразуваща система., и трето – направихме преценка за перспективата в развитието на най-големия български град.
Устойчивост на релефообразуващата системата на външно въздействие
Под устойчивост на релефообразуващите системи следва да се разбира способността им да противостоят на външни въздействия /импулси/, или
казано по друг начин - възможността им да възстановяват нормалното си състояние при намаляване

или изчезване на това въздействие.. При глобално
нарастващия антропогенен стрес в природната среда като особено остър проблем можем да окачествим устойчивостта на релефообразуващата
система, в качеството й на основен фундамент на
обитаваните от човека територии /Симонов, Ю.Г.,
2005/.
Мащабната намеса на човека в нормалното
развитие на природната среда в различни геоморфоложки системи предизвиква т.нар. антропогенни изменения.
Продължителното и интензивно човешко въздействие трансформира природната среда в “културна” или техногезирана /Розанов, 1990/. Така видоизменена тя притежава качествено нови характеристики на развитие рязко различаващи се от
естествените.
В тази връзка ние разглеждаме мегаполисите,
големите промишлено-производствени ядра и минно-добивните центрове, като антропогенни релефопреобразуващи системи рязко контрастиращи
с природните релефообразуващи системи.
Поделяме ги на две основни групи:
- урбанизационни – включващи мегаполисите
и големите промишлено-производствени ядра
- техногенни – минно-добивните центрове
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Антропогенната релефопреобразуваща система по своята същност е изкуствена, неприродна
система. Възниква върху определен тип природна
геоморфоложка система, с която създава сложни
и противоречиви взаимодействия.
Лишена е от т.нар. памет, която притежава
сис-темата върху която е възникнала. На антропогенната релефопреобразуваща система липсва
способността да запазва и задържа структурата на
тази онаследена природна система, както и функционалните следи на миналите взаимоотношения
на първичната природна система с околната среда.
Това й свойство на е особено важно поради свързаността му с процесите на адаптация на всяка геоморфоложка система към нови условия на взаимоотношения с околната среда, както и нейното
възстановяване /релаксация/ след намаляване или
спиране на съответното въздействие. Колкото поизразена е границата между изкуствената, релефопреобразуваща и базисната, природна, релефообразуващи система, толкова по-нарастващи са
екологичните проблеми и свързаните с тях кризисни ситуации.
Адаптационните способности на релефа при
различните системи не е еднаква. Колкото по-консервативен е релефа /той е с такъв характер в
Софийската котловина/ , толкова по-малка е активността на съвремените екзогенни процеси и по-слабо е противодействието на антропогенното натоварване.
Основните типове антропогенно въздействие
релефа, с които се нарушава природното равновесие са:
- Наземно въздействие – върху повърхностния земен слой. Резултат е от инженерно-строителната дейност на човека и открития добив на полезни изкопаеми. Нарушава устойчивостта и морфодинамиката на лежащите по-долу земни маси.
- Подземно въздействие –върху подповърхностните земни пластове при минно-добивна
дейност и подземно строителство. Нерядко води до
дестабилизиране на земната повърхност над тях.
- Комплексно въздействие – обединява първите два типа. При него нарушаването на природното равновесие е най интензивно.

Геолого-тектонска харатеристика
Софийската котловинна морфоструктура започва своето развитие в края на горния миоцен и
началото на долния плиоцен.т.е. преди около 4 млн.
години. Образуваната негативна земна форма постепенно се удълбава и се превръща в грабенова
депресия, която се изпълва с водите на сравнително плитък плиоценски езерен басейн.
От многобройните сондажни изследвания ясно личи, че Софийският грабен е изпълнен с песъчливи глини, пясъци, глинести пясъчници, глини
и лигнитни въглища. Софийският плиоцен е с мощност от 200 до 700 м, като само на отделни места
надминава 800 м, от което следва че максималната дълбочина на грабена е достигала до 250 м под
сегашното морско ниво.
По-голямата част от подножната ивица е изградена от езерни седименти и делувиално пролувиални наслаги. Плиоценските езерни седименти
се разкриват по-плътно на повърхността от кв.
Обеля до гр. Сливница и обхващат както подножната ивица, така и част от полето.Езерни седименти могат да се различат и в Старопланинското подножие от с. Кътина до с. Опицвет. Проследяват се
при възвишението Голяма Коньовица, кв. Илинден,
кв. Лозенец, Симеоновското възвишение, Слатински
редут и югозападно от с. Нови хан.
Котловинното дъно е заето от алувиални, делувиално пролувиални и блатни отложения, които
са с най-голяма мощност по долините но реките
Искър, Лесновска и Блато.
Счита се, че грабенът е развит върху разломния сноп от задбалканския дълбочинен разлом;
Грабенът се ограничава от юг и от север с ясно
изразени разседи с посока SE-NW /Д. Канев, 1960/

Общи данни на Софийската котловинна морфоструктура
Софийската котловинна морфоструктура е
разположена посока близка до паралела между
Стара планина и Средногорските планини: Вискяр,
Люлин,Витоша и Лозенска планина.. Границата й
на W-NW е Драгоманския вододелен рид, а на E-SE
Вакарелските височини. В посочените граници се
включват Софийското поле, подножията на оградните планини и вътрешно-котловинните възвише-

Архитектурно-строителни проблеми на столицата
От геоморфоложка гледна точка процесите на
асфалтиране, бетониране и застрояване на големи площи води до преустановяване действието на
естествените морфоскулптурни процеси. Въздействието на външните земни сили е върху качествено нова среда, реагираща и изменяща се по
начин съвсем различен от естествения.
Градското строителство, особено това от ви-

ния с обща площ от 1350 кмІ. Почти 2/3 или около
820 кмІ от котловината се падат на подножната
ивица, а 530 кмІ на котловинното дъно /
Власков,1992/
За да добием по-ясна представа върху каква
геоложка основа се развива урбанизацията на столицата в различните й части представяме и кратка
геолого-тектонска характеристика на Софийската
котловина.
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сок тип, създава специфична зона на напрежение
в земната кора под самите сгради. То се определя
от натиска и наместването им в земния пласт.
Дълбочината на тази зона започва от 2-2,5 м и рядко
надхвърля 10 м. Всяка сграда оказва постоянен,
статичен натиск върху земния пласт, на който е
разположена. Когато той не е структурно стабилен
и натискът на сградата превишава неговата съпротивляемост се стига до последствия като потъване,
наклоняване или частично нацепване на сградата.
Такъв тип проблеми са наблюдавани най-често в
северозападните квартали – “Надежда”, “Обеля” и
др. Причините за такива явления са:
- недостатъчно здрава основа за компактно
застрояване /вж. Геолого-тектонската характеристика/
- некачествено строителство
- натрупване на влага в глинестите пластове
поради антропогенното въздействие върху условията на естествена филтрация на водите и/или допълнително оводняване свързано с аварийни изтичания на битово-отпадни води от жилищните сгради
По неофициални данни т. нар. Голяма София
вече наброява 1 500 000 души. Те живеят в около

700 000 жилища като приблизително 2/3 от тези
жилища са с характерната за социализма строителна архитектура – панелни блокове. Това съотношението жилища/обитатели е много по-различно
от средното за страната според което 1000 жилища се обитават от около 400 домакинства.
Новото строителство в София на много места – особено т.нар. “привлекателни” квартали в южните части на столицата не рядко е в нарушение
или заобикаля законови и подзаконови разпореждания и норми. Застрояванията в квартали като
“Борово”, “Гоце Делчев”, “Стрелбище” и др. са на
недопустимо малки отстояния помежду си и до постарите сгради. Това в значителна степен нарушава екологичния комфорт и е в разрез с основни правила за устойчиво развитие на градските територии.
Транспортно-комуникационни проблеми на
столицата
От началото на миналия век София е проектирана комуникационно и архитектурно, като град
с оптимално нарастване на жителите до 300 000
души. Сега столицата ни е над 4 пъти по-„населена”, при транспортно-комуникационно система изцяло ориентирана през централната част на града,
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което създава тежък трафик с големи задръствания.
Общата дължина на транспортните артерии
(шосета, магистрали и жп линии) в котловината надхвърля 1000 km. Близо 40 % от тях се нуждаят от
пълна или частична подмяна на настилката.
Основен негативен фактор е динамичното натоварване предизвиквано от вибрациите на движещите се транспортни средства, особено тежкотоварният автомобилен транспорт и релсовият транспорт (трамваен и метро). Счита се, че между 40 и
50% от МПС в страната се движат на територията
на Софийски район, като в работни дни притока на
различни видове транспортни средства увеличава
броят им с още около 10%. При регистрирани за
2006 г. в страната близо 2 600 000 леки
автомобили, 38 000 автобуса и около 350 000 товарни и специални автомобили е ясно, че динамичното натоварване на столицата е много голямо.
Постоянното и съвкупно въздействие на трафика има силен отрицателен ефект – деформации на приповърхностния земен слой и настилката
върху него
При пълна подмяна на настилката се наблюдават множество пукнатини и размествания по градски трасета подложени на силно вибрационно
натоварване.
На база направени наблюдения считаме, че
вторичен негативен ефект се получава и от химикали за изкуствено разтопяване на снега. В местата с възникнали вибрационни микропукнатини и пукнатини те спомагат за по-бързото разрушаване на
настилката и проникват в еднометровия слой непосредствено под нея. Подпомага се по-късното
просмукване на повърхностни води от топене на
снежна покривка и дъждове, водещо до допълнително оводняване, физико-химично рушене и дестабилизиране на повърхностния грунд.
Вибрационното натоварване влияе и върху
сградите разположени в непосредствена близост
до най-натоварените трасета в града и в районите
с ново строителство. Най-сериозно то се отразява
на стари и несанирани сгради.
Със запазването на настоящата организация
на уличното движение в София и невъзможността
да се разтовари бързо нарастващия трафик по алтернативни транспортни схеми в града се наблюдават райони с прекомерно шумово натоварване и
висока степен на вредни газове. Лошото състояние
на много улици в София, на тротоарната настилка
и бордюрите на зелени площи са основна предпоставка за високата замърсеност с прах. Много високи стойности на прахово замърсяване се наблюдават в районите с активно строителство.
Урбанистични проблеми на столицата
Всеки град - особено столичен и/или мегапо-
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лис във своето развитие минава през стадиите характерни и за всеки жив организъм: растеж – равновесие /зрелост/ - старост. Характерното за града при преминаването от първия към втория стадий е промяната в броя и състава на населението.
Променят се икономическата активност и изискванията към градската и околоградската среда. При
растежа основни са икономическите предпоставки.
В стадия на зрелостта икономическите и социалните изисквания се уеднаквяват. При достигане на
50% усвоеност на градския поземлен фонд рязко
в негативен план се променят възможностите за
строителство на жилища и нови предприятия.
При достигане на 80% усвоеност на територията на града, ново строителство може да има
само при разрушаване на стар строителен фонд
или разширяване на границите на града, като площ
или усвояване на подземни пространства или растеж на града във височина / високо строителство /.
София се разраства скокообразно в своята история на столица на България.. При обявяването си
за столица през 1879 г. тя обхваща едва 2,5 кмІ.
През 1939 г. столицата достига площ от 55 кмІ. В
средата на 80-те година на ХХ век тя нараства до
210 кмІ, а днес надхвърля 250 кмІ / фиг./
Урбанистичните проблеми на София са свързани преди всичко с едновременното наличие и на
трите стадия на развитие на градско селище.
Икономически днешна София е града с най-голям
икономически растеж. Тя е и най-примамливата точка за безработните в страната.Бързо нараства като численост и професионален състав на населението. В същото време усвоеността на градската
територия е значително над 50% и приближава критичните 80%, които чисто териториално са стадий
между зрелост и старост. Най-сериозният урбанистичен проблем на София свързан не само с
устойчивото, но и въобще с развитието й е лимитираността на възможностите за хоризонтално и найвече вертикално площно разрастване.поради чисто орографски и геолого-тектонски дадености.
Екологични проблеми на столицата
След избирането на София за столица на
България през 1879 г., за един век тя се трансформира от малко провинциално градче в милионен
град. Сега тя може да се определи, като най-активно разрастваща се урбанизирана територия в страната с много висока степен на антропогенно натоварване.С близки до нейните темпове в страната
се урбанизира единствено прибрежната Черноморска ивица.
Особено важно е според нас да погледнем
процесите на урбанизация на столицата и от гледна точка на екологичния комфорт. Дори и за неспециалисти екологичната привлекателност на даден
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район е лесно установима. По тази причина ние
обръщаме особено внимание на неблагоприятните за урбанизационното развитие орографско-климатични условия, според международните норми.
А те са:
1. Затворени котловини с по-продължително
задържане на замърсен въздух. В това отношение
Софийската котловина е с един от най-високите коефициенти на орографска затвореност в страната.
2. Незащитени от силни ветрове и бури територии.
3. Територии разположени на подветрената
страна по отношение на източници на силно атмосферно завърсяване.
4. Много сенчести и слабо осветявани от слънцето територии, поради орографски специфики.
5. Долини, котловини или подножни склонове,
в които се отбелязват големи денонощни температурни колебания на въздуха, характерни са температурните инверсии, наблюдава се повишена относителна влажност.
Според тези критерии не е никак трудно да
установим, че от екологична гледна точка София
има доста неблагоприятно местоположение. За това
свидетелства и факта, че например нито една от
европейските столици не се намира на територия
с толкова неблагоприятни екологични условия.
да

Екологични проблеми - град – природна сре-

Зелена система на столицата е създадена по
изкуствен начин!
По едни от последните, сравнително точни
официални данни /от преди 25 г.!/ към 1982 година на територията на София имало 27 500 декара
зелени площи.Те представлявали 13% от площта
на столицата тогава или приблизително по 26,5
кв.м зелена площ на столичен жител / 1 млн. души/
.. През последните 17 години зелената система на
столицата на практика не се поддържа. По официални данни на Дирекцията „Архитектура и градоустройство” на Столичната община тя е намаляла
с над 9 800 дка. Близо 50% от останалите днес в
столицата, малко над 17 500 дка зелени площи на
практика не се поддържат. От уличните насаждения - 110 000 дървета през 1982 г. днес са останали не повече от 75 000. По данни на общинската
фирма „Озеленяване” АД общата площ на поддържаните зелени площи към 2004 година е едва 10
850 дка.
Към момента по официална информация в
София има три зони за поддържане:
- Централно градско ядро, в което влизат
парковете, градинките и скверовете с интензивно
поддържане. Те са с обща площ от 4 450 дка;
- Паркове, градини и извънградски паркове

(лесопаркове) с обикновено поддържане – 6 400
дка.
- Улично поддържане.
Реалното „развитие” на зелената система на
София през последните 15 години има следните
конкретни резултати:
1. За този период от време не са изградени
нови общински зелени площи
2. Дървесната растителност в парковете, градините и уличното озеленяване са в много лошо
състояние, като в същото време почти не са засаждани нови дървета и храсти.
3. Изсечени дървета по основни улици и булеварди не се заменят с нови насаждения – бул.
„България”, бул. „Искърско шосе”, комплекс
„ЦСКА”, бул. „Сливница” и много други.
4. Основни съществуващи изкуствени водни
площи не са ремонтирана и пуснати в експлоатация - Борисова градина – езеро Ариана, Южен,
Северен, Западен паркове, Народната библиотека
„Кирил и Методий”.
Причини:
1. Противоречива и непоследователна нормативна уредба
2. Заобикаляне и/или неприлагане на съществуващите законови и нормативни актове
3. Реституиране и разпореждане с имоти, общинска/държавна собственост, включени в територията на парковете и вътрешно-кварталните
пространства.
Изводи
1. Столичния град е с нарушено екологично
равновесие
2. В природен аспект Софийската котловина
има недостатъчен екологичен потенциал за неутрализиране негативните въздействия от антропогенното натоварване
3. На база изредените по-горе проблеми свързани с урбанизацията на столицата определяме територията на столичния град като нестабилна релефопреобразуваща система и като район с надпределно антропогенно натоварване, възпрепятстващо устойчивото му развитие.
4. При този темп и вид на урбанизационните
процеси без инвестиции в изцяло екологични, мащабни проекти София ще се превърне в труден и
непривлекателен за живот град.
5. За първи стъпки към устойчиво развитие
на столицата може да се говори едва след ефективното задействане на новия градоустройствен
план на София, спазване на законодателството и
възстановяване на екологично равновесие с значителни държавни и общински инвестиции за съществени промени в транспортно-комуникационната

Характер на съвременната урбанизация на София

схема на града, в озеленяването и цялостното подобряване на екологията на града.
Литература
1. Алексиев, Г, Вл. Власков. Съвременни морфогенетични процеси. Геоморфоложки риск. В:
Монография – География на България, Академично издателство “М. Дринов”, БАН, София,
1997.
2. Велев, П. 1985. Города будущего. “Стройиздат”,
Москва.
3. Власков, Вл., 1992. Власков, Вл., Й. Симеонов,
1992. Антропогенен релеф в Софийската
котловина. Сп. “Проблеми на географията”, кн.
3, София.
4. Власков, Вл., 2000. Антропогенни нарушения в
динамичното равновесие на природната среда”
В: Сборник “50 години - Географски институт”,
София
5. Власков, Вл., 2001. Характер на устойчивото
развитие на урбанизираните планински и полупланински райони в България. В: Балканска науч-

237

но-приложна конференция: ”Природен потенциал и устойчиво развитие на планинските райони”, Враца.
6. Власков, Вл., 2002. Антропогнни изменения на
релефа при развитието на големите градове –
Национална конференция с международно участие в памет на проф. Димитър Яранов, Варна.
7. Връблянски,Б., Ив. Станев, 1971. Софийският
грабен. – В:Тектонски строеж на България.ДИ
“Техника”, София.
8. Канев, Д. 1960, Неотектонски движения в района на гр. София. Год. на СУ,т.61., кн. ІІ, София.
9. Розанов, Л.Л., 1990. Теоретические основы
геотехноморфологии, ИГ- РАН, Москва.
10. Симонов, Г.Ю., 2005 Геоморфология. Изд.
“Питер”,Москва, 2005.
11. Город – екосистема, 1997. “Медиа-Прес”,
Москва.
12. Информационна WEB страница на Софийска
община
13. Genske, D.D., 2003.Urban land. “Springer”,
Berlin-Heidelberg.

CHARACTER OF THE CONTEMPORARY URBANIZATION OF SOFIA
Vladimir Vlaskov
Institute of Geography – Bulgarian Academy of Sciences

ABSTRACT
With the beginning of political and economical changes after 10.11.1989 starts new stage in architectural trend
of the capital too. By reason of the specific character of passage toward market economy and economic structure of our
country, Sofia find oneself a basic attractive centre of inside immigration wool, who impose her quickly population’s
growth and stormy building. Seventeen year on - late in Sofia one self is observed considerable on scale changes
connected with accelerated and in practice badly control urbanization. With her self bind the serious ebbing in of life
status of inhabitants of the capital, dropping the steppe of attractiveness to life in town of millions and the lack of
perspective in town - planning policy, in spite of expression on - kindness economical possibility of the capital in
comparison with other town in the country.
On informal data Big Sofia numbers already 2 000 000 habitants. They live in around 700 000 homes like
approximate 2/3 from these homes have characteristic for socialism builder architecture – prefabricated block on flats.
These correlation homes/habitants are many on - differentiate from on the average for the country, where in 1000
homes live a round 400 households. Man-made load up of single area for our capital there is analogy only with this in
some sectors of Black sea coast and oneself characterize with lack of organization, occasionally with breach to base
builder and law rights.
The combination to some of most inappropriate, ecological nature’s circumstances in Sofia, / in comparison with
remaining European capitals / and the man-made over load up on the biggest part of the capital’s territory define the top
of critical thresholds theirs passing by limit will make worse the conditions of life and range of recessionary situations.
The determination of the problem for sustainable development of our capital must become a national priority with clear,
build and short action-program.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)
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ПРОУЧВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ФАКТОРИ ВЪРХУ СРЕДНИЯ
ВОДЕН ОТТОК НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ГР. ВЕЛИНГРАД
Николай Стоенчев, Невена Шулева-Алексова
Лесотехнически университет - София
Представени са резултатите от анализа на информация за въздействието на някои природни фактори върху
дебита на подземните води за сравнително дълъг период от време.
Използвани са статистически методи за анализ и общонаучни методи за тълкуване на резултатите.
Полезността се заключава в подпомагане на информационното осигуряване при разработване на стратегии за
развитие на горите и по-специално на водоохранните гори, като се цели съчетаване на икономическия и екологичен ефект.
Ключови думи: подземни води, валежи, корелация, динамика
Key words: underground water, precipitation, correlation, dynamics

Постановка на проблема
Устойчивото развитие на горските територии
отдавна вече не е под влияние само на природни
фактори. Бързата урбанизация, усвояването на нови територии, растящата потребност от суровини и
от земеделски земи за интензивно земеделие, поставиха под заплаха горите в световен мащаб. За
сериозността на проблема подсказват промените
в климата, недостигът на питейна вода, активирането на свлачища, засилването на почвената ерозия и др.
В България, горските площи далеч не са необятни и тяхното разумно стопанисване е въпрос
не само на добра воля, но и фактор за запазване
на уникалните екосистеми, предпоставка за достатъчен дебит на водоизточниците за питейна вода,
за предпазване от почвена ерозия и съхраняване
на привлекателността на страната ни като туристическа дестинация с уникална природа.
Многократно и в резултат на различни изследвания е подчертано положителното влияние на горските екосистеми върху водния отток. Знае се, че
в системата „дървостой - мъртва горска постилка,
почва и подпочва” се осъществяват водопоглъщащите, задържащите, водо- и оттокорегулиращите
способности на гората, на които се дължи нейната
всепризната водоохранна роля.1
Прието е, че в сравнение с откритите площи
над горските масиви валежите са средно с 10-15%
повече (в отделните случаи далеч над 25%),
Снежните валежи се задържат 15-20% повече и
интензивността на топене е 60% по-слаба.в сравнение с откритите пространства. Гората подпомага в по-голяма степен от всяка друга растителна

покривка отвеждането на водата от повърхността
на почвата към по-дълбоките й слоеве. Тук процесите са много сложни и зависят от много фактори
– климат, типа на почвата, подпочвен хоризонт, основна скала, дървесен вид и тяхната възраст, лесистост на водосбора и др. По отношение влиянието на горските екосистеми върху подземния отток най-важен е въпросът за влиянието на различните дървесни видове. Обобщените изводи от дългогодишни наблюдения и проучвания показват, че
под широколистните насаждения за подземния поток се отделят средно 15-18% вода от сумарните
валежи, а за иглолистните едва 3-8%, като основният поток тук (над 80%) се формира крайно неравномерно през годината – в периода на снеготопене и максимални валежи. Под дозряващите, зрелите и презрели насаждения подземния отток е много по-голям (по някои данни до 3 пъти) в сравнение
с младите. Състоянието на подземния отток е в
пряка зависимост от лесистостта на вододайния район – високият процент на лесистост гарантира нарастване на подземния отток и обратно2 .
Настоящото проучване има за цел да изследва силата на връзката между дебита на подземните води и валежите, които са природен фактор, като провери стабилността на тази зависимост във
времето и съпостави начина на нейното проявление при гори от различни дървесни видове и с различни таксационни характеристики.
Очакваната полезност на резултатите се състои в изясняване на възможността, гори от различен дървесен вид и възраст да задържат влагата и
да влияят върху оттока на подземните води, което
е от особена важност за водосборните басейни.

1 Стоянова, Н. Целесъобразно ли е управлението на планинските гори по водосбори., сп.Гора,
стр.10,бр.2,2005
2 Недялков С., И. Раев, Хидрологична роля на горските екосистеми. З.1988

Проучване на влиянието на някои фактори върху средния ...

Използвани методи
Използвани са:
• Средна хронологична периодна величина;
• Коефициент на автокорелация от първи порядък и тест за неговата статистическа значимост;
• Коефициент на корелация между динамични редове и тест за неговата значимост;
Резултати от проучването
В България през периода 1997-2005г. от подземни водоизточника са иззети средно 568 549 хил.
м3 прясна вода, което е 8,5% от цялото количество
иззета прясна вода. В община Велинград иззетата
прясна вода от подземни водоизточници средно за
година е 2 749 хил. м3 , което е 57,5% от общото
количество вода. От нея e доставена за питейнобитови нужди за населението и фирмите от общината - 899 хил. м3 вода.
Питейно-битовото водоснабдяване на гр. Велинград и с.Драгиново се осъществява от група каптажи ”Сухата река”, ”Легоринец”, ”Острец” и карстовите извори “Клептуза” и пещера “Лепеница”.
Сумарният проектен дебит на тези извори за целите на битовото водоснабдяване е 170,5 л/сек.
Карстовият извор “Клептуза” се намира в
най-южната част на гр.Велинград, кв.Чепино. Разположен е в живописен парк за отдих “Клептуза”,
представляващ защитена местност. Той дренира
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основната маса на водата на карстовия поток на
Велинградския карстов басейн с посока на движение на северозапад. Дебита на извода се изменя
от 63 до 756 л/сек, средно 398,27 л/сек
Изворите “Сухара лъка” са разположени
вдясно, над пътя Велинград – Сърница, преди стария път за с.Грашево, в местността Сухата лъка.
Водовземният участък обхваща 4 броя каптирани
през 1958 година извори. Общият среден дебит на
каптажите е 40 л/сек.
За настоящото проучване се използвани данни за дебита на карстовия извор “Клептуза” и групата каптажи “Сухата лъка” от “ВКТВ”ЕООД –
гр. Велинград, температурата на въздуха и валежите на територията на Велинград са предоставени от ХМС - Велинград.
Обхванатият период е 1982-1997 години за
температурите и валежите и 1985-1996 години, за
дебита на извор “Клептуза”. Първоначално бяха обработени динамичните редове от годишни данни
(средна температура; общ обем на валежите и среден дебит на извора “Клептуза”). Целта е да се елиминира влиянието на сезонността в месечните
данни.
Проверка за наличие на тенденция в динамичните редове беше извършена посредством коефициента на автокорелация от първи порядък. Получените стойности са представени в таблица 1.

Таблица 1 Коефициенти на автокорелация от първи порядък

Използвани величини
Средна годишна температура
Годишен обем на валежите
Среден дебит на извор “Клептуза”

Изчислени коефициенти
на автокорелация
0.104891
0.076351
0.14081

Въпреки, че внимателния оглед на първичните данни явно показва увеличение на средногодишните температури с няколко десети от градуса, в
края на изследвания период и за трите изследвани
динамични реда не може да се твърди, че притежават тенденция. Изчислените коефициенти на автокорелация са статистически незначими. Получените стойности са значително по-ниски от теоре-

Таблични стойности при
α = 0.05
0.328
0.328
0.353

тичните по таблиците на Р. Андерсън3 .
Отсъствието на автокорелация дава възможност да се изследва връзката между дебита на извора от една страна, като зависима променлива и
температурата и валежите от друга страна в ролята на фактори.
Получените резултати са представени в таблица 2.

Таблица 2 Коефициенти на корелация изчислени посредством табличния процесор Excel

Зависима променлива
Независима променлива
Средно годишни температури
Средно годишна температура за предходна година
Годишен обем на валежите
Годишен обем на валежите за предходна година

Дебит на извор
“Клептуза”
0.070451
0.05813
0.44089
0.025919
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На проверка за статистическа значимост беше подложен само коефициентът, показващ умерена връзка между дебита на извор “Клептуза” и
годишният обем на валежите.
Тъй като броя на елементите в динамичния
ред n > 10, то апроксимацията3 може да се извърши с t - разпределението на Стюдънт.

tемпирично =

r
Sr

, където S r =

се елиминира сезонната компонента.
За да се елиминира сезонността от динамичния ред, формиран от месечни данни с успех могат да се използват 12 месечни верижни центрирани средни, но за целта са необходими месечни данни за повече от една година.
Тъй като за целите на настоящото изследване разполагаме само със средни месечни стойности на дебита за многогодишен период, ще се ограничим с възможността да съпоставим показателите за сезонност на дебита и на валежите и косвено
да преценим наличието на еднопосочност в
измененията.
Доказаната липса на тренд в обема на валежите в района на Велинград за период от 12 години дава основание при оценка на сезонността да
приложим метода на простата средна хронологична за многогодишен период. Месечните стойности
са осреднени за период от 12 години.
Средномесечните стойности на изследваните явления и индексите на сезонност в % са представени във фиг.1 и таблица 3.

1− r 2
n−2

при α=0.05 и степен на свобода V=n-2=12-2=10
tтеоретично = 1.812, tемпирично = 1.55334
tемп. < tтеор.
Следователно може да се приеме, че проверяваният корелационен коефициент е статистически незначим. Въпреки това би могло да се очаква,
че при по-голям брой наблюдения под формата на
годишни стойности или при използване на месечни данни такава връзка е възможно да се прояви.
За да се приложат традиционните методи за
анализ на връзки и зависимости въз основа на динамични редове от месечни данни би следвало да

Едногодишен сезонен цикъл на валежи в района на
Велинград и воден дебит на изворна група
"Сухата лъка"
70.0
65.0
60.0
55.0

валеж в
мм/кв.м.

50.0
45.0

дебит в
литри в сек.

40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Месеци

12

Фиг.1
Таблица 3 Индекси на сезонност в проценти
Месеци
Валеж в
mm/кв.м
Индекси на
сезонност
Дебит в л/сек
на “Сухата
река”
Индекси на
сезонност

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

34.6

42.9

48.9

48.1

64.4

66.1

52.0

40.5

26.5

28.3

55.9

55.2

73.8

91.4

104.1

102.5

137.2

140.8

110.7

86.4

56.5

60.2

119.0

117.5

37.0

38.0

46.0

29.0

31.0

37.0

39.0

37.0

35.0

37.0

35.0

35.0

101.8

104.6

126.6

79.8

85.3

101.8

107.3

101.8

96.3

101.8

96.3

96.3

3 Косева, Д., М. Ламбова и др. Статистика на предприятието с основи на въведение в статистиката.
Стено, В., 2000стр. 130

Изд.

Проучване на влиянието на някои фактори върху средния ...

Доста по-голяма вариация и силно изразена
сезонност се наблюдава в обема на валежите.
Индексите на сезонност за двете явления се
различават съществено, което ни дава основание
да считаме, че зависимостта на дебита на изворна
група “Сухата лъка” от валежите в района на
Велинград е минимална. Това гарантира стабилност на оттока и се дължи на голямата дълбочина
от която се захранват изворните води. Друга
причина, която не е за подценяване е високата сте-
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пен на залесяване в изследвания район и високият
бонитет на горите. Според нас може да се приеме,
че в момента е постигнат подходящ баланс на социални и екологични ползи при стопанисването на
водоохранните гори в района на Велинград и при
разработване на стратегии за развитие в бъдеще
той трябва да се запази. От икономическа гледна
точка водоохранните функции на горите трябва да
бъдат оценени за да могат собствениците на тези
гори да получават доходи от тях.

STUDY ON THE SOME FACTORS IMPACT ON THE AVERAGE RUNOFF
OF UNDERGROUND WATER ON THE TERRITORY OF THE TOWN OF
VELINGRAD
Nikolai Stoenchev, Nevena Shuleva-Alexova
University of Foresry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The paper presents the finding of the data analysis concerning the impact of some natural factors on the underground
water flow for a relatively long period of time.
Statistical analysis methods and scientific methods for results’ interpretation have been used. The study will be
useful in providing data for developing new strategies for forest development, particularly for water catchment forests
aiming at both economical ecological effects.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

НЯКОИ АСПЕКТИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НЕЙНОТО УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство – София
В настоящия доклад са разгледани някои актуални проблеми на стандартизацията на системата за управление на организацията и нейното устойчиво развитие. По своята същност стандартите представляват единни
принципи за планиране, вземане на решения, отчетност и контрол; те формират стандартни изисквания по
отношение на персонала, техниката, информационните технологии и процесите в организацията. Стандартите
са свързани с осъществяване на периодически повтарящи се действия и процедури в процеса на вземане на
управленски решения и са подчинени на задачата за повишаване на управляемостта на организацията. За целта
е наложително те да бъдат интегрирани по подходящ начин в информационната управленска система, като се
определи управленското ниво, на което е приемливо използването им. В тази връзка една от водещите роли на
стандартите е да повишат ефективността и да подпомогнат устойчивото развитие на организацията.
Ключови думи: стандартизация, система за управление, организация, устойчиво развитие
Key words: standardization, management system, organization, sustainable development

Настоящият доклад е посветен на проблемите на стандартизацията на системата за управление от гледна точка на теорията за организационно
развитие. Направен е опит да се формулират някои стандарти на промяната, приложими в управлението в рамките на революционната фаза от развитието на организацията.
Организационно развитие и стандартизация
на системата за управление на организацията
Ключово място в теорията за организационно
развитие е отделено на разработването и изпълнението на стратегия за осъществяване на планови
изменения в интерес на различните групи на влияние върху организацията (потребители, акционери,
персонал, държава и общество и др.) и повишаване на нейната ефективност. Теорията за организационно развитие представлява по своята същност
философия, която интегрира знания от различни науки като теория на организацията, социология,
психология, политология и др. и е насочена към
осигуряване на успех в средносрочна и дългосрочна перспектива.
Едно от водещите твърдения на организационната теория е свързано със структурирането на
скокообразното развитие на организацията на фази по аналогия с живите организми (Л. Грайнер, Г.
Минцберг, И. Адизес). Еволюционната фаза се отличава с относителна устойчивост на организационните части и определен доминиращ стил на
управление. Съществената трансформация в траекторията на развитие Л. Грайнер обозначава като революционна фаза. През тази фаза се осъществяват
дълбоки изменения по отношение на (вж. Фиг. 1.)
Фази в развитието на организацията
В процеса на функциониране на организаци-

ята се формират модели на поведение на системата на управление, свързани с използването на
определени стандарти. По своята същност стандартите представляват единни принципи за
планиране, вземане на решения, отчетност и
контрол; те формират стандартни изисквания по
отношение на персонала, техниката, информационните технологии и процесите в организацията.
Стандартите са свързани с осъществяване на периодически повтарящи се действия и процедури в
процеса на вземане на управленски решения и са
подчинени на задачата за повишаване на управляемостта на организацията. За целта е наложително те да бъдат интегрирани по подходящ начин в
информационната управленска система, като се
определи управленското ниво, на което е приемливо използването им. При това една от водещите
роли на използваните стандарти е да повишат
ефективността. В тази връзка логично възниква
въпросът, в каква степен стандартите могат да повлияят развитието на организацията в рамките на
отделните фази. За съжаление, обаче, този отговор не може да получи еднозначен отговор, тъй като формирането на подходящи управленски стандарти понякога е продължителен процес, през което време организацията би могла да претърпи неконтролируеми изменения и да се развива по начин,
недотам очакван и желан. Хаотично формиралата
се система за управление, която се променя стихийно без ясни правила, застрашава успешното развитие на организацията, тъй като намалява нейната конкурентноспособност и гъвкавост в условията
на изменчивата и комплексна бизнес среда. Това
още веднъж подчертава съществената роля на рационално осъществената стандартизация на системата на управление с оглед осигуряването на въз-
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Степен на
развитие

равнище на стандарт

криза
еволюционна
фаза

революционна
фаза

t
Фиг. 1.

ходящо дългосрочно развитие на организацията.
В процеса на разработване и използване на
стандарти от особено значение е правилното определяне на тяхното равнище. Съобразно това отделните стандарти могат да оказват както положително, така и отрицателно влияние върху системата за управление на организацията. В тази връзка
трябва да се има предвид, че стандартите не са
самоцел, а средство за осигуряване на устойчиво
и балансирано развитие на организацията. Тяхното
разработване е свързано с допълнителни разходи,
чието равнище трябва да се следи и съпоставя с
ползите от прилагането им. „ Понастоящем разходите за разработване и внедряване на системата
за управление е съпоставима в известна степен с
инвестициите в основни средства на предприятието,
защото, от една страна, те са свързани с широкомащабно използване на информационни системи,
а, от друга, с необходимостта от тотално и дългосрочно обучение на сътрудниците на фирмата по
въпросите на новите модели на управление. Наред
с това трябва да се помни, че внедряването на нови
стандарти е свързано с преустройството на организационните структури, процесите в организацията, с оптимизацията на числеността.” [3,с.6-7]
Стандарти на промяната по време на революционната фаза
Могат да бъдат посочени разнообразни примери на стандарти, използвани по време на еволюционната фаза от развитието на организацията,
което се обуславя в голяма степен от липсата на
големи амплитуди в динамиката на отделните
параметри. При това голяма част от тях са плод на
натрупания опит и се прилагат със значителен ус-

пех в управленската практика. На този фон особено внимание заслужава разработването на стандарти, които са приложими по време на революционната фаза. Така дефинираните стандарти са
свързани с регламентацията на промяната и описват в значителна степен нейния алгоритъм. При това е наложително да се отхвърли стремежът, стандартите да се дефинират на тяхното максимално
равнище, защото това не винаги е свързано с максимално нарастване на ефективността на системата за управление. За целта е подходящо да се
определят ползите и разходите, обусловени от
стандартите, в границите на тяхната максимална,
минимална и средна стойност като основа за тяхната оптимизация.
От друга страна, трябва да се има предвид,
че не може да се направи строго разграничение
между двете групи стандарти. Логично е някои от
формулираните по-долу стандарти на промяната
по време на революционната фаза да се използват
и през еволюционното развитие на организацията
като част от нейната интегрирана система за
управление. Това обстоятелство, от своя страна,
само засилва необходимостта от правилно дефиниране на стандартите на промяната през революционната фаза.
При изграждането на модерна система за управление на организацията трябва да се спазва
следното изискване: стандартите на промяна трябва да бъдат резултат на т. нар. изпреварваща
стандартизация, т.е. целесъобразно е тяхното разработване да започне още по време на еволюционното развитие (в случай че такава фаза вече е
налице). Това, от своя страна, може да се разглежда като средство за повишаване на потенциалната
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ефективност на използваните стандарти и за намаляване и по възможност отстраняване на загубите от закъсняващата стандартизация на системата за управление. Наред с това се намалява рискът от вземането на неправилни управленски решения вследствие на тяхната занижена точност.
По-долу в изложението са систематизирани
стандарти на промяната по време на революционното развитие на организацията.
1. Бърз отказ от старите стандарти и своевременно внедряване на гъвкави стандарти на промяната предвид проблемите, свързани с инерционността в развитието и особеностите на предхождащата криза (в случай че такава съществува).
При това е наложително да се отхвърли стремежът за бърз успех при осъществяване на дълбоките промени. Акцентът трябва да бъде поставен върху процесите на изменения в организацията,
а не върху целите сами по себе си.
2. Стратегическа интеграция на външните и
вътрешните промени с оглед осигуряване на дългосрочното успешно функциониране на организацията.
При мониторинга на външната среда и вътрешните променливи на организацията специално
място трябва да бъде отделено на следните проблемни области: основните фактори, които обуславят постигането на разработената система от цели;
степен на изпълнение на поставените цели; цели и
обхват на програмите за промени в организацията
и др. В тази връзка успешното управление на промените трябва да се разглежда като непрекъснат
във времето процес, който не търпи забавяне и отлагане на нужните изменения, както и появата на
самоуспокоение у персонала, тъй като това, от своя
страна, ще повиши „цената” на бъдещите промени.
Систематичният мониторинг на средата се
обуславя от действието на редица фактори: глобализация и интензифициране на конкуренцията, преход от икономика на масовото производство към
икономика, основана на знанието, развитие на нови информационни технологии, изграждане на интегрирани системи за управление на организациите, промяна в потребителските вкусове и предпочитания, нарастване на свободата на избора в
обществото и т.н. Измененията във външната и вътрешната среда са разнообразни и с различна тежест за организацията. Ето защо особено внимание трябва отделено на онези симптоми и промени,
които ще имат съществено значение за организацията през следващия период от нейното развитие.
Прогнозирането на бъдещата траектория на
развитие на организациите включва разработването на алтернативни сценарии, понякога противоречиви, което значително усложнява процеса на вземане на решения и е свързано с допълнителен риск

за управленските екипи. В основата на някои сценарии акцентът е поставен върху плавното осъществяване на промени, други стимулират бързите и
дълбоки изменения, в трети стремежът е насочен
към т. нар. изпреварващи промени. Практиката е
значително по-сложна, тъй като най-често тя изисква съчетаване на различни управленски стилове и
подходи за осъществяване на промени в организацията.
3. Рационално управление на потенциала на
организацията на основата на ефективното синхронизиране на системата от стратегически и оперативни решения. Създаване на подходящи условия за пълно разгръщане на потенциала на организацията през следващата еволюционна фаза.
В случая от особена важност са разработването и изпълнението на изпреварваща конкурентна стратегия на организацията, подчинена на целта за непрекъснато усъвършенстване. Надежден
инструмент за управление на стратегическото развитие на организацията представлява балансираната карта за оценка на резултатите, включително
чрез формирането на подходяща система от ценности и мотивация на персонала и рационално управление на нематериалните активи на организацията. Ключово внимание трябва да бъде отделено
на научно-изследователската и развойна дейност
на организацията и на стимулирането на творческата активност на човешките ресурси. „Организационната демокрация предполага, че иновационният процес, модернизацията и адаптацията обхващат цялата организация.” [3, с. 352]
4. Създаване на условия за максимално бързо разрешаване на натрупаните управленски проблеми в рамките на предходната еволюционна фаза (ако такава съществува), т.е. стремеж за осъществяване на радикални промени без да се толерира приемствеността в управлението.
Ефективното управление на организацията
изисква компетентен анализ на организационното
развитие, добро познаване на природата на кризисните ситуации, както и разнообразни умения, свързани с осигуряването на възходящи темпове на ръст
на управляваната система.
5. Процесът на промяна трябва да се ръководи от добре подготвен мениджър или екип от хора.
Осъществяването на промени по време на революционната фаза изисква разнообразни знания
и умения: стимулиране на генерирането на нови
идеи (чрез стандартизация да се поощряват нестандартните и творчески идеи), създаване атмосфера на честност и доверие, открити комуникации
и управление на възникващите конфликти, разширяване участието на хората в организацията в процеса на изменения, преодоляване на евентуалната
съпротива срещу промяна и т.н.
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6. Осигуряване на необходимите ресурси за
успешно осъществяване на промените (време,
външни консултантски услуги, поддръжка на промените от страна на висшето ръководство, обмен
на информация в реално време, изграждане на модерна информационна управленска система, в която да бъдат вградени разработените стандарти и
др.)
Практиката показва, че решаваща за успеха
на осъществяваните изменения е подкрепата от
страна на ръководителите на средното ниво на
управление. При това особено внимание трябва да
бъде отделено на делегирането на пълномощия като
стратегически фактор за успех на програмите за
промяна без да се абсолютизира ролята на стандартизацията в процеса на организационно развитие.
7. Осъществяване на непрекъсната обратна
връзка и контрол на резултатите от извършваните
промени.
Успехът на измененията зависи в голяма степен от координацията на усилията на всички ангажирани с тях лица, като по подходящ начин се съчетават инициативите и решенията за промяна отгоре надолу и отдолу нагоре в условията на повсеместно свързващо лидерство. При това от особена
важност да се задоволят интересите на различните
групи на влияние върху организацията. [3,с.337343]
8. Стандартите за промяна трябва да бъдат
подчинени на главната цел за повишаване на ефективността в организацията.
9. Провеждане на непрекъснато обучение като елемент на стратегията за развитие на човешките ресурси в организацията (управление на
кариерата, създаване на адекватна система на мотивация и оценка на приноса на всеки и т.н.).
10. По време на революционната фаза е необходимо да започне разработването на подходя-
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ща система от стандарти, която стимулира развитието на организацията през предстоящата еволюционна фаза.
За бъдещите стандарти трябва да бъде зададен подходящ диапазон на изменение, който в бъдеще ще се използва за по-конкретно дефиниране
на новите стандарти в рамките на еволюционния
модел на управление. Използването на този стандарт ще повиши ефективността на системата за
управление вследствие на изпреварващата стандартизация и произтичащите от нея ползи (голяма точност, минимум управленски грешки, навременност
на стандартите, повишаване на конкурентноспособността, намаляване на разходите поради корекция на стандартите, организационно проектиране
и др.).
В заключение трябва да се подчертае, че липсват универсални техники за структуриране на процесите на промени в организацията през отделните фази от нейния жизнен цикъл. Това, от своя
страна, затруднява в значителна степен разработването на стандарти като елемент на системата
за управление на организацията. Поради тази причини формулираните в доклада стандарти трябва
да бъдат гъвкаво използвани с оглед смегчаване
на проблемите през отделните фази от развитието
на организацията, за да се избегнат кризисните
ситуации, които застрашават сериозно нейното
оцеляване.
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ABSTRACT
The article considers some actual problems of standardization of organizational management system and its
sustainable development. The standards are unified principles for planning, decision making, accounting and control;
they build standard rules relevant the personal, equipment, information technologies and processes in the organization.
The standards must be integrated in the management information system so they could increase the efficiency and
support the sustainable development of the organization. The standard development is a difficult problem because of
missing of universal techniques for structuring of change processes of organization in its life cycle phases. There fore
the developed standards in the article must be used flexible with the purpose to avoid crisis situations and to ensure the
organizational survival.
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Въведение
По своята същност стратегията на всяка организация предполага решение на различни
проблеми, засягащи бъдещето й. Като такова тя
се получава след преминаването на определени
последователни дейности и етапи, т.е. резултат от
специфичен процес на вземане на решение. Това
решение е ефективно за дълъг период от време,
влияе на организацията по много различни начини
и фокусира, и ангажира една значителна част от
нейните ресурси за постигане на очакваните
резултати. То би трябвало да определя основния
характер и имидж на организацията, индивидуалността й за нейния персонал и позицията, която тя
ще заеме в нейния отрасъл и пазари. Избраната
стратегия ще позволи да се определят конкретните
цели, за изпълнението на които са необходими
последователни, разпределени във времето решения относно инвести-циите. Тази стратегия ще управлява директно разгръщането и прегрупирането
на ресурсите, за да може решенията да станат
ефективни. В крайна сметка, стратегията на всяка
организация намира конкретен веществен израз в
произвежданите и предлаганите от нея материални и интелектуални продукти, в завладените пазари,
в разполагаемите технологии и специалисти, в получените финансови резултати.
Като се има предвид, че стратегията е резултат от един продължителен процес на вземане на
решение, осъществяван от определени хора (обикновено висшето ръководство), то е явно, че съдържателният аспект на това решение ще зависи от
индивидуалните способности, умения и опит, т.е.
стратегическото решение, от една страна, е винаги субективно. От друга страна, ефективността на
процеса на вземане на решение зависи от информацията, която е възможно да се осигури за реализацията му. Това определя обективната зависимост на стратегическото решение. Това решение
има и социалноетична страна, определена от
степента, в която стратегията откликва спрямо очакванията на обществото.
Конкурентни стратегии
Един от основните проблеми, който ръководс-

твото на организацията трябва да разреши със стратегическия избор е свързан с постигането на трайно предимство над конкурентите. Конкурентното
предимство е резултат от дълбокото осмисляне на
вътрешните и външните фактори, които влияят върху организацията. То е онова, което организацията
прави най-добре, чрез него тя защитава своята позиция на пазара и се противопоставя на конкурентите. Майкъл Портър счита, че съществуват три
големи базови стратегии срещу конкуренцията:
- според поставената цел: целевият пазар или
отделен сегмент;
- според естеството на конкурентното предимство: предимство по отношение на разходите
или предимство, което се дължи на отличителните
качества на продукта.
• За реализация на стратегията на пълно лидерство в разходите е необходимо да се максимизира печалбата на организацията при минимизиране на разходите за получаването й. Постигането
на тази цел изисква да се ускори действието на
факторите, водещи до увеличаване на печалбата –
висок пазарен дял; евтин достъп до суровини и материали; оптимизиране на асортиментната структура; висока производителност на труда; стандартизирани продукти; съвременни технологии и т.н.
Фактът, че организацията притежава конкурентно
предимство по разходите, представлява ефикасно
покровителство срещу петте конкурентни сили.
• Анализът на конкуренцията може да позволи на организацията да избере стратегия на продуктово диференциране, т.е. организацията да заложи успеха си на продукт, който е уникален и високо качествен в сравнение с другите. Производителят може да си позволи по-висока цена за уникалния продукт и да реализира печалба. Стратегията
на диференциация е приемлива, когато допълнителните разходи за постигане на уникалност на
предлагането се покриват от повишението на
цената. При това условие организацията може да
запази конкурентното си предимство. Важно е да
се поддържа такава диференциация, която предполага преди всичко повишаване на цената, а не намаляване на разходите, с които се постигат отли-
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чителните характеристики на предлагания от организацията продукт. Разбира се, разходите са важни и при тази стратегия. Намалението им трябва
да се търси от източници и фактори, които не биха
повлияли отрицателно върху характеристиките и качеството на продукта.
• Третата стратегия (стратегия фокус) е на
специалиста, който ще се концентрира върху нуждите на един сегмент или отделна група
потребители, без да претендира на оперира на целия пазар. Тази стратегия се основава или на диференциацията, или на превъзходството на разходите,
или и на двете заедно, но единствено спрямо поставената цел (определен съществуващ пазарен
сегмент). В този случай организацията има конкурентни предимства в тясна сфера на бизнес и
пазар. Стратегия фокус се проявява в съчетание с
останалите две основни стратегии, а именно като:
стратегия на специализация в тясна пазарна област
с ниски разходи на продуктите и стратегия на специализация в тясна пазарна област с висока степен на диференциация на предлаганите продукти.
В първия случай организацията е способна да поддържа конкурентното си предимство спрямо съперниците си, като предлага своите продукти на ниска
цена в тесен пазарен сегмент. Във втория случай
организацията си осигурява превъзходство над
конкурентите, като предлага на ограничен пазарен
сегмент уникален по своите качества продукт.
Понякога е трудно да се разграничи стратегията на
диференциация от стратегията фокус, съчетана с
диференциация на предлагането. Характерен белег на първата е, че организацията съсредоточава
усилията си върху качеството на отделните елементи на продукта, които са важни за всеки потребител и всеки пазарен сегмент. При втората стратегия организацията съсредоточава вниманието си
върху качествата на онези елементи на продукта,
към които предявяват изисквания ограничен кръг
потребители и по този начин ги задоволява по-добре от конкурентите си.
Реализацията на всяка от тези три стратегии
може да позволи на организацията да се противопоставя успешно на своите конкуренти и да реализира печалба. Засилващата се неопределеност в
поведението на външните фактори, обаче поставя
под въпрос поддържането на този успех. Описаните
в икономическата литература техники за спечелване на конкурентна борба започват да стават все
по трудно приложими на практика. Тогава да се
победи конкуренцията е възможно само, ако не се
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прави опит тя да бъде побеждавана. За да печелят
в бъдеще организациите трябва да спрат да се
конкурират. С други думи трябва да се научат да
заобикалят конкурента. Това е възможно само, ако
се научат да откриват нови пазарни пространства
(или нови пазарни ниши).1
Същност на стратегията “Стойностна иновация”2
В днешния променящ се свят стратегическия
избор на организацията не е еднозначен и еднократен акт. Този избор трябва да позволи на организацията да се представи по-добре от своя конкурент,
за да заграби по-голям дял от съществуващото
търсене. Това не винаги може да се постигне само
с диференциране или ниски разходи. С насищането на пазарното пространство изгледите за печалби намаляват. Необходими са нови правила, при
които чрез съвместяването на действията към диференциране със стремежа към ниски разходи да
се предложат нови продукти или услуги, което ще
провокира ново търсене. и по този начин ще се създаде ново пазарно пространство. Това означава да
се обогати бизнес портфейла на организацията.
Разнообразяването на основната дейност на една
организация е рисковано и има малки шансове за
успех. Но всички стратегически решения включват
поемането на рискове. Очаква се, че новото пазарно пространство и свързаното с него ново търсене
ще генерират в бъдеще по-високи приходи. В това
ново пазарно пространство, което тепърва се
създава, правилата на конкуренцията все още не
са определени.
Създаването на това ново пространство изисква стратегическо мислене, насочено към преразглеждане на съществуващия бизнес модел и създаването на нови продукти и услуги. Новият стратегически ход трябва да съчетава дейности, свързани с диференциране и намаляване на разходите.
В този смисъл тази стратегия би могла да се нарече “стойностна иновация”. Съдържанието на този
стратегически ход е в заобикалянето на конкурента чрез създаването на по-висока стойност за
потребителя. За реализацията на този стратегически
ход е необходимо да се отдели еднакво внимание
и на стойността и на иновацията.
Стойността без иновация обикновено се съсредоточава върху създаване на по-голяма стойност.
Иновация, която не създава нова стойност често е
технологически мотивирана пазарна иновация и
обикновено надминава онова, което купувачите са
готови да премат и купят. В този смисъл е важно

1 У. ЧАН КИМ - професор по стратегически и международен мениджмънт в INSEAD и председател на
Boston Consulting Group Bruce D. Henderson
2 Понятието “стойностна иновация” е заимствано от проф. Чан Ким, подробно представено в книгата му
“Стратегията син океан”изд. Локус, София, 2006г.
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да се разграничи стойностната иновация от технологичната и пазарна иновация.
Чрез стойностната иновация следва да се създаде нов продукт с нова стойност за потребителя и
с това да се заобиколи конкурента. В този смисъл
следва да се прилагат едновременно стратегиите
към диференциране и разходно лидерство (вж.
фиг.1).

стремеж към
диференциране

стойностна
иновация

стремеж към
ниски
разходи

Фиг.1 Стратегия “Стойностна иновация”
Както се вижда от фигурата едновременният
стремеж към диференциране и нисък разход създава стойностната иновация.
Прилагането на стратегията “стойностна иновация” осигурява ползи както за организацията, така и за клиентите. Тъй като стойността за купувачите е резултат от реалната полза от продукта или
услугата и от цената, която организацията предлага на купувачите, и тъй като стойността за организацията се образува от цената и нейната разходна
структура, стойностната иновация се постига единствено когато ползата от продукта или услугата,
цената и разходите на организацията са правилно
балансирани. Именно този цялостен подход превръща стратегията “стойностна иновация” в устойчива. Реализацията на стратегията изисква мобилизирането на целия потенциал на организацията,
защото се обхваща цялата система от дейности
на организацията
“Стойностната иновация” е повече от иновация.
Например, иновациите в производствения процес
може да водят до намаляване на разходната структура на организацията и до засилване на съществуващата стратегия за управление на разходите,
без да промени ползата на потребителя от продукта или услугата. Подобни иновации помагат да се
запазят конкурентните позиции на организацията
на пазара, на който вече тя предлага своите продукти. Този тип иновации не биха могли да се използват за създаване на ново пазарно пространство.
Стойностната иновация изисква организацията
да насочи цялата система към постигане на скок в
стойността и за купувачите, и за компанията. Без
подобен интегрален подход, иновацията ще остане
далеч от същността на стратегията.

С други думи чрез стратегията “стойностна
иновация”:
- се създава и се контролира ново търсене;
- може да се заобиколи съществуващата
конкуренция;
- премахва се нуждата от съотношението
стойност - разход;
- насочва се цялата система от дейности на
организацията едновременно към диференциране
и към снижаване на разходите3 .
Възможности за приложение на стратегията
“Стойностна иновация”
Най-важният принцип, който трябва да се съблюдава при разработването на стратегията “стойностна иновация” е промяната на пазарните граници и създаване на ново пазарно пространство, ново търсене, с цел откъсване от съществуващата
конкуренция в бранша, в който функционира организацията. За целта е необходимо ръководството
да се вгледа в поведението на външните фактори и
да открие възможности за промяна на стратегическия избор на организацията.
• Поглед към алтернативните браншове
В най-широк смисъл, една организация се конкурира не само с другите организации в своя бранш,
но и с организации от други браншове, които произвеждат алтернативни продукти или услуги. Това
не са продуктите заместители, които имат различна форма, но имат една и съща функция или практическа насоченост (олио, маргарин, масло, зехтин). Алтернативните продукти са с по-широко
съдържание. Те включват продукти и услуги, които
имат различни и форми, и функции, но една и съща цел. (Ако целта е развлечение, предложенията
са кино или ресторант. Продуктите имат и различна форма и различни функции, но позволяват да
се реализира една и съща цел.)
С други думи в анализа на алтернативните
браншове ръководството би могло да намери решение за разнообразяване на бизнес портфейла
на организацията и заедно с това да заобиколи традиционните си конкуренти.
• Поглед към стратегическите групи в браншовете
Терминът се отнася до група организации в
рамките на един бранш, които имат еднаква стратегия - група производители на бутиково облекло,
група производители на луксозно облекло и група
производители на облекло за масовия потребител.
Всички производители в тези стратегически групи
имат една и съща стратегия спрямо своя потребител и повечето от тях наблягат на подобряване на
конкурентната си позиция в рамките на своята стратегическа група. Нито една група не обръща дос-

3 Чан Ким, В., Р. Моборньо “Стратегията син океан”изд. Локус, София, 2006г. , стр. стр.28
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татъчно внимание на другите, защото от гледна точка на предлагането изглежда, че те не се
конкурират. За да се приложи “стойностната иновация” ръководството би могло да се насочи към
анализирането на факторите, които са решаващи
при избора на клиента от една или друга стратегическа група.
• Поглед към потребителската верига
В повечето браншове конкурентите се обединяват около целевия потребител. Всъщност съществува “потребителска” верига, която директно или
индиректно участва при вземането на решение при
покупка. Купувачът, който плаща за продукта или
услугата, би могъл да е различен от действителния потребител, а в много случаи съществуват и
хора, които влияят върху купувача. Въпреки че тези три групи могат да съвпадат, те често се
различават. В такива случаи те често имат различно разбиране за стойност. Купувачът е по загрижен за разходите отколкото потребителя, който вероятно се интересува повече от това как се използва продукта, например. Отделни организации в един
бранш биха могли да се съсредоточат върху третият елемент в потребителската верига, който може да въздейства върху самия потребител ( лекари
върху пациенти). Чрез поглед към потребителските групи, организациите биха могли да разберат
как да въздействат върху отделните елементи в потребителската верига и евентуално да се концентрират върху група потребители, пренебрегвани в
миналото.
• Поглед към допълнителни продукти или услуги
Малко са онези продукти и услуги, които се
използват във вакуум. В повечето случаи други продукти и услуги оказват влияние върху тяхната
стойност. В по-голяма част от браншовете конкурентите предлагат едни и същи продукти и услуги
в рамките на своя бизнес. Често допълнителните
продукти и услуги крият неоползотворена стойност.
Ключът е - при решението за производство на даден продукт или услуга да се отговори на въпроса
какво търси потребителя. Прост начин за това е съответната организация да се замисли какво се случва преди, по време на, и след употреба на нейния
продукт.
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• Поглед към времето
Всички организации са подложени на външни
влияния, които с времето оказват въздействие върху техния бизнес. Повечето от тях постоянно се
приспособяват, понякога пасивно, към случващите
се събития. Независимо дали това е свързано с
появата на нови технологии или основни управленски промени, мениджърите обикновено се съсредоточават върху прогнозиране на промяната, която ще се предизвика от това. С други думи, те
планират собствените си ходове така, че да не изостават от развитието на тенденциите, които следят.
Важните прозрения за създаването на ново пазарно пространство рядко идват от прогнозиране на
самата промяна. Те се пораждат от прогнозите за
това как промяната ще се отрази върху цялостния
бизнес модел на организацията, как тази промяна
ще бъде възприета от потребителя, какви ще са
последиците. Това вникване в тенденциите би могло да породи идеята за разширяване на бизнес портфейла на организацията, създаването на нови
продукти, предлагането на допълнителни услуги,
предизвикването на ново търсене, разширяването
на пазарното пространство на организацията.
Заключение
Функционирането на всяко пазарно стопанство има като своя неотменима предпоставка
конкуренцията. В условията на нарастваща агресивност на конкуренцията стратегическата ориентация на дейностите на организацията е един от
решаващите фактори за развитието й. Тази ориентация трябва да е насочена към разширяване на
бизнес портфейла на организацията. Това би могло да се постигне чрез съчетаване на действията
на организациите към диференциране с действията им към оптимизиране на структурата на
разходите, при което да се създаде иновационна
стойност, която да отключи новото търсене. За да
се откъснат и да обезсмислят конкуренцията организациите трябва да се вгледат в алтернативните
браншове, в стратегическите групи, в потребителските групи, в предложенията за допълнителните
продукти и услуги и дори във времето. Това ще им
помогне да реконструират пазарните си граници и
да открият нови пазарни пространства.
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Присъединяването на България към Европейската общност ще се отрази благоприятно за развитието на българската икономика и бизнес в дългосрочен план. С единия си пазар и население от
457 млн., съюзът предлага огромни възможности
и предизвикателства за българските фирми. Същевременно с това конкуренцията на пазара се засилва и това налага преосмисляне на стратегиите
на фирмите, за да могат да останат дълго време
на пазара и да са достойни конкуренти на европейския пазар. Българските фирми трябва да създадат устойчиви и значими конкурентни предимства.
Статията има за цел да дефинира понятието
„устойчиво конкурентно предимство“ във времето
и също така да определи значимостта на едно преимущество пред друго.
В научната литература често се използва понятието устойчиво конкурентно предимство, но малко автори правят съпоставка между конкурентно
предимство и устойчиво конкурентно предимство.
Конкурентното предимство, което е получено въз
основа на стратегическо планиране или е резултат
от уникални исторически събития и условия (Barney
1991). Други автори разглеждат въпросите:
- Как и защо конкурентното предимство е
устойчиви?
- Колко разнообразна е природата на конкурентното предимство (Peteraf 1993)?.
Според (Gladwinat, Kenelly & Krause, 95) под
устойчивост се разбира фирмата да расте и се развива под влиянието на динамично променящата се
икономическа, социална и политическа среда и да
успява да неутрализира външното влияние на променящата се среда.Трябва добре да се разбере,
че бизнесът се развива в променяща се външна
среда, а не в изолирана вакуумна среда. За това е
необходимо да се следи, наблюдава и анализират
промените в околната среда, който биха дали отражение върху дейността на фирмата (Shrivastava,
94).
Други учени като (Barney 1991), смятат че организацията получава устойчиво конкурентно пре-

димство, когато използва стратегии, който използват вътрешните си сили, за да се възползва от
възможностите, който им предлага външния свят
или да неутрализират външните заплахи и отстранят вътрешните слабости.
Успешното създаване на устойчивото конкурентно предимство се гради като къща, която в основата си е изградена на социални, икономически,политически, социални, етични фактори и правилното им изследване и анализира биха довели
до устойчивост във времето.
За да притежава устойчиви конкурентни предимства фирмата трябва да бъде инициатор на промените и да успява да ги налага. Само тогава фирмата може да е сигурна, че предлаганият от нея
продукт ще продължи да бъде източник на устойчиви конкурентни предимства за продължителен период от време. За да могат фирмите да оцеляват и
да се развиват при непрекъснато нарастваща конкуренция в условията на глобализация, те трябва
изцяло да се ориентирани към потребителите.
Потребителите и техните изисквания заемат важно място в планирането, развитието и разработването на стратегията на фирмата и на нейните
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.
При управлението на фирмата не трябва да
се пропуска факта, че пазарната конкуренция не е
постоянна, а динамична 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 ниво на лидерство на пазара, тя не
трябва да спира да търси начини за по-нататъшно
развитие. За да спечели устойчиви конкурентни
предимства, предлагани от нейния продукт трябва
да притежава и последната характеристика, а имен-
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но той трябва да бъде труден за имитация. В определен момент някой елементи от маркетинговия
микс трябва да бъдат променени, 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
различни елементи на маркетинговия-микс, така че
новите пазарни предложения да бъдат различни не
само от старите такива, но и от тези на конкурентите.
Кога и защо конкурентното предимство е
устойчиво?
Изследваната научна литература показва, че
природата на конкурентното предимство може да
бъде много разнообразна. И различните автори изследвали конкурентното предимство, посочват различни източници на конкурентно предимство.
Те от своя страна имат различно значение и
влияние върху развитието на фирмата.
Това разнообразие налага създаване на критерии, който да унифицират дали създалото се конкурентно превъзходство на пазара е устойчиво на
пазара и колко значимо за фирмата е то. Това ще
може да се улесни стратегическото планиране и
мениджъра да вземе лесно и бързо правилно решение при разработването на стратегията на фирмата и на кой конкурентни предимства да разработва.
Поддържането на конкурентното предимство
е система от действия отчитане, анализиране и
прогнозиране на влиянието на външните и вътрешните фактори и следене на ответната реакция на
конкурентите е много важна стъпка в създаване на
устойчиво конкурентно предимство.
Това налага създаване на единни критерии за
унифициране на конкурентните предимства, според който може да се каже че конкурентното превъзходство ще бъде устойчиво на пазара. Въпреки
че в този динамично развиващ се и иновативен свят
е много трудно едно конкурентно преимущество
да остане устойчиво дълго време без да се намери
негов заместител.
Критериите според който едно конкурентно
предимство може да се дефинира като устойчиво
във времето са:
1. Неизчерпаемо или ако изчерпаемо да е лесно възобновяемо.
2. Източника на конкурентното предимство да
е труден за имитация (Barney). Така че въпреки положените усилия от страна на конкурентите, конкурентите да не успеят да изимитират продукта.
3. Източника на конкурентното предимство да
няма заместител, който да дублира качествата и
свойствата му.
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4. Да може да бъде менажирано. Да може да
се управлява лесно, от мениджъра.
5. Да е лесно за анализиране, прогнозиране и
планиране във времето ( ако говорим за иновация
или технологично конкурентно предимство).
6. Лесен достъп на фирмата до източника на
конкурентно предимство.
7. Конкурентното предимство да е независимо или адаптивно към промените на външната среда или политическите, икономическите, социалните, демографските фактори.
8. Да не бъде зависимо от географското принадлежност тъй като забелязваме много често тенденцията фирмите, да променят седалищата си поради редица по-благоприятни фактори като евтина
работна ръка или свободна пазарна ниша, затова
се налага подвижност на устойчивото конкурентно
предимство в зависимост от нуждите на фирмата.
9. Универсалност да не е свързано с определени религиозни обичай или традиции на определен народ тъй като това ограничава пазарната ниша на която може да бъде реализирано.
10. Да не е свързано с модни тенденции, който са сезони и неустойчиви във времето.
В най-голяма степен при формирането и поддържането на конкурентно предимство успехът е
в зависимост от способността на фирмата да поддържа постоянна иновация, да съоръжава производството с високопроизводителни технологии и да
разполага с добре организирана система за продажби. На тази основа се постига стратегическо преимущество, като се използва и най-малката разлика в споменатите условия за превъзходство на
нейните конкурентите. Подобен подход се нарича
още стратегия на сравнителното превъзходство, което ако се развие във времето може да стане устойчиво във времето.
Конкурентоспобността на фирмата се определя не само от нейните конкурентни предимства,
но и от значимостта на устойчивото конкурентно
предимство върху фирмата. Или степента която
може устойчивото конкурентно предимство е ценно за фирмата и може да предопредели нейното
бъдещо развитие. Затова създаването на критерии
който да определят зависимостта на успеха на компанията от устойчивите конкурентни предимства ще
намалят неопределеността във фирменото управление и ще дефинират конкурентните предимства,
който са жизнено важни за развитието на фирмата
и кой имат поддържаща роля.
За да се достигне устойчиво на конкурентно
предимство не може да се ползва само един източник тъй като няма да бъде устойчиво във времето и влиянието на външните и вътрешните фактори ще променят позицията на фирмата на пазара.
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Устойчиво конкурентно предимство се постига чрез
съчетанието на няколко устойчиви източника на
предимство сред който задължително трябва да бъде включено превъзходен мениджмънт, които да
взима бързи и адекватни решения при различни промени на пазара. Чрез ефективен мениджмънт могат да се предпазва влиянието на външните и вътрешните фактори който действат в организацията
тъй като фирмата не се развива в
Конкурентното мислене е трикомпонентния
модел, известен като „стратегически триъгълник“
като основните играчи в него са фирмата, потребителите, конкурентите.
Наличието на връзки между конкурентите, обслужването на потребителите и собствените интереси на фирмата се признават от много специалисти включително и Адам Смит
Критерии за значимост на УКП за фирмата:
1. Степента според, която устойчивото конкурентно предимство влия върху пазарния дял на
фирмата.
2. Степента според, която устойчивото конкурентно предимство определя печалбата на фирмата.
3. Степента според, която УКП може да предизвика нестабилност на фирмата.
4. Степента според, която УКП е важно за репутацията на фирмата.
5. Степента според която УКП е важно за ли-

дерството на пазара.
Извод
Направената класификация на устойчивост и
значимост на конкурентните предимства хвърля поголяма яснота върху тяхната същност и ги прави
по-лесни за прогнозиране, планиране и управление.
Което от своя страна ще допринесе за по-лесното
им управление и поддържане във времето.
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АBSTRACT
Sustainable competitive advantage like a way to improve competitive power of company. Different kind of sustainable
competitive advantage. How longtime is sustain competitive advantage?
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РОЛЯТА НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ЗА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Иван Илиев
Технически университет - София
Целта на разработката е да се разкрие по-пълно ролята на регионалната политика в съвременните условия
чрез сравнителен анализ на политиките на страните с функционираща пазарна икономика и откроят основните
цели и приоритети пред бъдещото й развитие.
Ключови думи: регионална политика, основни принципи и цели, аутсорсинг, офшоринг
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От позицията на икономическата наука регионалната политика (известна още и като регионална икономическа политика) се разглежда на макроравнище като се свързва с общонационалните
икономически цели – икономически растеж, социална справедливост и относително висок жизнен
стандарт, гаранция за имуществото и ангажираността.
Регионалната политика, както и макроикономическата политика се формират с отчет на обективните изисквания свързани с алокацията на стопанските ресурси по територията на държавата (или
държавите, ако става въпрос за синхронизация на
националните политики на страните - членки на
Европейския съюз – ЕС) и тяхното рационално използване за повишаване благосъстоянието на всички райони, независимо дали са индустриализирани или не.1 Добре известно е, че политиката изобщо се отъждествява с целите и задачите преследвани и решавани от хората във връзка с техните
конкретни интереси, а също така и с методите,
средствата и институциите, с помощта на които
съответните интереси се формират (и формулират), отстояват и защитават. В подобен контекст,
регионалната политика може да се представи като
система от намерения и действия, която синтезира и реализира интересите на държавата по отношение на регионите и вътрешните интереси на самите региони, методите и начините отчитащи природата на съвременните регионални процеси и, която осъществява всичко това приоритетно с оглед
оптимизацията структурата на между- и вътрешно
- регионалните връзки.
Като подчертават, че регионалната политика
е особен вид държавна политика, много от учените

приемат, че водещо нейно звено, специфична нейна функция е алокацията или преразпределението,
което може да се интерпретира от три аспекта.
Първо, преразпределението да се третира не само
като резултат, но и като процес. Второ, преразпределението може да бъде активно (чрез пряко изземване на ресурсите от едни региони и прехвърлянето им в други) и пасивно (чрез поощряване ли
забавяне на процесите в различните региони). И
трето, политиката на преразпределение не трябва
да се отъждествява с тази за изравняване на между регионалните различия, която има специфични
функции и механизми.(1). Очевидно, това е остарял подход, доколкото новите предизвикателства
пред световната икономика налагат промени в концепциите за регионалната политика, които следва
да отразят процесите свързани офшоринга (в поширокото му тълкувание като прехвърляне на
дейности в други региони с цел използване на нископлатена работна сили) и аутсорсинга (като политика и практика да се предоставят дейности на
фирми, които биха ги извършили с по-малко разходи и така биха повишили общата ефективност).
В обобщен вид основните концепции за регионалната политика формирали се през последните години могат да се сведат до няколко:
а) децентрализация на властта и икономиката
паралелно с предоставяне на значителна самостоятелност на регионите;
б) разработване на съвместна стратегия за
икономическото развитие на страните и регионите
с отчет на възможностите за използване на собствения природо-ресурсен потенциал, свободен обмен със съседните и всички останали региони при
пазарно установени цени;

1 В научната литература се прави разграничение между понятията район в качеството му на крупномащабна територия в отделна страна, разполагаща със сходни климатични условия, стопански ресурси, производствен
и научен потенциал икономически връзки и др., която има място в икономиката на страна и регион като административно-структурна единица в субекта на територията с характерни черти: комплексност, цялостност, специализация и управляемост т.е. наличие на политико-административни органи за управление. Тук те се приемат
като взаимодопълващи се.
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в) изравняване равнището на икономическото
развитие на териториите;
г) координация на дългосрочните регионални
програми.(2).
Новите предизвикателства пред регионалната икономика, които несъмнено намират отражение и в регионалната политика са резултат от:
- засилващата се конкуренция на външните
пазари, която придобива глобален характер и налага нови принципи на работа;
- сложилите е ресурсни ограничения както вътре в самата страна, така и в отделните нейни
региони;
- необходимостта за достигане на стратегическите ориентири заложени в икономическата
доктрина;
- ограничените възможности на регионалните
власти.
От подобна изходна позиция следва да са конструирани и съвременните принципи за развитие
на регионалната икономика, които могат да се сведат и формулират така:
1. Общонационален (федерален, републикански) принцип – основан на постигането на стратегическите цели, изразяващ се в държавна подкрепа на изостаналите в икономическо и социално
положение райони, обособяване на региони –
полюси, създаване на „критични точки” на растежа,
окрупняване на субектите на метрополията;
2. Корпоративен принцип, чийто фундамент
са стратегиите на корпорациите със седалище на
територията на съответния регион с всички произтичащи от това последици. Съгласно този принцип,
регионалната икономика се разглежда като сума
от корпоративните обекти, за чието развитие регионалните власти се опитват да създадат и съгласуват принципите на публично - частното партньорство. Безспорните предимства са в привличането на значителен обем корпоративни инвестиции,
а недостатъкът – в липсата на комплексност, несъобразяване с интересите на населението, отреждане на екологията незаслуженото второ място и
др. (нефтопровода в Китай);
3. Териториалният принцип, базиран на регионалните и муниципалните стратегии, който се реализира на практика чрез клъстърния подход.
Главни компоненти на визирания принцип са:
- цялостност, в смисъл на комплексност, взаимобвързаност на икономическите, социалните,
екологическите, политическите, градоустройствени
и други аспекти на регионалното развитие;
- балансирано използване на регионалните ресурси и възможности;
- привлекателност на региона за външни
инвеститори;
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- максимална бюджетна ефективност на икономиката в региона;
- стратегическа насоченост на вътрешно - регионалната социално-икономическа политика, в
рамките на която да се осъществи все по-тясно обвързване на общонационалните, регионалните и корпоративните цели и с конкретните интереси на всички субекти.
От друга страна, използването на клъстърния
подход като основен механизъм за реализация на
териториалния принцип в управлението при развитието на регионалната икономика се превръща в:
- мощен инструмент за структуриране на националната икономика като цяло;
- нов начин за анализиране на конкуренцията
и източниците за достигане на конкурентни
предимства;
- основа за откриване точките на растеж;
- ефективно средство за оптимално съчетание на интересите на територията и предприятията,
функциониращи на тази територия.(3).
От всичко казано до тук, обаче възниква комплицирания въпрос „Кой разработва и отговаря за
регионалната политика ?” Отговорът по всичко личи също е комплициран и нееднозначен. Като правило в повечето страни в компетенциите на правителствените кръгове не влиза разработването и провеждането на регионалната икономическа политика.
И все пак тя съществува! Регионалната политика
на България прави своя прощапулник (което е солиден аргумент за анализ) и макар имплицитно да
е заложена в Конституцията (чл.20), а напоследък
и в редица нормативни (13 закона) и поднормативни актове (7 постановления и наредби), които пряко или косвено са нейните регулативни механизми,
последните паралелно с това кореспондират с изискванията на общата (споделена) регионална политика на Европейския съюз. По същество регионалната политика е само „рамката”, чрез която се създават условията за конкуренция между регионите,
най-вече по отношение на: финансовите ресурси
от републиканския (федералния) или интегралния
бюджет на Евросъюза; частните инвестиции в отделните региони; чуждестранните инвестиции.
Очевидно регионалната политика следва да се
изгражда въз основа на принципите за развитие на
регионалната икономика, която може да се разглежда на съответни равнища от типа на: микроравнище (икономика на предприятията и компаниите); на макроравнище (икономика на отделните
страни) на мезоравнище (икономика на определени региони и муниципалитети, известна поради това и като муниципална икономика.
А това от своя страна предопределя по съвкупност общите причини, тенденции и цели в раз-
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витието на регионалната политика, а именно:
- Регионализацията е основно средство за туширане на сепаратизма между централната и местната власт;
- регионите са необходими териториални единици за осъществяване на политиката за равновесие и стимулиране на икономическото развитие.
Така например, ЕС вече не би могъл да съществува без установените региони;
- Съветът на Европа подготвя необходимите
средства за oсъществяване на диалога между
регионите;
- Програмите на ЕС за трансгранично сътрудничество ще бъдат превърнати в програми за междурегионално сътрудничество и коопериране;
- Регионализацията е основен принцип в териториалните реформи, които водят до децентрализация;
- Реформите в структурата на икономиката
следва да вървят паралелно с икономическите промени в регионите. Това ще доведе до укрепване на
демокрацията и ще създаде доверие между централната и регионалната администрация, ще утвърди модела на сигурност в Европа;
- най-ефективна форма на сътрудничество може да се осъществи на регионално и местно равнище, а така също и между европейските градове;
- основни приоритети за отраслово сътрудничество и коопериране на регионално равнище са:
селското стопанство, транспорта, морските превози, производството на хартия, мултимедийните сфери, новите технологии, телекомуникациите, автомобилостроенето и др.
На макроравнище, основни цели на регионалната политика на ЕС следва да бъдат:
- постигането по възможност на по-голям регионален продукт при използването на различи разполагаеми производствени фактори;
- изравняване на регионалната обезпеченост
с работни мета, жилища, социална осигуреност (с
оглед постигане на сравнително еднакъв жизнен
стандарт по територията на съответната страна;
- поддръжка на регионалната сигурност от
страна на държавата при конюнктурни кризи (по
отношение на трудовата заетост) както и от екологични катастрофи.
За субекти на регионалната политика в рамките на макроикономическата теория се разглеждат съюзът или държавата без оглед на областните различия. В подобен контекст, при определяне
на регионалната икономическа структура подставените регионални единици (области, общини) остават на заден план. От друга страна обекти на
регионалната политика на ЕС са икономическите
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субекти, които са агрегирани върху определена
територия, част от съюза. Разбира се, че описаните регионални агрегати се различават помежду си
по равнището на тяхното икономическо и социално развитие, поради което разпределението на правомощията за ползване върху регионалните политически инструменти и инвестициите, отговаря на
регионалната йерархия на съюза (като съвкупна
цялост, страна или област). При това териториите
не са просто обекти (както ги разглежда теорията
за регионалната политика) върху които са насочени целите и инструментите на една ефективна регионална политика, а също така са и субекти, които от своя страна своевременно реагират, за да
могат при ожесточената конкуренция да привлекат
максимален размер средства към себе си и да ги
вложат според собствените се преференции.
По отношение на формите, в които следва да
се развива се разграничават няколко нейни разновидности обособени съобразно с различни критерии:
- според целите изравняване на равнището на
развитие и регионалното разширяване спектъра на
социалните роли в регионите, рационално използване на местните ресурси, междурегионално сътрудничество и др;
- според механизма - автоматична (разпределение по формула), проблемна (по специални програми за развитие), целева (по конкретни региони);
- в зависимост от спецификата на обекта - борба с прекомерната специализация на стопанството,
стесняване обхвата на конкуренцията на регионите,
намаляване остротата на противоречието “регионстрана”, заглаждане на контрастите “бедни” “богати” региони, където съществуващото различие в благосъстоянието на населението е в порядъка на 1 : 6;
- по средствата - финансова (помощ, облекчение, глоби и т.н.), административна (разделяне и
забрана) инфраструктурна (строителство на пътища и др.).
- според адресата - регионални власти, предприятия, организации, граждани. (4).
Взаимната връзка на причините, тенденциите
и процесите предполага промяна на целите с появата на нова тенденция в развитието на регионалната икономика и политика. За точния преглед на
целите на регионалната политика на ЕС и тяхната
практическа реализация, доскорошните 15 страни
- членки на Съюза условно се разпределяха на четири групи (сега това касае и останалите 12 държави присъединили се по-късно), които отразяват
по този начин характера и интензивността на регионалния проблем в съюза.
Първата група известна като кохезионните

256

страни включва - Гърция, Ирландия, Португалия и
Испания, които бяха традиционно най-слабо развити и в тях се намира по-голяма част от бедните
региони.
Втората група страни са тандема Германия и
Италия, които са с най-големи вътрешни контрасти в остротата на регионалния проблем – между
старите и новите провинции в Германия и между
Севера и Юга в Италия. Доколкото тук се наблюдават екстремни вътрешни регионални различия конституциите на двете страни придават голяма тежест на съображенията за справедливост, а значи
и силен акцент върху регионалната политика.
Третата група представлявана от Скандинавските страни се характеризира с ниската гъстота
на населението и произтичащите от това проблеми с географската и икономическа периферия, неблагоприятните климатични условия и „крехката” селищна структура.
Оформилите четвъртата група страни (Австрия, Дания, Франция, страните от Бенелюкс и Великобритания), които като цяло са северно-европейски страни и се отличават с по-малки регионални
различия, като основни проблеми при тях са заетостта и структурното адаптиране.
Анализирайки ситуацията във формат ЕС -15,
може да се установи в близка перспектива приоритетно развитие на икономиките на страните от
Евросъюза на регионално равнище. Акцентът в случая ще бъде върху регионалното генериране на
богатства, а не върху преразпределянето на националните ресурси.
Основна цел на регионалната политика в настоящия момент е подпомагането на нуждаещи се
територии, което става съществен приоритет на целия ЕС. Те са структурирани и типизирани в три
групи:
1. Изостанали, слабо индустриализирани територии отличаващи се с аграрна специализация
на стопанството им, характерни с относително ниския си жизнен стандарт. Пример за слабо развити
територии са Югът на Италия (с относителен дял
41 % от площта и 37 % от населението на Италия),
Югозападът и Западът на Франция (56 % от площта и 37 % от населението на страната) и др.
Въпреки общата регионална политика на ЕС и тази
на отделните държави за стимулиране на бедните
и неразвити в индустриално и социално отношение
области, решението на проблема е твърде комплицирано и доста кредитопоглъщащо. Ето защо този
проблем се превръща в основен приоритет на целия Европейски съюз.
2. Остарели в индустриално отношение и депресивни територии, развили се още през 19 век въз
основа на добива на полезни изкопаеми и обработ-
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ващата промишленост или на традиционното текстилно производство. С течение на времето и поради промени в икономическата структура (най-вече
при кризисни ситуации), те изостават в своето развитие и се превръщат в депресивни области, в застой по отношение на демографска характеристика,
инфраструктура, социално подпомагане и преди
всичко натрупаните относително излишни трудови
ресурси. А това настойчиво изисква държавно
регулиране.
3. Метрополитенски, нуждаещи се от разтоварване територии, които превърнаха няколко града в мегаполиси с огромна концентрация на
население, ресурси и услуги.(5).
При определяне на основните направления на
регионалната политика много икономисти „регионалисти” най-напред обръщат внимание на състава
и причините на териториалното (регионалното)
неравенство, което в случая е един твърде важен
Към тях следва да отнесем такива въпроси като:
1. Мащабите, качеството и насоките на използване на природните ресурси, което оказва разнопосочно влияние върху тяхната „продуктивност”;
2. Периферното положение на региона, неговата отдалеченост от основни центрове на производство и потребление, което оказва влияние на величината на транспортните разходи, мащабите на
вътрешно-регионалните и между-регионалните
връзки;
3. Несъвършенството в структурата на производството, свързано технологическата и организационна изостаналост, закъснението на иновационните „потоци”;
4. Агломерационни преимущества (става дума за огромно пресичане в съответния регион на
междурегионални връзки;
5. Политически фактори, формите на общите
и регионални политики (в контекста на
бенмаркинга);
6. Социално-културни фактори (степен на образованост на населението от региона, наличие на
научни, учебни и културни центрове и т.н.);
7. Фазите на икономическото и технологическо развитие;
8. Физическите фактори на разместването на
ресурсите (наличие на транспортни системи, летища, , телекомуникационни мрежи и др.).
Освен това по-специално в прилагането на регионалната политика на ЕС следва да се имат предвид шест основни нейни елемента:
- регионални финансови стимули, което асоциира с разработване на схеми за финансови помощи за подпомагане на нуждаещите се ареалисубсидии за инвестиции в материални активи(капиталови субсидии), субсидирани кредити, фискал-
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ни отстъпки (все по-рядко), субсидии, свързани с
работната или, а в северните страни – членки и
транспортни отстъпки;
- рамкови мерки, изразяващи се в подобряване условията за бизнес в проблемните райони и
стимулираща подкрепа за подобряване на регионалната иновация – бизнес-инкубатори, информационна осигуреност, консултантски услуги, обучение
и подкрепа на иновациите;
- инфраструктурно осигуряване, което предполага от своя страна регионализация и диференциация на националната политика;
- планови инструменти, включващи националните стратегии на държавите членки с времеви обхват 14 години (например, Националната стратегия на България за регионално развитие) разработване на регионални стратегии (със 7 годишна давност), които впоследствие да се конкретизират в
регионални планове и програми с отчет на силите
и слабите страни на регионите и подготовка на подходящи регионални стратегии;
- възпиращи стимули за локализация в претоварени ареали или контролиране локализацията в
тях чрез глоби, различни видове ограничителни режими и др.
- гъвкаво пространствено локализиране на
държавните икономически (и административни)
дейности като: политики за инвестиране или преместване в проблемни райони на държавните предприятия, мерки с оглед влиянието върху работните
места в публичния сектор, включително и във висшия държавния апарат.
От описаните шест елемента на политиката
на ЕС първите четири от тях ще продължават да
играят все по-значима роля в съвременните регионални политики на страните – членки, което не
означава, че ново присъединилите се държави ще
се лишават при нужда от подобна възможност. Що
се отнася до относителната им тежест, тя може да
варира значително между страните. Налице е общо засилване в последните години на ударението
върху рамковите мерки и по-специално върху стратегията за регионално развитие. По-малък е фокусът върху регионалните стимули, което се обяснява със забраната от страна на Европейската комисия държавата на предоставя безвъзмездна помощ
на фирмените структури. От една страна, това отразява по-скоро преместването към конкурентно
способните райони, отколкото към фирмите, както и влиянието на програмирането по Структурните
фондове. От друга страна, то е в хармония със
“сантименталното” движение срещу подпомагането на бизнеса като инструмент на политиката в лицето на по-пазарно ориентирани политически режими загрижеността относно ефективността на по-
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литиката и все по-ограничителните регламенти за
регионалните помощи. Разбира се, че всеки един
от посочените елементи има различна относителна тежест, която се проявява в различни периоди
от развитието на регионалната икономика, но от
гледна точка на състоянието на новите страни членки от петото разширение на Съюза, като че ли, найголяма е тя при регионалните финансови стимули,
които се остават най-значимите инструмeнти на регионалната политика. Впрочем това личи от структурната подкрепа на страните за периода 2000 –
2006 г., с предвидена обща сума 213 млрд. евро
(по цени от 1999 г.), в това число за структурните
фондове 195 млрд.; инициативи на общността
10,44 млрд.; рибарство – 1,11 млрд.; иновационни действия – 1,00 млрд. евро, а за Кохезионния
фонд 18 млрд. евро.(6).
Както се вижда макар и от оскъдните данни,
европейската регионална политика наистина е обща (споделена) политика, основана преди всичко
на финансовата солидарност. Тя позволява трансфер на приблизително 35 % от средствата на бюджета на ЕС, които идват предимно от най-богатите страни, към най-малко облагодетелстваните
региони. Този подход подпомага не само страните
бенефициенти, но и страните, които са нетни
донори, тъй като техните предприятия печелят от
възможностите за големи инвестиции и от трансфера на икономическо и технологично ноу-хау.
Това се отнася за региони, където различите видове икономическа активност, не са изчерпани, особено с активното прилагане на офшоринга. Регионалната политика позволява на всички региони да
спомогнат за повишаване конкурентно способността на цялата територия на Евросъюза.
Анализирайки ситуацията в ЕС - 15, може да
се констатира засилване (с течение на времето)
вниманието върху икономическото развитие на регионално равнище като акцентът пада върху регионалното генериране на богатства, а не върху преразпределянето на националните ресурси. На практика, във всяка страна има ясно изразен стремеж
за създаване на условия, които биха позволили на
регионите да ползват своя пълен потенциал, максимизирайки техния принос към националната
икономика. Това става ключова цел на регионалната политика на целия Европейски съюз. Докато основната цел на регионалната политика в миналото
беше ограничена до насърчаване на инвестициите,
създаването на работни места или развитието на
адекватна физическа инфраструктура, сега предизвикателствата пред регионалното развитие включват широк кръг от въпроси като насърчаване на
конкурентноспособността, развитието на предприемачеството, производителността, иновациите, ра-
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ботата в мрежи и качеството на човешкия капитал.
Главната разлика е в тяхната експлицитна ангажираност с регионалната политика. В кохезионните страни, съображенията за справедливост като тенденция са подчинени на необходимостта от
национален икономически растеж (с изключение на
Испания). В Германия, Италия, също така и в Скандинавските държави се отделя по-голямо внимание
на балансираното регионално развитие, като стремежът е тяхното население да не бъде необлагодетелствано просто заради мястото, в което живее.
Целите на регионалната политика на новите
страни-членки от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)
по необходимост отразяват както ранния стадий в
развитието на тази политика, така и “твърдия” макроикономически климат, в който тя трябва да се
реализира. През последните години правителствата на страните от ЦИЕ приеха редица интеграционни документи като директиви, стратегии и концепции за регионалната политика, в които изпъкват общи теми като: балансирано устойчиво развитие; подобряване качеството на живот и осигуряване равни възможности на гражданите; повишаване конкурентно способността на регионите и намаляване
регионалните различия в равнищата на развитие.
В контекста на визираните проблеми и от съображения за синхронизация на основни елементи
от националната политика с тази на Европейския
съюз, регионалната политика на България се осъществява на различни равнища, всяко от което се
характеризира със специфична институционална
организация, компетенции на съответните органи
и финансови ресурси, респективно с различни възможности за въздействие върху регионалното развитие (Гл.21 от “Позицията за преговори между
България и Европейския съюз). На национално равнище върховната отговорност за формулирането
и прилагането на регионалната политика е на
Министерския съвет (по-скоро създадения за целта Съвет за регионално развитие). Той приема
Националния план за регионално развитие, Годишния доклад за изпълнението на Националната програма за регионално развитие (НПРР) и неговата
актуализация, както и районите за целенасочено
въздействие, осъществява координацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и техните администрации. Освен нормативните и поднормативните актове съществуват
и някои други механизми, които дават общата регламентация на националната политика на България
при членството й в ЕС. Нашата страна е разделено
на 262 общини (с избор на администрацията на
местно равнище) и 28 области (с назначаване на
администрацията от държавата). Една от най-важните предпоставки за прилагане на регионалната
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политика у нас е наличието на райони за планиране (Постановление 145 на МС 27.07.2000г.), прилагане и мониторинг на регионалните интервенции
на децентрализирана основа, съответстваща на
практиката на регионалната политика на ЕС, а
именно:
1. Северозападен, с център Видин, с обхват
на областите Видин, Враца, Монтана;
2. Северен централен, с център Русе, обхващащ областите Русе, Велико Търново, Габрово,
Плевен и Ловеч.
3. Североизточен, с административен център
Варна, и включващ областите Варна, Търговище,
Шумен, Разград, Силистра и Добрич;
4. Югоизточен с център Бургас, и областите
Бургас, Сливен и Ямбол;
5. Южен централен с център Пловдив, обхващаш областите Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Стара Загора;
6. Югозападен с център София, обхващащ областите София-град, Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник.
Посочените региони са структурирани и диференцирани така, че отговарят на регионите от
типа NUTS II на Евросъюза, които са стожерът на
общата регионална политика. От тях се очаква да
идва инициативата за регионална подкрепа по структурните фондове, доколкото представляват реални
бенефициенти по програмите за регионално
развитие. Проблемите в обособените региони са
осезаеми, не само за нашите власти, но и за
Европейската комисия, а те са доста. В обобщен
вид най-ярко изпъкват демографските, икономическите, социалните като при тяхното решение задължително следва да се отчита тяхна взаимна обвързаност.
Проблемите от демографско естество са резултат както от различията между шестте региона
за планиране по отношение на показателите „население в трудоспособна възраст” и „относителен
дял на безработните”, така и обезлюдяващите населени места. Така например, в региони като Южен
централен и Югозападен има два пъти повече налична работна сила от останалите, а при сравнение с Югозападния, разликата е почти пет пъти за
сметка на първите два региона. Тези разлики имплицитно говорят за различни (често и драстични)
регионални проблеми и необходимостта от диференциация на регионалните мерки. В някои региони (Северозападен и Югоизточен) следва да се търси регионална подкрепа за отрасли, които изискват употребата на по-малко човешки ресурси, каквито са високите технологии. В други като Южен
Централен, който овен, че е гъсто населен е и предимно равнинен, ще се подкрепя селското сто-
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панство, в това число дори и „енергетичните” култури. За разлика от някои дългогодишни членки на
ЕС нашата страна разполага с територия, което е
сравнително равномерно заселена, което на пръв
поглед елиминира проблемите, характерни за страните от Северна Европа, чийто усилия са насочени
към обезлюдените райони. Това е една от добрите
характеристики за територията на страната и донякъде е солидна предпоставка за националната
регионална политика във всички части на страната,
без да се отчитат различията в демографската характеристика на населението и неговата гъстота.
Икономическите проблеми на регионите в страната са не по-малко сложни и комплицирани. Както
е добре известно индустрията и услугите у нас са
развити най- вече в столицата и някои от по-големите градове, така че отчетливо се забелязват
региони, които с право можем да наречем
периферни. В някои от тях брутния вътрешен продукт (БВП) е приблизително 20 % от средното равнище за ЕС. Очевидно е, че те имат коренно различни регионални проблеми от другите и на тях трябва да се обръща специално внимание. Докато в развитите части на страната ще се търси подобряване
на комуникациите, въвеждането на нови технологии, добри практики и подкрепа на бизнес средата,
в други ще се търсят начини за привличане на инвестиции и фирми, които да работят на тяхна територия, ще се води борба с бедността и безработицата, изграждане на инфраструктурата и т.н.
През последните години една от основните
тенденции в икономиката на страната е нарастващия дял на частния сектор в производството на реалния БВП. По общи оценки днес фирмите от частния сектор формират над 75 % от производството на България. Тази тенденция има кратка история и олицетворява действията на няколко правителства в посока на либерализирането на пазарите
и приватизацията на държавната собственост.
Наличието на функционираща пазарна икономика
е основен критерий на който трябва да отговаря всяка страна членка на ЕС и България заслужи подобна оценка. Но, осъществяваната досега политика
не беше пространствено насочена пропорционално към всички региони на страната. В някои отрасли и региони тя приключи, но в други е едва в началото на своето развитие. За да се убедим в това е
достатъчно дори и бегло сравнение на направените общи разходи и разходите на частния сектор за
закупуване на дълготрайни материални активи, което показва нарастващата роля на частния сектор.
Но, дали подобна тенденция протича с еднакви темпове в всички региони за планиране? Отговорът е
нееднозначен, но разликите както за нашата, така
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и за икономиката на всяка страна-членка на ЕС са
чувствителни. Все пак тези разходи на практика са
вложените инвестиции и това, че има превес на частния сектор като цяло се приема за положителна
тенденция. Действително, в повечето региони разходите на частния сектор за придобиване на материали активи формират по-голямата част от общите разходи от този вид. Има и изключения най-вече
в Югозападен и Южен централен региони, където
частните разходи надхвърлят чувствително тези на
останалите региони.
Друг важен показател свързан с анализа проблемите на отделите региони в страната и тяхното
планово решение е този за инфраструктурната
осигуреност. Като цяло, необходимостта от инфраструктура е всеобща за цялата територия на
страната, но в някои региони тя е в плачевно състояние и без нейното изграждане трудно може да се
разчита на привличането и успешното функциониране на бизнеса. Сравнението на дължината на републиканската пътна мрежа по региони е вероятно
най-благонадеждния показател. Разбира се, че фактическите разлики в дължината на пътната настилка се дължат и на разликата в териториалните обхвати на регионите, но не и само на тях. Повече от
очевидно е, че периферните области не са снабдени с качествени транспортни артерии. Инфраструктурната осигуреност като цяло обхваща реди други дейности, като информационно осигуряване,
образователна, медицинска, административна и
прочие инфраструктура.(7).
Кратката и схематична характеристика на регионалните проблеми на страната означава, че като членка на Европейския съюз, тя ще заеме найдолната част на скалата за развитие в обединена
Европа, което не е никак утешително. Усвояването
на регионалния подход е необходимо не само за
справяне с тези трудности, но и за пълноценното
използване на структурните фондове на Евросъюза,
а също така и на Кохезионния фонд. Всяко подценяване от страна на правителството на това обстоятелство може да направи страната ни, не само
нетен донор на средства в Общността не само, че
няма да реши проблемите, но ще ги и задълбочи.
Очевидно, практическото осъществяване на
посочените теми и решението проблемите от теоретично и практическо естество, очертава и перспективите в развитието на регионалната политика
и на нашата страна, която в качеството се на титулярен член на ЕС следва да работи упорито за изпълнение на регионалните икономически цели, които са съставна част от общонационалните икономически цели.
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ABSTRACT
The main goal of this paper is to show the role of Regional Policy in current conditions. By the comparative
analyzes of the Policy of developed countries the main future goals and priorities of future development are presented.
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КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ПРИ ИЗБОР НА РЕЙТИНГОВА АГЕНЦИЯ
Кирил Григоров
Българска агенция за кредитен рейтинг АД
Докладът разглежда ролята на кредитния рейтинг, като инструмент за кратка и лесно възприемаща се
оценка на кредитния риск.. Очертани са предимствата, които кредитния рейтинг давана фирмите.Изложена е
методологията за изработване на корпоративен кредитен рейтинг на примера на Българската агенция за кредитен рейтинг АД(БАКР). Разгледана е съвсем накратко международната практика по въпроса.Показани са основните изисквания към Агенциите за външна кредитна оценка (АВКО) на Базелския комитет и Комитета на европейските банкови надзорници и по какъв начин БАКР е подсигурила съответствието с тези изисквания.Направени са основните изводи.
Ключови думи:кредитен риск, кредитен рейтинг,агенции за външни кредитни оценки,изисквания на Базелския
комитет и Европейския комитет на банковите надзорници
Key words: credit risk, credit rating, External Credit Assessment Institutions, Basel committee, Committee of
European Banking Supervisors

Кредитен риск и корпоративен кредитен
рейтинг
Кредитния риск най-често се определя като вероятност длъжник по кредит или издател на книжа,
да не изпълни задълженията си съгласно договорени по рано условия и се свързва с промяна на
кредитоспособността.
Целта на управлението на кредитния риск е
да минимизира вероятността от загуби посредством поддържането на рисковите експозиции в рамките на допустими за системата параметри.
Кредитният рейтинг е безпристрастна оценка
за кредитоспособността на фирмата, изразена по
кратък и лесен за възприемане начин.
Според вида на рейтингования обект кредитните рейтинги могат да бъдат:
- Корпоративен рейтинг
- Рейтинг на община
- Рейтинг на държава
- Рейтинг на емисия
- Рейтинг на инвестиционен проект
Оценката за кредитния рейтинг изразява външно обективно и независимо мнение относно възможностите на компанията да обслужва задълженията си точно и навреме. Отразява очакванията за
просрочване или отказ за изплащане на задълженията
Предимства , които дава наличието на кредитен рейтинг за фирмите:
- Кредитния рейтинг може да разшири достъпа до финансови средства и улесни процеса на
финансиране:
- Улеснява кредитиране чрез банкови институции;
- Улеснява емитирането на корпоративни облигации;
- Улеснява участието в програми за техничес-

ка и финансова помощ;
- Дава по-добра възможност за привличане инвестиции „на зелено”;
- Дава по-добра възможност за подбор на надеждни партньори;
- Дава по-добра възможност за договаряне на
по-добри условия в търговските взаимоотношения;
- Дава по-добра възможност за привличане на
стратегически инвеститори;
1. Методология за корпоративен кредитен
рейтинг
Корпоративният кредитен рейтинг е лесна за
възприемане оценка на риска от просрочване или
неспособност за изплащане на задълженията на
дадена компания. Този риск има различни източници и се изследва на няколко нива: риск свързан
със сектора(индустрията), бизнес-риск и финансов
риск. Корпоративният кредитен рейтинг разглежда
детайлно тези елементи.
1.1. Анализ на бизнес-риска
Бизнес рискът произтича от множество
фактори.
1.1.1. Анализ на сектора
Развитие и състояние на сектора. Разглежда
се историческото развитие на сектора и се анализира сегашното му състояние. Анализират се основните тенденции в сектора и начина, по който те
влияят на анализираната компания. Въз основа на
направения анализ се прави прогноза за бъдещото
развитие на сектора.
Анализира се структурата на сектора и се
разглеждат взаимоотношенията му с други сектори и индустрии. Анализира се динамиката на тези
взаимоотношения и се извеждат съществуващите
и потенциални рискове за рейтингованата компания.
Правна рамка. Разглежда се правната рамка
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регулираща дейността на дружествата в сектора и
рисковете, които произтичат от сегашното й състояние и евентуални промени в нея.
Структурен риск. Анализът включва:
- Интензитет на конкуренцията
- Сила на клиенти и доставчици
- Бариери за навлизане в сектора
1.1.2. Външни фактори
- Клиенти – договорна сила, степен на концентрация, условия на разплащане
- Доставчици - договорна сила, степен на
концентрация, условия на разплащане
1.1.3. Качество на мениджмънта
Основна точка при оценката на бизнес-риска
е оценката на мениджмънта на компанията.
Мениджмънтът се анализира от гледна точка на
компетентността му, създадената управленска
структура, наложените практики и съществуващите системи за управление на компанията. Адекватната подкрепа от IТ системи е наложителна в много браншове. При оценката на мениджмънта се разглежда стратегията на компанията, виждането на
мениджърите за бизнеса в момента и прогнозите
им за бъдещето. Основните елементи на анализа
са:
- Исторически данни / Компетентност
- Организационна структура
- Корпоративна политика, отношение към риска
- Оперативни практики, качество на счетоводната политика
В някои случаи е необходимо да се анализира на конкурентната позиция и финансова сила на
основния (пряк или непряк) акционер в рейтингованата компания. Силен основен акционер би могъл
да бъде източник на ноу-хау и друга подкрепа.
Оценява се способността на основния акционер да
капитализира анализираната компания адекватно.
1.1.4. Оперативна ефективност
Анализира се подробно оперативната дейност
на рейтингованата компания. Разглежда се продуктовата структура, пазарните дялове в отделните
сегменти, обема на продукцията/предоставените
услуги, наличния капацитет на компанията. Разглеждат се взаимоотношенията на компанията с
контрагентите й и рисковете, които произтичат от
направените договорености и наложените практики.
Основните елементи на анализа са:
- Продуктов портфейл, степен на диверсификация
- Материална база
- Конкурентни предимства

дикатор за цялостната сила на бизнеса, както и пряк
източник на риск. Основни елементи на анализа:
- Приходи от продажби и рентабилност.Различните сектори имат различни средни стойности на
показателите за рентабилност. Анализират се множество коефициенти в сравнителен план. Разглежда
се структурата на разходите, за да се идентифицират потенциални проблеми и рискове.
- Задлъжнялост. Задлъжнялостта е основен източник на риск, тъй като е източник на разходи, а
при невъзможност от страна на рейтингованата компания за посрещането им – на неплатежоспособност. Задължнялостта се оценява във времето
чрез няколко показатели. Разглеждат се ,също така отделните задължения на компанията и значението им за сегашното и бъдещо й финансово
състояние.
- Ефективност. Анализът се прави в сравнителен план, като за различните компании се ползват специфични за сектора коефициенти.
- Коефициенти на покритие
- Ликвидност. Ликвидността се оценява чрез
няколко коефициента, които съпоставят ликвидните активи на дружеството със задълженията му в
анализирания период. Ниската ликвидност е източник на риск, тъй като е фактор, който може да попречи на рейтингованата компания да изпълнява задълженията си „точно и навреме”.
- Парични потоци. Изгражда се прогнозен модел въз основа на прогнозите на финансовите
анализатори, външни експерти и мениджмънта на
анализираната компания. Той показва бъдещите
нетни парични потоци на дружеството и покритието на сегашните и евентуалните бъдещи
задълженията.
1.2.2. Финансова гъвкавост
- Възможност за мобилизиране на ресурси при
финансово затруднение
- Силни финансови позиции на свързани дружества
- Ликвидност на инвестициите
- Неизползвани кредитни линии
1.2.3. Финансова прогноза
- Анализ на чувствителността на паричните
потоци към променящи се нива на риска
- Анализ на прогнозни финансови показатели
- Очаквано покритие на лихвените плащания
и плащанията по дълга
- Очаквани нива на кредитен риск на база на
различни сценарии за развитие
1.2.4. SWOT Анализ

1.2. Анализ на финансовия риск
1.2.1. Финансов анализ
Финансовото състояние на компанията е ин-

2. Подходи за оценка рисковите експозиции
Базелският стандарт формулира два подхода
при определяне на кредитния риск:
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- стандартизиран подход;
- подход, основан на вътрешни (формирани
от самите търговски дружества) рейтинги.
При стандартизирания подход основна роля
при оценката на кредитния риск имат т.н. външни
рейтинги, изготвени от независими рейтингови
агенции. За установяване рисковите тегла на експозициите, банките в България могат да използват
кредитни оценки, присъдени от рейтингови агенции
или Агенции за експортно застраховане (АЕЗ), включени в списък на БНБ. За целта се предвижда разработването на специална инструкция от Банков
надзор и “Процедура” на БНБ за признаване и оповестяване на агенции за външни кредитни оценки
(АВКО).
Докато вътрешното рейтинговане на дадена
фирма- кредитоискател се прави само за целите
на съответната банка, пред която се кандидатства
за кредит и обикновено като цяло остава неизвестно на фирмата (освен крайния му резултат – отпуснат или неотпуснат кредит), то рейтинга, определен от рейтингова агенция обикновено е публичен.
Чрез външното рейтинговане фирмите сами ще могат да обявяват качеството на кредитоспособността си както на банките, така и на потенциалните си
доставчици и клиенти. По този начин външното
рейтинговане ще служи за целите както на банковото, така и на търговското (междуфирменото) кредитиране.
Внедряването на стандарта БАЗЕЛ II ще накара банките да променят отношение си към прозрачността на своите действия по оценка на кредитоспособността на клиентите. Оценката на кредитоспособността, а оттам и рейтинговането, трябва
да престанат да бъдат скрита дейност от гледна
точка на клиента, а да се превърнат в съставна част
от разговорите и преговорите, съпътстващи кредитирането.
Въпреки, че стандартизираният подход не задължава автоматично банките да изискват рейтинг
на своите клиенти, може да се предположи, че чрез
него ще се даде голям тласък на процеса на присъсждане на кредитни рейтинги от независими
АВКО. Това, разбира се, поставя на дневен ред въпроса за избор на рейтингова агенция.
3. Кредитни рейтингови агенции1
3.1. Видове рейтингови агенции - (международна практика)
Рейтингови агенции (РА) съществуват повече
от 100 години. Класическите рейтингови агенции

263

са ориентирани както към рейтинговане на отделни предприятия, така и към рейтинговане на цели
държави, на облигационни заеми, на банки, застрахователни дружества и т.н. В момента съществува доста голямо разнообразие от рейтингови
агенции, като между тях има както много общи
черти, така и значителни различия.
Някои РА са големи международни компании,
имащи глобален характер и функциониращи в множество страни. Пример за такива РА са Moody’s,
Standart & Poor’s, Fitch ratings, и др.
Други РА са регионални, т.е. действащи в една или няколко страни от даден регион. Като интересен пример за наличие на регионални РА могат
да се посочат три шведски агенции: Bonniers
Kreditfakta I Norden AB, Credit Safe AB и Instantia
Creditsystem AB, които посочват за свои клиенти
по отношение на рейтинговането всички около 780
хиляди действащи на територията на Швеция фирми. Ще отбележим, че Швеция е сравнима с България поне като население (около 8 млн.души) и
като брой регистрирани фирми.
В Германия освен клонове на глобалните
рейтингови агенции през последните години функционират все по-ефективно регионални рейтингови
агенции, които са ориентирани и виждат своите шансове за развитие предимно по отношение на средните предприятия. Такива са RS Rating Serveces
(www.rating-services.de), Euro Ratings (www.euroratins.com), Creditreform Rating, Cresta-Score и др.
Като цяло методологията на РА се разделя на
две категории – отдавна съществуващите и извършващи дейността си на международно ниво РА и
по-новите и фокусирани върху вътрешния пазар
агенции.
Първата категория е съществувала повече
време, има по-голямо покритие, а методологията
й е по-детайлизирана. Местните РА са обикновено
специализирани за определени видове услуги. Като
допълнение местните рейтингови агенции не изготвят суверенен рейтинг по правило.
Докато международните или глобални рейтинги за корпоративни ползватели се базират на вероятността за загуба, които от своя страна се базират на рейтингова статистика за дълъг период (2070 години), национално базираните агенции найчесто прилагат относителен рейтинг за ползвателите в съответната държава. Техните рейтинги не
разглеждат вероятността за загуби, а по-скоро са
мярка за относителната кредитоспособност на
рейтингованите фирми в рамките на определената
държава.

1 В Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките на БНБ се въвежда понятието Агенции за външна
кредитна оценка (АВКО)
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Базелският комитет, както и Европейският комитет на банковите надзорници изискват елиминиране на съмнителни рейтингови агенции чрез въвеждането на подборни критерии и прозрачни
изисквания.
3.2. Основни изисквания към агенциите за
кредитен рейтинг
Основната цел на тези изисквания е да се
подсигури, че кредитните оценки (рейтинги), които
АВКО изработват ще бъдат от достатъчно високо
качество, последователни и обективни, за да бъдат
използвани от кредитните, финансовите и инвестиционни компании за нуждите на капиталовата регулация.
Основни изисквания, на които трябва да отговарят РА при тяхното одобряване от надзорните
органи:
3.2.1 Обективност. Методологията за присъждането на кредитните оценки трябва да бъде
строга, систематична и да подлежи на някаква форма на валидация, базирана на историческия опит.
Освен това, оценките трябва да подлежат на текущ
преглед и да бъдат възприемчиви към промените
във финансовите условия. Преди да бъде призната
от надзорните органи, дадена методология за оценка
за всеки пазарен сегмент, включително строгите
насрещни проверки, трябва да са били установени
най-малкото за три години – пет години.
3.2.2 Независимост. Дадена Агенция за
външна кредитна оценка (АВКО) трябва да бъде независима и не трябва да подлежи на политически
или икономически натиск, който може да повлияе
на рейтинговането. Процесът на оценяването трябва да бъде доколкото е възможно освободен от всякакви ограничения, които могат да възникнат в
ситуации, където съставът на съвета на директорите или структурата на акционерите на оценяваща институция може да се разглеждат като пораждащи конфликт на интереси.
3.2.3 Международен достъп/прозрачност.
отделните оценки трябва да бъдат на разположение както на местните, така и на чуждестранните
институции с легитимен интерес и при равностойни условия. Освен това, общата методология, използвана от Агенцията за външна кредитна оценка
трябва да бъде публично достояние.
3.2.4 Оповестяване. Дадена Агенция за
външна кредитна оценка трябва да оповестява следната информация: методологиите си за оценка,
включително дефиницията за неизпълнение, времеви хоризонт и значението на всеки рейтинг; действителните оценки за неизпълнение във всяка категория оценяване и преходната матрица на оценките, например вероятността рейтингът AA с тече-

ние на времето да стане A.
3.2.5 Разполагаеми ресурси от страна на
РА. Дадена Агенция за външна кредитна оценка
трябва да разполага с достатъчно ресурси за извършването на висококачествени кредитни оценки.
Тези ресурси трябва да позволяват значителни текущи контакти с висшите и оперативни равнища в
рамките на оценяваните субекти, за да имат кредитните оценки по-голяма стойност. Подобни оценки трябва да се базират на методологии, съчетаващи качествени и количествени подходи.
3.2.6 Доверие. В известна степен, доверието произтича от горните критерии. Освен това,
фактът, че независими страни (инвеститори,
застрахователи, търговски партньори) разчитат на
външните кредитни оценки, давани от Агенции за
външна кредитна оценка е доказателство за доверието в оценките на дадена Агенция за външна кредитна оценка Доверието в дадена Агенция за външна кредитна оценка се поддържа от наличието на
вътрешни процедури за недопускане на злоупотребата с поверителна информация.
4. Рейтинговите агенции в България
Първоначално в България слаба дейност проявяват някои чужди рейтингови агенции. Те обслужват предимно чужди компании, клонове на чужди
банки или отделни по-големи клиенти. Като пример на по-изявена на българска територия подобна агенция може да се посочи Creditreform
(www.creditreform.bg).
С приемането на новата Базелска рамка се
засилиха очакванията за повишаване нуждата от
рейтинговане, което веднага доведе до възникването на нови местни агенции.
Българска Агенция за Кредитен Рейтинг
(www.bcra-bg.com).
Българската агенция за кредитен рейтинг
(БАКР) е частна компания, учредена като акционерно дружество през 2002. Официалното стартиране на дейността на БАКР беше обявено през 2003 г.
Основната дейност на БАКР е в областта на
изготвяне на анализ за кредитоспособността и определяне на кредитен рейтинг на български фирми и институции, в т.ч. търговски фирми, производствени предприятия, фирми за услуги, общини,
финансови и кредитни институции.
БАКР изпълнява изискванията към АВКО чрез
въвеждането на адекватни вътрешни правила и процедури по присъждането на кредитни рейтинги. По
важни документи , приети в БАКР, в това отношение са :
- методологии за съответните видове продукти
- процедура за изготвянето на кредитен рей-
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тинг

- вътрешни правила за дейността на Рейтингов
комитет и Рейтингов съвет
- Професионален кодекс на БАКР
- Вътрешна процедура за осъществяването на
back-testing
Изводи
1. Участието на рейтингови агенции в икономическия живот на страната и създаването на практика в определянето и ползването на кредитен
рейтинг е възможност за улесняване взаимоотношенията между фирмите, за осигуряване съпоставимост между еднотипните стопански субекти,
за ускоряване процесите на намаляване дела на
сивата икономика и засилване прозрачността на
икономиката като цяло.
2. Приемането на Базелските стандарти у нас
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ще накара банките да оценяват кредитния риск на
клиентите си на базата на присъден кредитен
рейтинг. Ще се прилагат и двата подхода при определяне на кредитния риск - стандартизирания подход и подхода, основан на вътрешни рейтинги, като в началото превес ще има стандартизирания
подход.
3. Кредитният рейтинг ще играе важна роля
не само в отношенията с банките, а ще се утвърждава като важен фактор при взаимоотношенията
между всички стопански субекти и потенциални
инвеститори.
4. Ще нарастне значението на независимите
рейтингови агенции, като основен критерии при избор на агенция ще бъде съответствието с изискванията на Базелския комитет и Европейския комитет на банковите надзорници.

KEY FACTORS FOR CHOOSING RATING AGENCY
Kiril Grigorov
Bulgarian Credit Rating Agency

ABSTRACT
The credit rating is a simple and easily understood indicator about the company credit quality and credit risk. The
Procedure for credit rating assignment and the advantages for corporate entities are presented. The Bulgarian credit
rating agency (BCRA) credit rating assigned to a company results from industry business risk analysis; financial
analysis; qualitative analysis of certain indicators of company’s’ activity; mathematical and statistical methods and
models. International rating agencies practice experience is shown. The Committee of European Banking Supervisors
and the Basel Committee recognition criteria for External Credit Assessment Institutions are analised .Conclusions.
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АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
МАЛКИ И СРЕДНИ ОБЩИНИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Христо Крачунов
Технически университет-Варна
В настоящия доклад са анализирани възможностите за устойчиво развитие на някои малки и средни общини
в Североиточна България. Представено е описание на съществуващото положение с акцентиране на характерните
особености на мениджмънта на общинско ниво и изявяване на силните и слабите му страни. Показани са типичните
преимущества и недостатъци на икономическото развитие на малките и средни общини в Североизточна България.
Направена е класификация на възможните инвестиционни направления за осигуряване на устойчиво социалноикономическо развитие на малките и средни общини. Предложени са изводи и препоръки.
Ключови думи: устойчиво развитие, малки и средни общини, анализ, класификация
Key words: steady development, small and medium municipalities, analyze, classification.

Въведение
Анализът като инструмент, ползван при разработване на стратегическите и плановите
документи, дава възможност в синтезиран вид да
се очертае една комплексна картина на някои общини в североизточна България: Омуртаг, Опака и
Антоново. В систематизиран вид, на базата на подробните аналитични проучвания се очертават силните и слабите страни в досегашното демографско,
социално-икономическо, инфраструктурно развитие и екологично състояние. На основата на оценките на потенциалите и ресурсите, с които разполагат изследваните общини и очакваната политическа и макроикономическа среда могат да се очертаят възможностите за привличане на инвестиции
и да се направят обобщения и за други подобни
общини от североизточна България.
1. Възможности за устойчиво развитие на община Омуртаг
Територията на общината е с кръстопътно
положение, през която преминават шосейни пътища с национално и регионално значение. Има относително добра степен на усвоеност на поземлените ресурси и териториално съседство с още две
общини, определени според Закона за регионално
развитие като “изостанал селски район”. Съхранени
са качествата на природната среда, с възможности да провокира интерес за развитие на алтернативни форми на туризъм базирани на природоползването. Незадоволително е обаче равнището на агротехническите качества на почвения ресурс.
Същевременно се наблюдава липса на минерално-суровинни ресурси, които могат да бъдат използвани за целите на икономическото развитие на
общината.
В общината е разработена Стратегия за развитие за периода 2000-2006г. , по която има вече
частично изпълнение, но отсъствието на мониторинг за изпълнението на Стратегията за развитие
на община Омуртаг не позволява извършването на

прецизен анализ на изпълнението й. През изминалите няколко години са реализирани няколко програми и отделни проекти. Някои от програмите и
проектите са реализирани със съдействието на неправителствени структури, функциониращи на територията на общината.
Най-общите констатации от аналитичните
проучвания, извършени през 2005 г., както и целевите оценки за извършените управленски действия
по реализацията на заложените в Общинската стратегия (разработена през 2000 г.) основни, стратегически цели дават представа за нерешените проблеми и недостатъци свързани с нейната реализация, а именно:
- Общата формулировка на стратегическите
цели, без конкретизиращото им обвързване с
приоритетите, очакваните ефекти и механизмите
за тяхната реализация, предопределя с голяма вероятност и степента на неизпълнението на Общинската стратегия;
- Недостатъчно добре осигурено институционално и информационно обезпечаване на реализацията на стратегията;
- Насочеността на ангажиментите по изпълнението на Общинската стратегия не само към органа на местното самоуправление (Общински съвет
и общинска администрация), а и към възможностите за ефективни партньорства с неправителствения сектор.
- Общината в рамките на своите правомощия
се опитва да играе ролята на стимулатор на инициативите с инвестиционен и друг характер;
- В управленските решения на местната власт
приоритет имат инициативите и конкретните действия на публичния сектор пред тези на частния
Развитието на община Омуртаг е свързано с
последиците от емиграцията на част от населението от турската етническа група през 1989г. от една страна, а от друга страна се наблюдава висок
относителен дял на ниско образованото население,
трайно равнище на висока структурна безработица,
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превръщаща общината в една от „горещите точки”
в регионалния и националния пазар на труда и с
дисбаланс в пазара на труда, породен от ограниченото търсене на труд. Предлагане на работна сила
превишава търсенето и съществува слаба професионална адаптивност и професионална квалификация на кадрите (останали без трудова заетост),
несъобразена с изискванията на пазара на труда.
Поради добрата използваемост на териториалните поземлени ресурси за развитие на аграрния сектор съществуват условия за възстановяване на масивите от трайни насаждения и зеленчукопроизводството, пряко свързани с реализацията на
продукцията и търсене на нови пазари. Същевременно е налице слаба застъпеност на научно и съвременно агротехническо обслужване на аграрния
сектор и липса на опит в развитие на производствени фермерски структури от съвременен тип. Има
възможности и условия за развитие на високопланинско земеделие и животновъдство.
Стартиралият процес на постепенно преструктуриране на селскостопанското производство може да постави нови инвестиционни акценти върху
развитието на овощарството и на ягодоплодните
култури, на ефективно животновъдство.
Развитието на предприемачество и осъзнаване на ролята на МСП с наличие на широк спектър
от дейности и с гъвкави адаптивни възможности
към постоянно променящата се пазарна среда може да съживи чувствително инвестиционния интерес в общината. Тази тенденция би се затвърдила
с наличие на капацитет на местната власт за координиране на партньорството по развитието на
бизнеса.
На територията на общината има добре развита електроенергийна мрежа, с големи възможности за допълнително натоварване и добро състояние на телефонната плътност на населението.
Стартирала е процедура по подмяна на уличното
осветление с енергоспестяващи светлоизточници.
Добре е организиран междуселищния автобусен
транспорт, което гарантира транспортното обслужване на населението, но недостатъчно развитата
инфраструктура не може бъде подкрепяща развитието на бизнеса, което означава, че трябва да бъдат насочени инвестиции в инфраструктурни
проекти.
Амортизираната водопроводна мрежа, поради висока степен на физическо износване на вътрешната и външната водопроводна води до голям
дял на загубите на питейни води.
Изоставане и почти нулево състояние в цифровизацията на фиксираната телекомуникационна
мрежа и ниската степен на покритие на територията с достъп до Интернет показва, че трябва да се
насочат инвестиции и в тази посока.
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Лошо е физическото състояние на сградните
обвивки, пораждащи проблеми с енергийната ефективност и потребност от инвестиции.
2. Възможности за устойчиво развитие на община и опака
От анализа на състоянието на местната икономика може да се направи един основен извод, че
местната икономика създава предимно традиционни продукти за вътрешния пазар. Това са селскостопански суровини и продукти, изделия от дърво,
производство на тухли и добив на глина Само един
вид традиционен продукт при това в ограничено
количество, а именно шивашки изделия, намира реализация на външните пазари, а в това време липсват нови продукти предназначени за вътрешния и
външния пазар, които представляват предпоставка
за бърз и качествен икономически растеж. В общината не се създават високотехнологични и характерни с високи темпове на растеж продукти и услуги, предназначени за нови пазари.
Тенденциите за развитие на селското стопанство в общината са общо положителни. Традициите,
плодородната и екологично чиста земя, обезпечеността с техника и свободната работна ръка, с възможности за реализация предимно в земеделието,
са основните ресурси на общината. Съществуват
условия за възстановяване на масивите от трайни
насаждения и зеленчукопроизводството, пряко свързани с реализацията на продукцията и търсене на
нови пазари. Има възможности и условия за развитие на високопланинско земеделие и животновъдство. Инвестициите, свързани с развитието на
селското стопанство в региона могат да се насочат в разширяване номенклатурата на произвежданите селскостопански стоки, както и с осигуряване на финансови ресурси за внедряване на нови
технологии за преработка и съхраняване на хранителни стоки.
Съществува добра инфраструктурна осигуреност чрез пътища, които повишават комуникативността на общината с областния център и другите
райони в страната, но същата е в лошо състояние
и трябва да се насочат инвестиции за ремонтирането им.
Развита е енергийна и водоснабдителна мрежа във всички населени места, която също трябва
да се ремонтира и обнови.
Наличието на изградени водни площи и свободни водни ресурси за напояване, риборазвъждане и риболов са добра предпоставка за инвестиции
с бърза възвращаемост. Наличие на туристически
ресурси и благоприятни природо-климатични условия от популация на дивеч може да бъде също направление за ефективни инвестиции.
Поради това, че липсват значими източници
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на промишлено замърсяване, почти цялата територия на общината се характеризира с чиста среда,
въздух, почви, води.
3. Възможности за устойчиво развитие на община Антоново
Oбщина Антоново има план за развитие, който съдържа: анализ на икономическото и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби страни, предимства и заплахи; приоритетите и
специфичните цели и мерки за развитие на общината; описание на съвместни дейности и проекти,
които допринасят за постигане целите на развитието чрез сътрудничество със съседни общини; индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и
проекти; реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
Принципите, на които се базира Планът на развитие са изцяло подчинени на принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския
съюз за регионално развитие: единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност
и прозрачност, допълняемост на финансирането,
координация на дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на
законовата и подзаконова нормативна уредба на
страната и регулациите на Европейския съюз. Ако
общината разработи собствена инвестиционна стратегия и поредица от презентации може да се стигне до привличане на инвеститорски интерес за стартиране и изпълнение на бизнес начинания и внедряване на нови технологии за разширяване и развитие на местното производство.
Община Антоново има добро географско местоположение и природен потенциал за развитие.
Значителен е ресурсът на общината за развитие
на земеделие и горско стопанство, в които сектори
има и натрупан опит. Земеделието, животновъдството и горското стопанство са перспективни за развитие сектори. Агрофирмите на територията на общината прилагат модерно земеделие и животновъдство. Потенциал за развитие има в трайни насаждения, лозарство , подобряване на сортовия състав на овощните видове, въвеждане на нови производства, както и развитие на биологичното земеделие. Перспективите за развитие на този отрасъл
са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и значително подобряване на
качеството на продукцията, професионален маркетинг на производствената продукция. Природните
дадености и запазеното културно-историческо наследство са възможност за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен за региона отрасъл на икономиката – туризма и в частност селският туризъм.

Приоритетно в икономическото развитие е увеличаване дела на частния сектор, подкрепа за малките и средни предприятия и обвързването им с големите такива. Основната цел в тази насока е оползотворяване на местните суровинни източници в преработвателни предприятия на местна почва, технологично обновление и повишаване на качеството,
повишаване уменията и квалификацията на предприемачите, стопанските ръководители и специалистите както и подкрепа за желаещите да стартират собствен бизнес.
4. Основни констатации и тенденции за трите общини
От анализа на състоянието на трите общини
може да се направи една основна констатация, че
местната икономика създава предимно традиционни продукти за вътрешния пазар, а в това време
липсват нови продукти предназначени за вътрешния и външния пазар, които представляват предпоставка за бърз и качествен икономически растеж.
В общините не се създават високотехнологични и
характерни с високи темпове на растеж продукти
и услуги, предназначени за нови пазари.
Тенденциите за развитие на селското стопанство в общините са общо положителни. Традициите,
плодородната и екологично чиста земя, обезпечеността с техника и свободната работна ръка, с възможности за реализация предимно в земеделието,
са основните ресурси на общините. Съществуват
условия за възстановяване на масивите от трайни
насаждения и зеленчукопроизводството, пряко свързани с реализацията на продукцията и търсене на
нови пазари. Има възможности и условия за развитие на високопланинско земеделие и животновъдство. Инвестициите, свързани с развитието на
селското стопанство в региона могат да се насочат в разширяване номенклатурата на произвежданите селскостопански стоки, както и с осигуряване на финансови ресурси за внедряване на нови
технологии за преработка и съхраняване на хранителни стоки.
Съществува добра инфраструктурна осигуреност чрез пътища, които повишават комуникативността на общините с областния център и другите
райони в страната, но същата е в лошо състояние
и трябва да се насочат инвестиции за ремонтирането им.
Развита е енергийна и водоснабдителна мрежа във всички населени места, която също трябва
да се ремонтира и обнови.
Изграждането на водни площи и ресурси за
напояване, риборазвъждане и риболов са добра
предпоставка за инвестиции с бърза възвращаемост. Наличие на туристически ресурси и благоприятни природо-климатични условия от популация
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на дивеч може да бъде също направление за ефективни инвестиции.
Желателно е подобряване на телекомуникациите чрез цифровизация и изграждане на интернет връзки до всички селища, което ще ускори общуването между институциите и ще помогне за
бързото разработване на проекти и печелене на
конкурси.
Поради това, че липсват значими източници
на промишлено замърсяване, почти цялата територия на общините се характеризира с чиста среда,
въздух, почви, води.
Разработени са общински програми за управление на околната среда, в които се гарантират запазено биологично разнообразие и естествените находища на защитените видове. Същевременно съществуват много на брой нерегламентирани сметища за селскостопански и битови отпадъци и биха могли да се разработят и внедрят проекти за
преработване и оползотворяване на битовите и биоразградимите отпадъци чрез техниките на
компостирането.
Незадоволително е състоянието на социалната инфраструктура в повечето населени места.
Необходими са инвестиции в почти всички училища,
детски градини, спортни съоръжения и т. н., които
се нуждаят от сериозни ремонти /текущи или
основни/, инсталиране или подмяна на отоплителни водопроводни и електрически системи, доизграждане на сервизни и други помощни помещения.
Материално-техническата база на учебните,
здравните, социалните, културните и спортните заведения е физически и морално остаряла, а в голяма част от тях и крайно недостатъчна. Трябва да
бъдат спазени и изискванията за енергийна ефективност.
Населението в общините е с високо ниво на
безработица и нисък индекс на човешко развитие.
Висок е процентът на население с ниско образователно ниво, липса на кадри по чуждоезиково обучение по селата и миграция на младите хора към големи промишлени центрове в страната и чужбина.
Желателно е да се насочат инвестиции за подобряване обучаващата среда и осъществяване на
преход към информационно общество, към професионална подготовка ориентирана към изискванията на пазара, към прилагане на нови методи за
обучение и образователни програми за възрастни,
с цел повишаване грамотността на населението в
общините. Полезни биха били и инвестициите в
програми за квалификация и преквалификация на
трайно безработни и повишаване качеството на
учебно-възпитателната работа в учебните заведения.
Поради наличие на местен потенциал за развитие на туризма и създадена маркетингова стра-
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тегия на общините за представяне на културно–историческото богатство, може да се развие селски
и културен туризъм.
Липсата на цифров модел и кадастър на селата е възможност за подходяща инвестиция. А
именно - да се внедри цифров устройствен план и
кадастър на селата, което може да раздвижи интереса на инвеститорите и пазара на недвижимите
имоти, както и да се реализират проекти от съвместен интерес на няколко съседни общини. Такъв
обект може да бъде предприятие за производство
на растителни масла по технологията за студено
пресоване, с доказана краткосрочна възвръщаемост, незаета пазарна ниша у нас и в чужбина и
голяма ефективност.
В общината съществува потребност и възможност за развитие на нови икономически дейности
свързани с преработвателната промишленост и поточно за краткосрочно и дългосрочно съхраняване
и преработване на селскостопанска продукция. Това
ще направи по-ефективна търговията със селскостопанската продукция и би могло да бъде още едно направление за инвестиции.
5. Класификация на възможните инвестиционни направления:
Представеният анализ е разработен на база
съществуваща информация и статистически данни за общините към 30.07.2006г. Относно възможностите за инвестиции в общините, инвестиционните предложения да се класифицират в следните
групи:
А. Инвестиции с краткосрочна възвращаемост:
- Производство на растителни масла и биодизел чрез студено пресоване;
- Създаване на риборазвъдни и риболовни
стопанства;
- Развитие на зеленчукопроизводство в близост
до водни ресурси за напояване;
- Създаване на бази за селски туризъм;
- Разработване на общинска програма за освобождаване от неефективни и неизползваеми дълготрайни материални активи общинска собственост;
- Билко-събиране и първична преработка на
билки и семена;
Б. Инвестиции с дългосрочна възвращаемост:
- Ремонт на инфраструктурни обекти;
- Саниране на частния и публичния сградния
фонд с цел енергоспестяване и енергийна ефективност;
- Създаване на нови масиви с трайни насаждения и разширяване на съществуващите;
- Разработване на нови пазарни ниши при съществуващите производства;
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- Създаване на дивечоразвъдни и ловни стопанства;
- Разработване на програма за трайно привличане и задържане на интереса на млади и образовани хора за работа и кариера в общината в стратегически направления;
В. Инвестиции с публични ползи:
- Изграждане на депа за събиране и оползотворяване на битови и биоразградими отпадъци;
- Енергийна ефективност и саниране на обществени сгради;
- Създаване на цифров модел на устройствени планове и кадастри;
Г. Инвестиции с частни ползи:
- Енергийна ефективност и саниране на частни сгради;
- Преработване на битови и биоразградими отпадъци чрез домашно компостиране;
- Разработване на нови пазарни ниши и обновяване на техниката и технологиите при съществуващите производства;
- Складиране и преработване на селскостопанска продукция;
Д. Инвестиции в общински обекти и дейности:
- Разработване на цифров устройствен план и
кадастър;
- Инвентаризация с експертиза на състоянието, препоръки за използване и пазарна оценка на
наличните общински дълготрайни материални
активи;
- Създаване на интернет клубове и услуги;
- Разработване на програми за повишаване на
образователното равнище и квалификацията на трудоспособното население;
- Оценка на състоянието на сградния фонд за
енергоспестяване и енергийна ефективност с предложения за саниране;
Е. Инвестиции в лични и корпоративни обекти и дейности:
- Изграждане на обекти за складиране, търговия и преработване на селскостопанска продукция;

- Създаване на нови масиви с трайни насаждения и разширяване на съществуващите;
- Създаване на бази за селски туризъм;
Изграждане на предприятие за производство на растителни масла чрез студено пресоване;
Ж. Инвестиции в смесени обекти и дейности:
- Изграждане на инфраструктурни обекти с
междуобщинско, регионално и национално значение;
- Разрешаване на екологични проблеми и проблеми на отпадъците, бедствията и авариите с междуобщинско, регионално и национално значение;
Заключение
От изложеният анализ могат да бъдат направени следните по-съществени изводи:
1. Посочените в анализа инвестиционни предложения могат да послужат за последващи дискусии между всички заинтересовани лица и институции за доизясняване на взаимните интереси и оценка на възможностите за сътрудничество в инвестиционния процес.
2. Настоящият анализ може да активизира заинтересованите частни и публични субекти, банки,
неправителствени организации, държавни и международни институции към активен диалог за пряко и косвено сътрудничество, възлагане, координиране и посредничество при обсъждане на конкретни инвестиционни предложения.
3. Направеният анализ може да стимулира
специалистите в общините от всички нива за поускореното разработване на предложените програми и стратегии и заедно с помощта на специалисти от организации с необходимия опит и знания да
се формират екипите за планиране и реализиране
на инвестиционния процес.
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ABSTRACT
In this paper are analyzed the opportunities for steady development of small and medium municipalities in Northeast
Bulgaria. A description is made of the present state with emphases on management characteristics on municipal level
and its strengths and weakness. Presented are typical advantages and disadvantages of economical development of
small and medium municipalities in Northeast Bulgaria. The classification is made of possible investment directions to
ensure steady social-economical development of small and medium municipalities. Conclusions are derived.
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СПЕЦИФИКА НА БЪЛГАРСКАТА ПРОБЛЕМАТИКА ПРИ РАБОТА
ПО БАЛАНСИРАНИТЕ КАРТИ ЗА ОЦЕНКА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА
КОНТРОЛ
Евгений Стоянов
Университет за национално и световно стопанство - София
Предмет на настоящия доклад са основните бизнес проблеми пред организациите от малкия и средния
бизнес в България за чиито решения се търси инструмент под формата на балансирани карти за оценка.
Дискутирани са най-често срещаните проблеми и предизвикателства пред българските мениджъри и консултанти.
Ключови думи: Балансирана карта за оценка - БКО
Keywords: Balanced Scorecard – BS

Теза: Прилагането на БКО на българския консултантски пазар регистрира редица проблеми, както обичайно срещани в световната практика, така
и чисто български. Тяхното преосмисляне и решаване би се отразило много положително върху развитието на българските бизнес организации.
В развитието на съвременните икономически
системи има два фактора, които развивайки се успоредно са сигурна предпоставка за стабилно
развитие. От една страна възможността им да се
концентрират всички материални и нематериални
ресурси [1] за реализация на цели, а от друга страна да се преосмисли промяната като единствена
константа в бъдещото развитие. Икономическите
системи (организации) бързо трябва да въвеждат
нови бизнес модели и стратегии, чрез които ще бъдат способни да развиват успешно своя бизнес.
Анализирайки предизвикателствата пред съвременните организации днес, можем да кажем че
основната цел е свързана с това как да постигнем
по-ниски оперативни разходи, подобрим нивото на
производителност, повишим видимостта по веригата доставчик материали – клиент, и в същото време да се поддържа непрестанно продуктово развитие необходимо за да се отговори на динамичната
бизнес среда и потребителски нужди като се гарантира устойчиво развитие чрез реализиране на
печеливши стратегии. Основната цел е да се направи възможно придобиването на конкурентни
предимства, които надминават тези основани само на оптимизация на разходите. Настоящия доклад има за цел да хвърли светлина върху картината на какви проблеми Българските бизнес организации търсят решение чрез БКО и дали очакванията им от бъдещите ползи може да бъдат съпоставени с тези на организациите, лидери във въвеждането на такива карти.
Всички процеси могат да бъдат управлявани
и контролирани, когато са осмислени в съдържателен и стойностен аспект и са обвързани с опре-

делени стандарти и измерения. В основата на концепцията за Балансираните карти за отценка лежи
идеята за формиране на иновационна система за
измерване на дейността на организациите. В момента организации и компании от корпоративен тип
оперират в нов вид икономическа среда, основана
на знанието, където е необходимо да бъдат управлявани на практика неизмерими дейности като иновации и човешки капитал. Самите организации осъзнават как при новия вид икономика съществуват
нови явления, носещи стойност, каквито са знанието на хората, новите технологии и софтуерни
продукти, корпоративната култура, подпомагаща
иновациите. Дейвид Нортън [2] отчита, че организациите не разполагат с подходящия инструментариум за да прилагат успешно новите си стратегии
и да реализират успешен контрол върху тях. Балансираната карта за оценка е практическият инструмент помагащ на организациите да реализират своята бизнес стратегия. Следователно, една БКО има
пряко положително или отрицателно влияние върху успеха от прилагането на дадена стратегия.
Също така, съобразяването с организационната
стратегия или нейното игнориране, имат пряк ефект
върху степента на възвращаемост на инвестициите от въвеждането на БКО. В резултат на задълбочено проучване на добрите практики сред компании и организации, внедрили и използващи
Балансираните карти, техните създатели- Каплан
и Нортън представят модел от пет принципа, които
организациите биха могли да следват при трансформирането на стратегията си в конкретни действия и прилагането на реален и обективен контрол.
Първият принцип твърди, че промяната трябва да започне от най-високото ниво. Идеята е, че
висшият мениджмънт инициира изпълнението на
стратегията, като на първо място фиксира визията
и целите на организацията, демонстрира лична заинтересованост и ангажира съзнанието на персонала с предстоящата промяна.

272

Евгений Стоянов

Вторият принцип счита, че стратегията трябва
да бъде преведена, т.е. подробно описана, обвързана със срокове и оперативни планове. В този етап
се моделират стратегическите карти анализиращи
връзките между отделните елементи в стратегията,
формулират се целите и техните измерители и се
набелязват стратегически инициативи.
Третият принцип е, че организацията е необходимо да бъде приведена в състояние, позволяващо и да осъществи корпоративната стратегия. В
този момент е наложително да бъдат разработени
Балансирани карти с показатели за по-ниските в
йерархията бизнес единици (отдели, цехове). Да се
идентифицират възможностите за синергия, за да
може да се постигне максимална добавена
стойност.
Четвъртият принцип е реализирането на стратегията да стане съществена част от дейността на
всеки служител в организацията. Това е труден процес поради факта, че е свързан с разработването
на индивидуални Балансирани карти, които съдържат индивидуални цели и разглеждат връзката между личния принос на всеки служител за изпълнение на стратегията на компанията. Тук трябва да
се отбележи, че практическото прилагане на
Балансирани карти като форма на индивидуално
развитие и контрол има смисъл и логическо обяснение най-вече за ключови индивидуални позиции
(консултанти, търговски представители и др.) при
които тяхната дейност оказва значително влияние
върху организационната ефективност, породи което приложението на БКО е финансово обезпечено и обективно необходимо. Съществен момент тук
е да се намери пресечната точка между индивидуални и корпоративни ценности. Успехът на този
етап е от критично значение тъй като въпреки, че
стратегията се формулира от ръководството нейното изпълнение зависи от персонала работещ в
организацията. Чрез изравняването и съвместяването на целите и стимулите на индивидуално ниво
с тези на организацията се постига ефективна прозрачност на комуникациите и максимална резултатност на ефективния контрол.
Петият принцип е стратегията да се превърне
в продължаващ и непрекъснат развиващ се процес.
Именно в този момент се конструират различни
практики свързани с управлението на ресурси, процеса на обучаваща се организация и актуализирането на инициативи и мероприятия за контрол.
Ефекти от БКО
Един основен ефект от въвеждането на БКО е
обезпечаването на възможност по реализиране на
ефективен стратегически контрол. Проучвания показват как в компании от бързо растящи, високо
технологични индустрии, мениджмънта въвежда

БКО с осъзнатата нужда от установяване на високо ниво на контрол и ефективност по отношение на
съвместяването на материални и нематериални активи в организацията. Сред българските организации това е един от основните и най-често споменавани причини за въвеждане на БКО.
От друга страна, почти не споменавана и неосъзната от българските организации е възможността за използването на друг, привидно противоположен аспект от използването на БКО – създаването на предпоставки за въвеждане на иновации и
предоставяне на повече свобода на действие на
служителите.
Това е възможно чрез основната характеристика на картите за предоставяне на участие в управлението и контрола на всички отдели и бизнес
единици. По този начин стандартизирането и автоматизирането на част от транзакциите би направила дейността на една организация по-ефикасна и в
същото време цялата организация по-креативна [3].
А иновациите и непрестанното развитие са най-важния фактор, който би осигурил дълготраен растеж
и просперитет на една бизнес организация.
Стратегически цели на организацията
Основната мисия на всяка една бизнес организация, то това е:
• Предлагане на продукт или услуга надминаващ очакванията на потенциалните потребители
в разходи в разумни граници.
• Стремеж разходите на организацията да
сведе разходите по обслужване на своите клиенти
под тези на конкуренцията или средното за региона и отрасъла ниво.
Основните инструменти за постигане на горепосочените цели са хора, процеси и технологии.
БКО са основния съвременен инструмент подкрепящи стратегическото развитие на организацията.
Правилното управление на инструментите спомагащи за постигане на възможно най-добри показатели по горепосочените цели би трябвало да спомага за изграждане на организация, която ще бъде
максимално конкурентноспособна.
От основно значение е как българските компании използват модерните инструменти под формата на БКО и дали подхождат към тези инструменти от гледна точка на стратегическо управление и контрол на организациите.
БКО и развитие на стратегии
Разгледани в контекста на стратегията на
организацията, БКО могат да донесат както ползи
така и проблеми. Една тяхна основна характеристика може да бъде особено опасна в контекста на
бизнес стратегията – почти универсалното им приложение на всички йерархически нива. При разви-
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тието на контролно-управленските системи в миналото, компаниите първо решават как ще осъществяват бизнеса си и тогава ще въведат подходящият контрол, който ще подкрепя уникалното им бизнес развитие. Липсата на универсален образец на
БКО, приложим както в организации от производствената сфера, така и извън нея, правят процеса
по въвеждане строго индивидуален за всяка
организация, както и уникален по съдържание и алгоритъм на провеждане. С балансираните карти за
оценка процеса е обратен – често се налага компаниите да адаптират бизнес процесите си спрямо
системата и въведените в нея „добри практики”. В
контекста на стратегията възникват въпросите дали наистина използването на добри практики е найдобрия начин за управление на бизнеса и дали техническите изисквания на БКО съвпадат или противоречат на бизнес изискванията на организацията.
Бизнес проблеми, които българския малък и
среден бизнес търси да разреши чрез прилагане
на БКО.
Изхождайки от споделения опит, черпен от научната литература относно водещите консултантски организации в света, и анализирайки твърде
скромния опит за въвеждане на образци на БКО на
българския пазар в бизнес организациите на малкия и среден бизнес могат да се диференцират
две основни групи проблеми.
• На ниво организация:
- липса на стратегия;
- висока неустойчивост на бизнес средата;
- честа промяна на нормативната база, законово-правно регулираща бизнес или сферата на
дейност;
- нови евро стандарти и др.
• На ниво взаимоотношения мениджърски
екип – консултантски екип:
- деформация на информация и изходни дан-
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ни (конфиденциалност, счетоводна информация и
др.);
- голяма продължителност на контакта (поне
3 години);
- дефицит на софтуерни продукти свързани с
БКО и висока себестойност;
- слабо предлагане на консултантски услуги
със стратегическа насоченост.
От анализа на предложения набор проблеми
могат да се формулират следните изводи:
• част от споделените проблеми са резултат
на все още ниското ниво на качество на управленските екипи;
• нивото на връзката клиент – консултант би
било редно в създадената нова бизнес атмосфера
да се преосмисли като бизнес партньорство;
• разчитайки на реорганизирането на ресурсите на всяка една организация и по-конкретно максималното използване на нематериалната и иновативна част от тях би следвало да се превърне в
основен приоритет за развитието на стабилно бъдеще на стопанските и нестопански организации;
• единствената константа в бизнеса е промяната, а иновациите са основния бизнес процес, които позволява постоянното адаптиране и увеличаване на конкурентноспособността. Това е една
променлива, на която малкия и среден бизнес в
България би било редно да потърси осъзнато контролно- управленско решение каквото е балансираната карта за оценка.
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ABSTRACT
This report is about basic business problems which small and medium Bulgarian enterprises are addressing with
Balanced Scorecards. Discussed are the most common business challenges as reported by Bulgarian managers and
advisors.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ПРОБЛЕМИ С ЛИПСВАЩИТЕ СТОЙНОСТИ ПРИ ЕМПИРИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Деян Лазаров
Бургаски Свободен Университет
В доклада се третират проблемите, произтичащи от факта, че липсват отговори на отделни въпроси в
дадена анкетна карта за даден респондент. Представят се някои най-често използвани методи за справяне с тези
проблеми. Разглежда се алтернативен подход за анализ, свързан с използването на невронни мрежи при моделиране на процеса на поява на липсващите стойности. Изтъкват се някои негови предимства при категорийни
променливи.
Ключови думи: Липсващи стойности, множествено въвеждане, ЕМ алгоритъм, невронни мрежи.
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В процеса на събиране на емпирична информация работния екип често се сблъсква с появата
на липсващи данни. Те могат да бъдат от различен
характер и причинени най-вече от недостатъци в
подготовката и изпълнението на изследването.
В настоящия доклад ще разгледаме тази част
от многообразието на техники за събиране на
информация, в която се използват извадки от единици (респонденти) и се базират на теорията на статистическия извадков подход.
В съвременната практика се разглеждат основно три класа липсващи данни:
• Липса на обхват на съвкупността, от която
се избира извадката;
• Отказ или невъзможност на единиците попаднали в извадката да сътрудничат;
• Отказ на единиците обект на изследване да
дадат информация на определени въпроси или загуба или пропуск на подобна информация.
Проблемите, възникващи от подобни събития,
влияят пряко върху качеството на информацията и
точността на оценките. В много случаи, особено
при липсващи данни от първите два класа, се прибягва до заместване на единиците с други, които
от своя страна имат различни и понякога специфични характеристики. Това води до изместване
на основните характеристики на съвкупността.
Така получените резултати се превръщат в непредставителни за изучаваната съвкупност (Богданов,
1988). „Тези липсващи стойности не означават само по-малка ефективност на оценките, поради редуцирането на размера на базата данни, но също
че стандартните методи за анализ на пълни бази
данни не могат да бъдат използвани” (Rubin, 1987).
В случаите на непълни бази данни, рискът от вземане на неправилно решение е изключително висок,
защото поради проблема се намаля действието на
доверителните интервали, редуцира се статистическата сила и се получават изместени оценки.
Изместването на оценките се дължи и на изчисле-

ния на базата само на получените отговори. В подобни ситуации изместването може да се представи чрез различията между средните значения на
наблюдаваните и не наблюдаваните групи от единици (Groves, 1989):

1
(n1 y1 + n2 y2 ) ,
n
където y е средната величина на изучаванаy=

та променлива за цялата съвкупност,

е средна-

та стойност на променливата в съвкупността на
отговорилите, а

y2 е неизвестната средна в съв-

купността на попадналите единици в изследването,
но не отговорили. За оценка
личната информация от

y на се използва на-

, то изместването на

действителната величина може да се представи,
чрез:

изм( y y1 ) = y − y1 =

n2
( y2 − y1 ) .
n

Общото изместване или както някои автори
го наричат общата грешка, дължаща се на липсата на отговори на респондентите, е функция едновременно на относителния дял на неотговорилите и
различието в техните характеристики по изследвания признак. Очевидно е, че при по-голям дял на
неотговорилите и малките различията в средните
величини на двете групи респонденти се мултиплицират и се отразяват фатално върху крайният резултат от изследването.
Появата на липсващи стойности е характерна
не само за извадковите изследвания, а също така
и изчерпателните въпреки, че те от своя страна са
рядкост в маркетинговата практика. Подходите и
решенията, които се използват за преодоляване на
недостатъците от липсващите данни са идентични
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при двата типа изследвания (извадкови и изчерпателни).
1. Две решения на проблема за липсващите
стойности
В настоящата работа се съпоставят два метода за анализ на липсващи стойности – популярния EM – алгоритъм с един алтернативен и непознат метод с използване на невронни мрежи (ANN).
Демонстрират се предимствата на ANN при анализ на категорийни данни и оттам по-добрите
възможности, които предоставят при анализ на бази данни с липсващи стойности, особено при процент на липсите близък до 50.
2. Използваната база данни
В работата е използвана база данни от американския пазар - Employee data.sva, която може
да се намери като стандартно приложение в пакета SPSS. В данните има заложени 9 променливи:
Код (Employee Code)
Пол (Gender)
Дата на раждане (Date of Birth)
Ниво на образование в години (Educational
Level (years))
Позиция на работещия (Employment Category)
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Годишна заплата в момента (Current Salary)
Стартова годишна заплата (Beginning Salary)
Период на заемане на съответното място в
месеци (Months since Hire)
Трудов стаж в месеци (Previous Experience
(months))
Принадлежност към малцинствена група
(Mino-rity Classification)
Обект на изследване е последната променлива, която е представена като категорийна със значения “Да” (Yes) за принадлежност и “Не” (No) в
случай, че единицата на наблюдение не е от малцинствена група. Представени са резултати за 474
единици.
За настоящите ни нужди са направени следните анализи и трансформации. От изходните данни е изчислен регресионен модел със зависима променлива „Принадлежност към малцинствена група” и факторни „Ниво на образование в години”,
„Позиция на работещия”, „Годишна заплата в момента”, „Стартова годишна заплата”, „Период на
заемане на съответното място в месеци”, „Трудов
стаж в месеци”. Основните показатели, които се
анализират са коефициентите на корелация и детерминация на модела и присъщата стандартна
грешка – модел 0 (табл. 1).

Табл.1 Резултати от модела

R

R Square

,220(a)
,314(a)
,241(a)

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

,036
,087
,046

,407
,277
,223

,049
,099
,058

a) Обясняващи променливи: (Constant), Previous Experience (months), Months since Hire, Beginning Salary, Educational Level (years), Employment

Category, Current Salary
Резултатите за стойностите на параметрите
и техните грешки са поместени в Табл.2.

Табл. 2

Модел
(Constant)
Educational Level (years)
Employment Category
Current Salary
Beginning Salary
Months since Hire
Previous Experience
(months)

Коефициенти
Std.
B
Error
0,102
0,183
0,003
0,009
-0,023
0,040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,002
0,001

0,000
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От таблицата се вижда, че са коефициентите
пред независимите променливи са статистически
значими въпреки, че са със стойности много близки до 0. Изключение прави само свободния член в
модела..
На следваща стъпка, в полза на експеримента, случайно от зависимата променлива са премахнати 230 случая, което представлява 48.52%
от информацията. Резултатите за регресиите са
изчислени с помощта на продукта SPSS.
3. EM алгоритъм за анализ на липсващи
стойности
В работата е използван известния итерационен алгоритъм с модификацията заложена в пакета SPSS. Както е известно EM (Expectation Maximization Algorithm) (Allison 2001) алгоритъма
минава през две основни стъпки, които се повтарят една след друга, докато се достигне до липса

на промяна в основните параметри на анализираните променливи. Първата стъпка e оценката на
средната и коварияцията на променливата с липсващи стойности на базата на последователни единични или множествени линейни регресии с останалите променливи в базата данни. Така се получават първоначални оценки за липсващите значения.
Следващата стъпка – максимизиращата – използва първоначално попълнените редове за да оцени
наново средните и коварияциите като използва информация за остатъците при регресионните
модели. Така получените оценки след тази стъпка
се подлагат отново на регресионна оценка – E стъпка и т.н.
Резултатите от прилагането на анализа и провеждането на регресионния анализ по отношение
на дефинираната зависима променлива са поместени в табл. 1, модел 1. Изолирани те могат да се
видят и в табл 3.

Табл. 3 Резултати от модела EM

Модел
1

R
,314(a)

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

,087

,277

,099

a) Обясняващи променливи: (Constant), Previous Experience (months), Months since Hire,
Beginning Salary, Educational Level (years), Employment Category, Current Salary
Както се вижда от резултатите, коефициента
на корелация и детерминация е изместен
значително. В оригиналните данни стойностите са

значително по-малки отколкото в оценените. Това
е придружено и от подценяване на грешката на
модела, което води до изкуствено подобряване на
точността на оценките, основен проблем при анализа на липсващи стойности. Това може да се види в следващата табл. 4 показваща стойността на
коефициентите на регресията и тяхната точност.

Табл. 4

Коефициенти
Модел
B
(Constant)
Educational Level (years)
Employment Category
Current Salary
Beginning Salary
Months since Hire
Previous Experience
(months)
4. Невронна мрежа (ANN)
Поради естеството на данните с липсващи
стойности - една категорийна променлива на номинална скала бе избрана възможността да се мо-

0,114
0,011
-0,029
0,000
0,000
0,000

Std.
Error
0,125
0,006
0,028
0,000
0,000
0,001

0,001 0,000

делира връзката аналогично на заложеното в EM
алгоритъма. Така като резултативна, в невронния
модел, се дефинира отново променливата
„Принадлежност към малцинствена група”, която
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приема две категорийни стойности “Да” и „Не”.
Избраната мрежа е Многослоен персептрон (MPL)
с 9 входни променливи, 28 скрити неврона в 2 междинни слоя и изходен слой. Мрежата е обучена по
методите Back propagation и Conjugate gradient des-
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cent (Bishop, 1995) в специфично съчетание.
Резултатите за мрежата могат да се видят в
табл. 5.
Графичния вид на мрежата може да се види
на диаграма 1.

Табл. 5

Вид

Грешка

Входни неврони

MLP

0.1598457

6

Скрити
неврони
28

Ефективност
0.8983051

Диаграма 1
За обучение на мрежата са използвани само
редовете от базата данни, в които няма липсващи
стойности в зависимата променлива, т.е. обучаващия набор се състои от 237 наблюдения, за контролен 118, а за тестов набор 119. След обучението цялата база данни (редове с и без липсващи
стойности) се оценя с помощта на мрежата. Така
се получават и оценки за липсващите стойности в
зависимата променлива. Получените резултати са

в категорийна форма и не изискват прехода от метрирани към неметрирани данни. Мрежата е изградена и обучена с помощта на пакета ST Neural
Networks.
Така получените резултати са включени в регресионния модел като зависима променлива и резултатите са поместени в табл. 6 и в табл. 1, модел 2.

Tабл. 6 Резултати от модела ANN
Модел

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

2

,241(a)

,058

,046

,223

a) Predictors: (Constant), Previous Experience
(months), Months since Hire, Beginning Salary,
Educational Level (years), Employment Category,
Current Salary
Като се вижда, използването на невронна мрежа е значително предимство по отношение на зависимата променлива. Почти се елиминира измес-

тването на коефициентите на корелация и детерминация, но остава проблема с подценяването на
стандартната грешка. В табл. 7 са поместени резултатите от регресионни модел при използване на
попълнените данни за Принадлежност към малцинствена група (Minority Classification) получени
от мрежата.
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Табл. 7
Коефициенти
Model

(Constant)
Educational Level (years)
Employment Category
Current Salary
Beginning Salary
Months since Hire
Previous Experience
(months)

Заключение и бъдеща работа
Изводите, които могат да се направят от проведеното изследване показва, че може да се търси
решение на проблемите с липсващи стойности чрез
използване на невронните мрежи за моделиране
на връзките. Сами по себе си те се оказват по добър инструмент за тази цел в сравнение с регресионните модели, които са зависими от емпиричното
разпределение на променливите, включени в тях.
От друга страна, съчетанието на известните алгоритми за анализ на липсващи стойности с интегрирани в тях невронни модули би подобрило решенията на задачата за липсващите данни.
По-принцип невронните мрежи винаги са били преследвани от основната критика, че са енергоемки и като време и като технически ресурси.
Развитието на техниката в настоящето е на ниво,
което твърдо изключва подобна теза и остава възможностите в ръцете на любопитните изследователи.
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ABSTRACT
The paper treats the problems that result from the fact that there are missing answers in a questionnaire for a
respondent. Present some most used methods for manage this problems. Examine an alternative approach for analysis
with artificial neural networks for modeling of process of missing data. Emphasize some advantages for categorical
data.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
ПОДГОТОВКАТА НА ВИСШИ КАДРИ
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Разгледани са някои проблеми при управление на качеството на обучение във висшите училища. Особено
внимание е обърнато на проблема, произтичащ от общовъзприетото определение за качество, че то е “степен
на удовлетвореност на клиента”. Удовлетвореността предполага да бъдат изпълнени изискванията на клиента.
На този етап не са известни обобщени конкретизирани изисквания на клиентите за подготовка на студентите.
Липсват също така академични стандарти, които по същество трябва да отразяват подхода за реализиране на
процеса на обучение въз основа и с цел да се отговори на изискванията на потребителите. Тези два проблема
поставят под въпрос ефективността от действието на изградените университетски системи за управление на
качеството.
Въз основа на това е направено предложение да се подготвят национални обобщени изисквания на потребителите към подготовката на кадри и за разработването на национални академични стандарти, базирани на изискванията и даващи основание на висшите училища да подготвят и реализират процеса на обучение и оценяват
нивото на постигнатото качество.
Ключови думи: качество на висшето образование, изисквания на потребителите.
Key words: quality of higher education, requirement of the consumers.

Въведение
Разглеждането на въпроса за качеството на
обучение се налага поради това, че в много висши
училища (ВУ) бяха изградени вътрешни системи за
управление на качеството, но независимо от това,
все още няма признаци за неговото подобряване.
Нещо по-вече често пъти могат да се чуят коментарии, че качеството на обучение продължава да се
влошава [1,6,7,9].
Влошаването на качеството е в резултат на
това,че през последните 15 години се промениха
характеристиките на висшето образование без да
бъдат предприети своевременни и адекватни мерки за промени в системата на висшето образование.
От елитарно висшето образование се превърна в
масово, като започна да отразява и демократичните промени на обществото. В резултат на това и
поради несвоевременните и неподходящи мерки,
които се предприемаха на различни нива се стигна
до значително влошаване на качеството на
обучение. Може да се приеме, че аналогично е състоянието на висшето образование в преобладаващите висши училища по света [1,2,3,4]. Осъзнавайки тези проблеми в края на миналия век на
различни нива се предприеха мерки в това число и
дългосрочни стратегии за решаване на тези
проблеми. В Европа такъв документ е Болонската
декларация, която даде сериозен тласък и у нас.
Може да се приеме, че са предприети първите стъпки в това отношение и в България. Една първа такава крачка беше предприета с изграждането на университетските системи за управление на качеството [5,9]. Необходимо е обаче да се осъзнае, че

това е само едно от поредицата необходими условия за подобряване на качеството. В съответствие
с възприетата политика на Болонския процес, в
Европа и други страни излезнаха и продължават да
излизат различни документи, които имат за цел да
създадат необходимите и достатъчни условия за
това [1,2,3,5,10,11,12]. Такива са и документите
за Европейската квалификационна рамка,
Стандарти и Ръководни принципи за гарантиране
на качеството в Европейската област на висше образование и др. По принцип “посоката” е правилна,
но независимо от този “поток” от документи трябва да споделим, че все още не се очертават точните моменти в тези проблеми. Нещо по-вече трябва
да кажем, че тези документи създават известно
объркване и не винаги човек може да се ориентира
в тях. Често пъти те обединяват елементи от
проблеми, имащи различна насоченост, или в тях
не се разглеждат такива, които според нас са особено важни и имат приоритет в дадена област.
Така например смятаме, че важно условие за
ефективността на една вътрешна система по качеството е да бъдат известни извикванията на потребителите на кадри, които се готвят във висшите
училища. Та нали тези кадри готвим за потребителите? Често пъти тези изисквания са “разпилени” и елементи от тях можем да открием в различни европейски документи. Такъв подход не позволява те да се обобщят и да се използват
Освен това как оценяваме постигнатото качество на продукта от висшето училище, след като не
знаем не само изискванията на потребителите, но
не разполагаме с характеристиките на продукта и
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със съответните измерители. Ако се задълбочим
в този дух можем да продължим да разсъждаваме
още по много въпроси като:
- как изискванията на потребителите са отразени в учебните планове и програми?;
- как избираме методите и формите на обучение и на работа на и със студентите за да се
отговори на изискванията на потребителите?;
- изградените системи за качеството на обучение оценяват ли крайния продукт?;
- удовлетворени ли са в крайна сметка потребителите от кадрите, които сме подготвили и които
им предлагаме?;
- и т.н..
Този подход за изясняване на изискванията на
потребителите и за постигане на качеството е утвърден в областта на промишлеността и никой не
го оспорва. Необходимо е да се разбере, че това е
универсален подход и с отчитане на особеностите
на висшето образование би могъл да се използва с
успех и в тази област, което вече се прави [2,4,5,9].
Когато разглеждаме проблема с качеството
трябва да имаме в предвид, че става дума за масовия студент и за преобладаващите специалности и висши училища. Тук нямаме в предвид тази
част от студентите, които работят и постигат значителни резултати в обучението и при тези условия.
Същност на проблема за изискванията на
потребителите.
След тези разсъждения нека се спрем на едно от необходимите условия за да бъде една система за управление на качеството ефективна. Едно
от тези условия, както споменахме по-горе, е наличието на национални обобщени изисквания на потребителите към качествата на подготвяните във висшите училища кадри.
Когато си поставяме за цел да управляваме
качеството на обучение във Висшите училища (ВУ)
и сме изградили съответни вътрешни системи по
качеството, които на този етап не дават положителни резултати, е необходимо да се “спрем” и
си отговорим преди всичко на два въпроса: “какво
е това качество на висшето образование?” и “какви са необходимите условия за неговото постигане?”. Нека приемем, че под “управление” на качеството се разбира единство на процесите, свързани с контрол на качеството, наблюдение
(мониторинг) на качеството, одит на качеството,
осигуряването на качеството и подобряването на
качеството. Всички те взети заедно изграждат понятието “управление” на качеството [5].
Според различни подходи, в литературата се
срещат много определения за качество, които съществуват паралелно във висшето образование
[2,3,5,8] и които на практика може да се приеме,

че взаимно се допълват. Независимо от това голямо разнообразие, разпространените дефиниции се
свеждат до две основни категории:
- статичен подход, свързан с постигането на
определен “праг”;
- динамичен подход, зависещ от развитието
на обществото и на системата по качество.
Стремежът към покриване само на минималните допустими стандарти може лесно да се окаже лишен от по-доброто желание за високи
постижения, което е общоприетото значение на качеството във всекидневния живот. Последното не е
идентично с елитарното виждане за високи
постижения, според което висшето образование се
схваща като привилегия само за най-добрите
студенти, често свързана с добро ресурсно осигуряване на академичните и научни постижения, но
не и с организираното подпомагане на ученето от
страна на студентите и осигуряването на връзка
между теорията и практиката в учебния процес [5].
Целта, която трябва да се постигне при управление на качеството се дефинира от гледната точка на потребителя на образователните услуги В качеството на преки или косвени потребители на образователните услуги могат да се разглеждат
фирмите, държавата, обществото и студентите.
Следователно тези потребители на образователни
услуги могат да формулират определени изисквания за подготовката на студентите. Регионите, в които са разположени съответните висши училища,
както и самите висши училища също могат да допълват и развиват целта и изискванията към подготовката им [1,4]. Когато говорим за клиенти, респективно потребители в сферата на висшето образование е необходимо да направим известно
уточняване.
Университетите по принцип предлагат обучение и кадри, които са носители на резултатите от
тези образователни услуги. Навярно когато говорим за клиенти, респективно потребители, в сферата на висшето образование е необходимо да направим известно уточняване. На входа, университетите предлагат обучение, а на изхода излизат кадри с определени характеристики, които са носители на знания и умения. Последните са постигнати
като резултат от обучението, за което основна роля оказват преподавателите и студентите. Тези два
момента са неразривно свързани помежду си защото студентът като продукт, който се “произвежда” от ВУ има особено голяма роля за резултатите
от собственото си обучение. Накратко тази особеност произтича от определението за обучение, че
то е единство на преподаване и учене. Студентите
могат да се разглеждат едновременно като потребители на образователни услуги и като продукт от

Относно изискванията на потребителите към ...

процеса на обучение. За разлика от продуктите в
промишлеността във ВУ продуктът “студент” участва активно в процеса на собственото си “обработване”, наречен процес на обучение. Ето защо разглеждането на студента едновременно като потребител (клиент на услугата) и като продукт, който е
носител на резултатите от образователната дейност на ВУ и който се предлага на пазара на труда
изисква различен подход към него в целия процес
на обучение във ВУ. В условията на масово и демократично образование отчитането на тези особености са от решаващо значение за постигането
на качествено обучение.
На този етап от развитието на висшето образование може да се приеме, че се е утвърдила идеята на Деминг за “тотално управление на качеството”, която произлиза от сферата на индустрията
[5]. Отнесено към сферата на образованието качеството се разглежда като “непрекъснато усъвършенстване” или “задоволяване на клиента”.
При определението за качеството като “непрекъснато усъвършенстване” по принцип не съществува горна граница за качеството и то винаги
може да бъде подобрявано. Това, което непрекъснато се подобрява и усъвършенства са услугите в
сферата на учебната дейност, на научните изследвания и услугите за обществото като цяло, съобразени с времето и етапа на развитие на обществото.
Тази дефиниция цели надхвърляне на очакванията
и “удовлетворяване желанията на клиента”. Тя е
еволюционна и динамична дефиниция, която отчита настоящето и е насочена към бъдещето [5,8].
Може да се приеме, че на този етап от развитието на висшето образование определението за
“удовлетвореност на клиента” е общоприето определение за качеството [5]. Удовлетвореността от
обучението на студентите предполага определени
изисквания от страна на клиента/потребителя, които в процеса на обучение във ВУ трябва да бъдат
постигнати. Но за да постигнем тези изисквания,
те трябва предварително да бъдат известни и заложени в учебната документация, в методите и формите на работа и т.н.. За съжаление за сега на нас
не са ни известни обобщени и конкретизирани изисквания на клиентите/потребителите, които ВУ трябва да постигнат при обучение на студентите. От
тук следва и въпроса. След като не знаем тези
изисквания, какво оценяваме и за какво качество
можем да говорим? Основание за този въпрос са
писмата до ВУ от различни потребители (фирми),
където те кратко и достатъчно ясно формулират
какви са техните изисквания към студентите, които желаят да приемат на работа. Без да сме си
поставяли за цел да обобщаваме тези изисквания
от различните фирми може да се приеме, че те
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практически се припокриват и отразяват основните
потребности на потребителите. По-долу е направена една извадка от подобно писмо от частна фирма до ВУ.
“……Относно: подбор на кадри
Уважаеми г-н Ректор,
Във връзка с необходимостта на нашата фирма от кадри с висше техническо образование, каквито се подготвят във Вашия университет, се обръщаме към Вас с молба да ни съдействувате в избора на специалисти по следните позиции:
• Специалист външно-търговска дейност.
Изисквания: висше техническо образование / Висше
маркетинг / планиране; английски език - писмено
и говоримо; компютърна грамотност;
• Специалист логистика. Изисквания: висше
техническо / икономическо образование / Висше
маркетинг / планиране; английски език - писмено
и говоримо; компютърна грамотност;
• Специалист вътрешно - търговска дейност.
Изисквания: висше техническо образование - хидравлика и пневматика / топлотехника; английски
език - предимство ; компютърна грамотност;
• Специалист информационно - иновационна
дейност. Изисквания: висше техническо образование - машинен . инженер; свободно владеене на
компютърна техника; английски език - писмено и
говоримо; проявена склонност към новаторство и
изследванията.
Изисквания към личностни качества за всички
позиции - умение за работа в екип, пробивност,
инициативност, отговорност, търговски нюх,
организираност.
Ще Ви бъдем благодарни ако ни насочите към
Ваши бивши или настоящи възпитаници, отговарящи на посочените изисквания. Уверени сме, че ще
направите правилния избор и ще ни насочите към
енергични и високо мотивирани млади хора. По този начин съвместно ние бихме дали своя скромен
принос за навременната реализация на бъдещото
поколение.
С надежда за Вашия бърз отговор оставаме
на разположение ……………….”
Независимо от това, че се търсят специалисти за работа в различни области като “външно-търговска дейност, логистика, вътрешно-търговска
дейност и информационно-иновационна дейност”,
от писмото се вижда, че потребителят предпочита
те да са завършили “машинно инженерство”. Найвероятно това има отношение към профила на производствената дейност на фирмата. В същото време обаче освен подготовка в чисто професионалната област се изисква студентът да има още и
редица други знания и умения, които можем да наречем ”допълнителни”. В писмото не са правени
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корекции, но са подчертани важните и общи изисквания от аналогични писма. Представените извадки от писмото могат да се разглеждат като преобладаващи и в други аналогични писма по отношение на “допълнителните” умения. Те отразяват и
нашето виждане за изискванията към подготовката на висши кадри. Разбира се, че тези изисквания
далеч не отразяват обобщените национални изисквания. Те не отразяват важни моменти, произтичащи от особеностите на специалностите, изискванията на регионите, на ВУ и т.н. Но те отразяват
една група общи изисквания, свързани с допълнителни знания и умения, които са изключително важни за много специалности.
По отношение на допълнителните знания и
умения за всички дейности се изискват “приложни
езикови и компютърни умения, умения за работа в
екип, пробивност, инициативност, отговорност, търговски нюх, организираност и проявена склонност
към новаторство и изследвания”. Ако приемем, че
за професионалните умения има изградена схема
за постигането им, то за допълнителните умения
може да се приеме, че за сега са само едно документирано пожелание, независимо, че за някои от
тях са предвидени съответни процедури в учебните планове. За съжаление предвидените форми и
методи на работа, са методически необосновани и
практически недостатъчни за да се достигне едно
минимално ниво. Тук веднага искаме да подчертаем, че зад определението допълнителни умения трябва да се разбира например познаването и
ползването на специфични според специалността
програмни продукти, в това число и такива за
оптимизиране, проектиране, планиране и обработка на експериментални данни и т.н. Писането на
текстове, изчертаването на графики, писане на
е_писма далеч не означава “компютърна грамотност”. Ето защо разработените учебни планове с
ECTS кредити на този етап в никакъв случай не
означава, че са на нивото на изискванията на Болонските документи.
В значителната си част допълнителните знания и умения могат да се постигнат преди всичко
чрез реализиране на самостоятелната работа на и
със студентите. Това означава, че студентите трябва
да работят в учебно/научно-изследователските
лаборатории, в библиотеките, да се включват в научните колективи, като изпълняват конкретни задачи, да работят в реални производствени колективи и т.н.. По този начин това е и една възможност
научната работа на преподавателите да стане част
от учебния процес. На този етап обаче самостоятелната работа не отговаря на нито едно от изискванията за постигане на качество на обучението,
а именно да бъде организирана, управлявана,

контролирана, оценявана и прозрачна. Този негативен извод е и във съответствие с анализа за определението на понятието обучение, че то е единство на преподаване и учене. Самостоятелната
работа, която трябва да формира основната част
от изискванията за допълнителни знания и умения
на този етап не представлява част от учебния процес за огромната част от преподавателите и студентите при реализиране на процеса на обучение.
Ако продължаваме разсъжденията си за изискванията на потребителите би следвало да се разгледат и основните критерии, по които можем да ги
обобщим и с това може само да подкрепим направените разсъждения. Така например изискванията
на потребителите могат да се групират и класифицират в зависимост от: нивото на придобитите знания и умения; типа на знанията, уменията и качествата на кадрите; реализацията и обучаващото висше училище; други. В тази работа обаче не е възможно да се развие проблемът за националните
обобщени изисквания на потребителите към подготовка на висши кадри. Той предполага това да
стане по пътя на едно разширено и задълбочено
изследване на национално ниво.
Накратко за стандартите, като елемент от
необходимите и достатъчни условия за качествено обучение.
Необходимите и достатъчни условия за постигане на качествена подготовка на висши кадри
обаче не се изчерпват с изясняване и формулиране на изискванията на потребителите. Например
общовъзприето е “постигането на необходимото качество да се свързва с наличието на съответни
стандарти, с които се определят характеристиките
на продукта, както и характеристиките на процесите на производство/обучение и на правилата за неговото осъществяване”[2,4,5,10,11,12]. Следователно за да оценим степента на изпълнение на изискванията на потребителите е необходимо да разполагаме със съответни стандарти, които да определят характеристиките на продукта и нивото на
тяхното постигане. Стандартите обаче трябва да се
обвързват и с останалите етапи на обработване на
продукта до неговата реализация и последващо
поддържане.
Изводи
1. Изграждането на университетските системи за качество на обучението е само едно от необходимите, но не и достатъчни условия за осигуряване на качеството.
2. Обобщените изисквания на потребителите
към подготовката на висши кадри са важна предпоставка и необходимо условие за осигуряване на
качествено обучение, поради което е необходимо
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тяхното проучване и формулиране на национално
ниво.
3. На национално ниво е необходимо да се
осмисли и разработи политика за стандартите в
сферата на висшето образование, като се разгледат като съставна част на университетските системи за качество на подготовка на висши кадри.
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NECESSITY AND ESSENCE OF THE REQUIREMENTS OF THE
CONSUMERS TOWARDS THE PREPARATION OF HIGHER CADRES
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ABSTRACT
Some problems of management of the quality of the training in higher schools are examined. Special attention
pays of the problem, followed in common definition of the quality as “a stage of satisfaction of the client”. The
satisfaction supposes to be realized the requirements of the consumer / client. In this stage summary specified requirement
of the consumers/ clients (firms, society and students) for students preparation are not known. Analysis is made and
different groups of the requirements are examined according to the kind of knowledge and skills and according to
realization and training. Attention pays, that of known summary national requirements it is necessary to prepare
respective standards enabling of the higher schools to elaborate necessary documentation and to organize quality
training process satisfying the clients.
Lock of the requirements and of the standards put under question the effect of the action of the created system for
management of the quality and implementing of the independent internal and external assessment of the training in
higher school.
Suggestion is made to prepare of national summary requirement of the consumers towards preparation of cadres
and of elaborating of national standards, based on requirement and giving reason of the higher schools to realized
quality process of training.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВЕНО
ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
1

Мария Фъртунова1, Недка Станчева2, Димитър Станчев2
Министерство на образованието и науката, 2Русенски университет “Ангел Кънчев”

Анализирани са проблемите на висшето образование, като се изхожда от необходимостта за постигане на
качествено обучение, разглеждано като “степен на удовлетвореност на клиента”.
За определяне нивото на “удовлетвореност на клиента” е необходимо провежданото на независимо оценяване на обучението във висшите училища, за което трябва да са известни изискванията на потребителите и
разработените въз основа на тях национални стандарти за качествено организиране и провеждане на обучението.
Стандартите се разглеждат като документи, даващи основание на висшите училища да разработят учебната
документация като съдържание на учебните планове и програми и да реализират процеса на обучение като
методи и форми на работа на и със студентите.
Освен това те съдържат “ръководни принципи и добри практики”, които дават основание при извършване
на вътрешни и външни оценявания да се определя нивото на удовлетвореност на клиента.
Ключови думи: стандарти, качество на обучението.
Key words: standards; training quality.

Въведение
Постигането на качествено обучение е един
сравнително дълъг процес, за който трябва да се
осмислят необходимите и достатъчни условия. При
елитарното обучение, каквото беше висшето образование до 1990 година, процесът на обучение и
необходимите и достатъчни условия за неговото
постигане имаха преди всичко рестриктивен
характер. През периода 1990-1995 година висшето образование (ВО) стана масово и придоби белезите на демократичното общество. Тази особеност
в характеристиките на ВО се обуславя и от цялостното състояние на обществото. То стана по-динамично във всеки един аспект. В областта на образованието сериозно влияние върху неговите характеристики оказват бързите промени в икономиката
и обществото. Тези промени предполагат специалистите с висше образование много бързо да се
адаптират към средата, в която трябва да се реализират и да могат непрекъснато и бързо да повишават и променят своята квалификация [2].
Всички тези основни и важни особености на
съвременното обучение не успяха да намерят отражение в промените на системата за висше
образование. За съжаление висшите училища, които са естествената среда на тези проблеми и поради което са задължени да играят водеща роля за
реализиране на промените не осмислят достатъчно всеобхватно и задълбочено тези въпроси. Не се
осъзнават като че ли два важни проблема. Първият
от тях е свързан с това, че висшите училища получават високи оценки, а качеството на обучаваните
студенти продължава да се влошава. Това е така,
тъй като в докладите за самооценяване липсват сериозни изводи в тази насока. Вторият е свързан с

това, че първоначалното изграждане на университетските системи по качеството е само една малка крачка по пътя за неговото постигане. Не се
осъзнава, че това е едно от многото необходими,
но не и достатъчни условия за постигане на
качеството. Необходимо е да се разбере, че на този етап университетските системи за качество на
обучението са едно от необходимите условия по
дългия път за неговото осигуряване.
През периода 2003 – 2004 седем висши училища работиха по проект по линия на КСОУВО към
Министерството на образованието и науката и успяха да разработят концептуален модел на университетска система за качеството и на базата на международния стандарт ISO 9000 да подготвят “академизиран” вариант на наръчник по качеството [8].
Въпросът за избора на базата, на която трябва да
се градят университетските системи за качество
продължава да е дискусионен. Независимо от това
както у нас така и в различни висши училища по
света се използва като база именно ISO. В него е
натрупан огромен жизнен опит и той доказва своите възможности в сферата на производството и
услугите. Навярно мнозина биха го оспорили като
се аргументират с това, че 3 години след приключване на проекта и внедряването на системите не
се наблюдават видими белези за подобряване качеството на обучение. Това е вярно, но причината
за това е, че след внедряването на системите работата по осигуряване на необходимите и достатъчни условия за ефективно функциониране на системите практически приключи. Независимо от отправените призиви и конкретни предложения за продължаване на този процес това не беше направено.
Тук не искаме да кажем, че не е работено по реди-
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ца други елементи по изграждането на университетските системи, но най-важните не се реализираха. И така ще бъде до момента, в който процесът по осигуряване на необходимите и достатъчни
условия за ефективно функциониране на вътрешните системи не бъде завършен.
Отчитайки казаното по-долу ще направим опит
да видим какво трябва да се направи за да заработят университетските системи ефективно. Това разсъждение ще направим като анализираме тези
проблеми в това число и на примера в промишлеността.
Относно единството на качеството и стандартите.
Общоприето е, че постигането на «необходимото качество е неразривно свързано с наличието
на съответни стандарти, с които за целите на доброволното и многократно използване на даден продукт да се определят неговите характеристики, както и характеристиките на процесите на производство и правилата за неговото осъществяване” [4].
Да се опитаме на базата на някои разсъждения по международния стандарт ISO 9000 да осмислим и “академизираме” някои важни утвърдили се в промишлеността постановки за качеството
и стандартите.
В сферата на производството и услугите, когато се говори за качество, най-често то се свързва
с международния стандарт ISO 9000, с който се
означават група международни стандарти, съблюдаването на които позволява да се контролира качеството на произвежданата продукция или на предлаганите услуги. Във ВУ също можем да говорим
за “произвеждана продукция”, въпреки че има значителна разлика между продуктите на двете области. Стандартите ISO 9000 съдържат комплект
от изисквания, на които предприятието трябва да
отговаря за да гарантира качеството независимо
от това какъв тип е продукцията и какви услуги се
оказват. Изискванията на стандартите обхващат
всички етапи от работата на предприятието – от
анализа на заявките и сключването на договорите
до изпращането на продукцията, нейните пусководовършителни дейности и последващо обслужване на продукта. Ако системата за управление на
предприятието отговаря на изискванията на посочените стандарти, то днес това се възприема като
доказателство за способността на предприятието
да осигури производство на продукция с високо
качество. Отличителна особеност на стандартите
е, че те определят и степента на отговорност на
ръководството на фирмата за качеството. Ръководството отговаря както за разработване на политиката по качеството, така и за внедряване и поддържане на работоспособността на системата за
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управление на качеството.
Аналогия между етапите на организиране на
производството в промишлеността и етапите на
организиране на обучението във ВУ.
Анализирайки етапите на процесите на производството в промишлеността можем да намерим
и направим аналогия с етапите и в сферата на висшето образование.
В промишлеността преди да се пристъпи към
производството на даден продукт се прави проучване на пазара и се изясняват изискванията на потребителите към дадения продукт. Този етап приключва с техническо задание, което по същество е
форма на представяне на стандарта на този етап,
и където са отразени изискванията и характеристиките на готовия продукт. Тези изисквания по същество отразяват стандартите, които трябва да бъдат постигнати при производството на продукта.
Цялата понататъшна дейност по обработване на
продукта произтича и се съобразява с тези изисквания, които са представени чрез съответни стандарти, разпространени на всички етапи от производството – от заготовката до крайния продукт.Както в производството се подбират “заготовки” с определени характеристики, така и във ВУ се приемат студенти с определени знания и с определени показатели и наклонности, които след съответна “обработка” ще придобият определени знания и
умения по определена специалност.
В производството в зависимост от изискванията към продукта се разработват конструктивна
документация и технологии за обработка, а във ВУ
– в зависимост от изискванията на потребителите
би следвало да се разработват учебни планове,
програми, методи и форми на работа на и със
студентите.
В производството се въвеждат стандарти
(характеристики, показатели и др.) на всеки етап
от технологията на обработване на продукта и се
разработват системи, с които също на всеки етап
се контролира съответствието на постигнатите характеристики на продукта, а в края се оценяват и
характеристиките на продукта като цяло. Във ВУ
също би следвало да има вътрешни системи за
оценяване на постигнатото качество и стандарти
на всеки етап от обучението с неговите две страни
- преподаване и учене, а на края да се оцени и продуктът като цяло.
Какви стандарти има и какви документи се
обсъждат в сферата на образованието.
В сферата на образованието има стандарти,
които са били създавани години наред и които са
съответствали на възприетите системи за постигане на качеството. Във връзка с настъпилите про-

286

Мария Фъртунова, Недка Станчева, Димитър Станчев

мени в характеристиките на висшето образование
през последните години се налага да се осмисли
системата за осигуряване на качеството, а следователно и на съответните стандарти.
Може да се приеме, че в тази насока са и
редица документи на ЕС, съдържащи термините
“стандарти”, “ръководни принципи”, “рамки” и др.,
които се появяват през последните 5-6 години по
проблемите на качеството на ВО. Такива са [2,9,10
и др.]:
- стандарти и ръководни принципи за осигуряване качеството в европейското пространство за
висше образование;
- справочник на стандартите за управление
на качеството във Френските висши училища;
- стандарти и ръководни принципи в “северната” перспектива;
- европейска квалификационна рамка;
- други.
Когато човек се запознае по-подробно с тези
документи и проследи тяхното развитие не може
да не забележи, че макар и бавно се отива към
принципите, на които е изграден международният
стандарт ISO 9000.
Така например в приложение II на пояснителния меморандум на препоръката на Европейския
парламент и на Съвета, за утвърждаване на
Европейската квалификационна рамка за учене през
целия живот са посочени принципи за осигуряване
на качество в образованието и подготовката, които
недвусмислено показват, че стандартите са неразделна част от качеството, поради което “е необходимо да се осигурят:
– ясни и измерими цели и стандарти;
– политиките и процедурите за осигуряване
на качество трябва да покриват всички нива на системите за образование и подготовка;
– осигуряването на качество трябва да представлява неразделна част от вътрешното управление на институциите за образование и подготовка;
– осигуряването на качеството трябва да
включва редовна оценка от институции или програми посредством външни наблюдаващи органи или
агенции;
– външните наблюдаващи органи или агенции,
заети с осигуряване на качеството, трябва да бъдат обект на редовен преглед;
- осигуряването на качество трябва да включва контекст, входяща информация, размери на процеса и изходната информация, докато се поставя
ударение на изходящата информация и резултатите от ученето..”
Основни етапи на организиране на подготовка на обучение в сферата на образованието.
И така в сферата на образованието може да

посочим следните основни етапи на реализиране
на процеса на обучение, като се съобразяваме с
това, че обучението е единство на преподаване и
учене, и че ученето означава и самостоятелна работа на студентите под ръководството на преподавателите.
За организиране на качествено обучение е необходимо да се премине през следните основни
етапи.
1. Проучване мнението на потребителите и
формулиране на обобщени национални изисквания
за качествата на завършващите. Те трябва да отразяват изискванията на фирмите, държавата, обществото и на студентите.
Анализът на някои изисквания на фирмите
показва, че те могат да се разглеждат като обединени в две групи – професионални, които се формират предимно чрез аудиторните занятия и допълнителни, които се формират предимно чрез самостоятелната работа на и със студентите. И за двете
групи изисквания е важно да имат основните признаци на системите за осигуряване на качеството –
да са организирани, управлявани, контролирани,
оценявани и прозрачни.
2. Въз основа на националните изисквания е
необходимо да се разработят учебни планове и
програми по специалности, които да създадат условия за постигане на изискванията.
При подготовката на учебната документация
е важно да се изясни общият обем на натоварването на студентите и неговото разпределение между
аудиторните форми на работа и самостоятелната
работа на и със студентите. От особена важност е
планирането на седмичното натоварване така, че
да се осигури достатъчно време за самостоятелната работа на и със студентите.
3. След това се разработват методите и формите на аудиторните занятия и на самостоятелната работа на и със студентите, чрез които да се
реализират учебните планове и програми, като се
предвиждат характеристиките на материалното и
кадрово осигуряване на процеса на обучение.
4. На следващия етап се разработват системите за контрол и оценяване на резултатите от
обучението. Особено важна е ролята на системата
за реално оценяване на продукта, за разкриване на
проблемите, явяващи се пречка за постигане на необходимите характеристики и на пътищата за тяхното преодоляване и реализиране схемата на обратната връзка, осигуряващи необходимите корекции по цялата верига с цел да се постигнат необходимите характеристики на продукта на всеки един
етап от неговото обработване.
Изводи
1. Необходимо е да се възприеме, че стан-
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дартите са неразделна част от качеството и че те
отразяват характеристиките на процесите на всички етапи от организация и провеждане на обучението.
2. Разработването на стандартите е едно от
необходимите условия за ефективно функциониране на университетските системи за управление
на качеството.
3. На национално ниво е необходимо да се
уточнят и разработят необходимите стандарти и
произтичащите от тях изисквания за осигуряване
качеството на подготовка на висши кадри.
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ABSTRACT
The problems of higher education are analyzed as it puts accent of the necessity for achievement of the quality
training examined as “stage of client satisfaction “.
For determination of the level of “client satisfaction / consumer it is necessary to implement independently
assessment (internal and external) of the training in the higher school. In connection with this should be known the
requirements of the consumer and elaborated national standard of the quality organization and implementing of the
training.
The standard are examined as documents, giving a reason / a right of higher school to elaborate normative and
educational documentation as contents of the cirriculum and syllabus and to realize the process of training (teaching
and learning) as methods and forms of the students work.
The standard “contains” leading principles and good practice giving reason to determinate level / stage of the
client satisfaction at implementing of the internal and external assessment to determinate level / stage of the client
satisfaction.
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КОМПЮТЪРНО ПОДПОМАГАНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА
СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Иванка Натова, Биляна Овчарова
Лесотехнически университет – София
Настоящият доклад представя възможности за компютърно оптимизирано езиково обучение при преподаването по английски език в Лесотехническия университет, София (ЛТУ). В началото на доклада е направен
кратък обзор на тенденциите на развитие при CALL (Computer Assisted Language Learning/Компютърно подпомагано езиково обучение) като са цитирани примери за използвани програмни продукти. След това е представен
план на интернет урок за студенти по ветеринарна медицина, в който са посочени множество интерактивни
интернет страници, които могат да бъдат ползвани както от преподаватели, така и от студенти за самостоятелно
обучение.
Ключови думи: компютърно обучение по английски език за специални цели, авторски програми, специализирани програми, интернет урок, интерактивна страница
Key words: CALL for ESP, authoring programs, dedicated programs, web-based English lesson, interactive website

Използването на компютрите в чуждоезиковото обучение започва в САЩ през 80-те години на
миналия век. Типичната програма за чуждоезиково
обучение по това време включва стимул във вид на
текст, неподвижен образ, звук или видеоклип, на
които обучаемият реагира чрез клавиатурата, мишката или микрофона. На свой ред компютърът оценява реакцията и дава верния отговор, ако е необходимо. Оформят се два вида програми за обучение по чужд език - авторски и такива със специално предназначение.
Авторските програми дават възможност на
преподавателя да въведе собствен текст, списък
от думи или тест и така да свърже компютърните
занимания с текущия материал. Повечето програми по време на първата вълна на компютърно подпомаганото чуждоезиково обучение са именно
авторски. Такива са произведените през 80-те години от Wida Software (London, UK) Matchmaster
(за свързване на две половини в едно изречение),
Choicemaster (за съставяне на тестове с избор на
един от няколко отговора) и Wordstore (за съставяне на собствена база данни чрез придружаване на
всяка дума от един списък с дефиниция и примерно изречение).
Програмите със специално предназначение се
появяват по-късно и към тях се отнасят симулациите и приключенските игри. При тях първостепенната задача е разиграване на определена житейска ситуация, а обучението по езика има спомагателна роля. По тази причина специализираните
програми значително съдействат за пренасяне на
реалния живот в учебна среда.
Както авторските, така и специализираните
програми успешно могат да се приложат в обучението по английски език за специални цели. Helter
Skelter е авторска програма на Wida Software, под-

помагаща усвояването на нова терминология. Тя
се основава на класифицирането на думи в определени категории и е добро допълнение към учебни текстове, разглеждащи устройството на растителни и животински организми. Обучаемият избира до 4 категории думи (например цветя, дървета,
части на цвета, химични елементи). Програмата
стартира с 4 празни клетки в четирите ъгли, съответстващи на тези категории. В центъра на екрана
се появяват една по една произволни думи, които
обучаемият бързо трябва да разпределя в правилните клетки. Wordstore е програма за още по-стриктна проверка на лексикални познания. Това става
чрез появата на екрана на произволни дефиниции
от базата данни, срещу които трябва да се впишат
съответните думи. При неуспех на помощ идва примерното изречение, от което е взета въпросната
дума.
Компютърни симулации като Farm (Primary
Programs Ltd) и Osprey (Bourne Educational) могат
да намерят приложение в езиковото обучение на
агрономи и ветеринарни медици. При симулацията Farm студентите трябва да обработват в продължение на година площ, засята с пет вида култури, и да взимат решения какво да засаждат, как
да торят и т.н. Osprey (орел рибар) е симулация,
при която играчите трябва да опазят застрашително намаляващата популация на дребния шотландски орел рибар като се борят с крадци на яйца, ловци и любопитни туристи.
През последните години компютърно подпомаганото езиково обучение се осъществява не толкова чрез разработване на отделни програми, колкото чрез CD и DVD технологии. Нараства и интересът към прякото използване на интернет при провеждане на чуждоезикови уроци. За съжаление българските преподаватели към момента нямат лесен
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достъп до CD и DVD технологии с тясно специализирано съдържание. При това положение може да
се използват отделни части от някои от достъпните
CD ROM носители, предназначени за общообразователни цели. Такъв е например CD ROM продуктът “Window on Britain”. Включените в него теми
“Уводни думи за Великобритания” и “Храната” са
подходящи за агрономи и ветеринарни медици.
Всяка от посочените теми съдържа от 4 до 6 видеоклипа със звук и субтитри. Към тях има упражнения за проверка на слушането чрез избиране на
правилния отговор и граматични упражнения на същия принцип.
Организирането на урок чрез пряко използване на интернет сайтове е бърз и икономичен начин
за осъществяването на една ключова образователна цел - обединяване на уменията за четене, слушане и говорене. Такъв урок осигурява достъп не
само до разнообразни, автентични материали, но
също и до лесноизпълними професионални задачи,
налагащи употребата на нова лексика. Интернет
урокът може да включва научно-популярни видеоклипове, упражнения за свързване на текст и картини или за идентифициране и конструиране на
обекти. Друг вид занимания, предоставяни от сайтовете на интернет, са образователните игри, симулациите и викторините. Примерният интернет урок
по английски език по-долу има за цел употребата
на термини, отнасящи се до различни животински
видове, скелетни структури и местообитания.
Граматичните цели на урока се изразяват в осъществяване употребата на въпросителни и положителни форми на сегашно просто време.
Интернет урок за студенти по ветеринарна
медицина
Наименование на урока: Животни и местообитания
Учебно съдържание: Около 10 броя 2-минутни видеоклипове със заглавия “Земноводните”,
“Алигаторите”, “Октоподите” и др., достъпни на
сайта http://nationalgeographic.com. За по-специализирани клипове, представящи домашни
любимци, различни породи кучета и дресури на
животни, особено подходящ http://animal.discovery.com/beyond/index.html. Материалите, отнасящи се до скелетната структура на различни животни и на човека, се намират на сайтовете http://
www.bbc.co.uk/nature/animals/mammals и http://
www.bbc.co.uk/science/humanbody/interactiveskeleton. Сайтът, съдържащ дейности относно
местообитанията, е: http://woodlands-junior.kent.sch.uk/revision/science/living.htm .
Учебни процедури:
I. Предварителна подготовка (10 мин.). Студентите дават примери за видове животни, спада-
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щи към групите гризачи, тревопасни, насекомоядни - така се въвеждат съответните термини:
rodents, grazers, insectivores, както и наименованията на някои срещани по-нататък редки животни
- скачащ лемур (colugo) и морска крава (manatee).
В следващото подготвително упражнение на дъската се очертават контури на бозайник и по тях се
показват и преговарят изучаваните видове кости череп, гръбначен стълб, предни и задни крайници.
II. Работа с компютър (70 мин.). Студентите
се разпределят по двама на компютър, за да водят
диалози по провежданите дейности.
1) Съвместно преглеждане на заглавията на
клиповете, предвиждания за съдържанието им и избор на три клипа за гледане.
2) Гледане на клипове и преглед на справките
с допълнителна информация (learn more about…).
3) Съставяне по три изречения от всеки партньор относно изнесените факти и взаимно тестване на верността им.
4) Изпълнение на упражнение за свързване
на отделни кости и конструиране скелети на
животни. Упражнението е във вид на игра, озаглавена “Mammal maker”, достъпна на сайта http://
www.bbc.co.uk/nature/animals/mammals. След успешното конструиране на скелета се появява наименованието на животното. В хода на играта тези
наименования се записват на лист от партньорите
и накрая те си задават въпроси за местообитанията и храната на срещнатите животни. По такъв
начин се практикува употребата на въпросителните форми на сегашно просто време.
5) Съпоставка между животинските и човешкия скелет чрез друго упражнение за свързване с
повишена сложност. Това упражнение е достъпно
на уеб адрес - http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/interactive skeleton. Целта тук е да се намери правилното място на дадена кост в организма.
Партньорите първо уточняват това помежду си на
английски език, правят свързването и, ако то се окаже неправилно, четат, следват помощните инструкции и коригират решението си.
6) Отново на сайта http://www.bbc.co.uk/nature/animals/mammals може да се продължи с някоя
от симулационните игри. В една от тях играещият
трябва да запомни няколко типа поведение, асоциирано с определени маймуни, и да реагира съобразно, за да оцелее сред тях. В друга симулация
играещият е дребно животно, което трябва да оцелее в джунглата като избира правилната пътека на
движение, насочена към желаната храна, но избягваща дебнещите опасности. Поради своята насоченост към по-младата аудитория тези игри са подходящи повече като забавен преход към следващата дейност.

290

Иванка Натова, Биляна Овчарова

7) Изпълнение на упражнения за конструиране на хранителни вериги или за свързване на птици,
бозайници и насекоми с правилните местообитания.
Упражненията се намират на http://woodlandsjunior.kent.sch.uk/revision/science/living.htm . Тук
може да се намери голямо разнообразие от интерактивни игри, целящи спасяване на застрашен вид
или сортиране на животни и растения по местообитания.
8) Подходящ завършек на интернет урока са
интерактивните викторини за животни, намиращи
се на http://www.bbc.co.uk/nature/animals/mammals (за местообитания и начини на хранене), и
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips (интерактивни образователни игри).
III. Допълнителни занимания след работата с
компютъра (10 мин.)
1) Студентите дописват следните изречения
съобразно собствените си спомени и впечатления:
а) Some animal groups mentioned in the
activities are .................................... .........
b) Some animals included in the exercises
are ...........................................................
c) Some of the bones referred to in the
exercises are .................................................
d) Among the habitats presented in the activities
are .................................................
2) Всеки студент измисля загадка, основана
на любопитни страни от поведението на даден животински вид. След като авторът на загадката представи поведението на животното членовете на групата задават допълнителни въпроси, на които се
отговаря с “да” или “не” до намиране на верния
отговор.
Разработеният примерен урок, както и общият преглед на насоките в развитието на компютър-

но подпомаганото обучение по английски език
показват, че те съществено допринасят за усъвършенстване на уменията за слушане, наблюдение
и говорене и за тяхното интегриране по бърз и занимателен начин.
* ** * *
От всички разгледани в доклада видове компютърно подпомагано обучение по английски език
за специални цели засега най-достъпни за преподавателите в ЛТУ в техническо и финансово отношение са специализираните интернет сайтове. За
съжаление, поради голямата натовареност на компютърната база провеждането на компютърно-подпомагани уроци все още не е толкова често, колкото е необходимо, за да се превърне това в нормална практика. Друг проблем, възникващ в хода на
компютърното обучение, е постоянното изкушение
пред преподавателя да остави студентите да работят напълно самостоятелно с компютъра. Те от своя
страна, са изкушени да използват интернет не по
предназначение. Компютърът, обаче, не може сам
да обучава и да замени напълно преподавателя.
Той просто е едно средство за стимулиране на комуникацията между самите студенти и между студентите и преподавателя. За да се избегне повърхностната и механична работа с него, интернет уроците изискват планиране като всички други и включване на подходящи дейности, предхождащи и следващи компютърната работа.
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COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING OF ENGLISH FOR
SPECIFIC PURPOSES AT THE UNIVERSITY OF FORESTRY, SOFIA
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ABSTRACT
The current paper presents varieties of computer-enhanced language learning used during the English seminars at
the University of Forestry in Sofia. The report starts with an overview outlining the trends in the development of
Computer Assisted Language Learning (CALL) and making an account of the software used. This is followed by a plan
of a web-based English lesson for students of veterinary medicine which makes a reference to a number of interactive
websites suitable both for teaching and for students’ self-study.
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Встъпление
Живеем в динамично съвремие, белязано от
постоянно засилващи се глобализационни процеси. Свободното движение на капитали (финансови,
човешки и информационни) подпомага естественото съживяване на висококонкурентна атмосфера.
Времената на организации, диктуващи събитията
на пазара са вече отминали. В преобладаващата
част от случаите, думата имат клиентите. Факт е,
че предизвикателствата на днешния ден, свързани
с необходимостта от постоянна промяна и следване изискванията на пазара в крайна сметка водят
до по-добри продукти и услуги и по-ефективни организационни процеси при тяхното създаване и
предлагане.
Образователният пазар, макар и специфичен
поради наложения държавен надзор, e не по-малко
оспорван и динамичен, отколкото пазарът на стоки
и услуги. Със споразуменията постигнати на процеса в Болоня, бе направена формална крачка към
създаване на нормативни предпоставки за свободно движение на студенти в Европа. Все повече работодатели ценят академичния опит, натрупан в чужбина при попълването на работни места от
абсолвенти. Закономерно, все повече студенти се
решават да се откъснат от своя университет за семестър или година и да посещават като гостуващи
студенти друг университет в същата или друга
страна. Тази практика има двоен положителен
ефект. От една страна младите хора задоволяват
любопитството си към чужди култури и търсене на
приключения. От друга страна те напълно осъзнато инвестират време и труд в придобиването на умения и знания в различни от познатите им условия. В
идеалният случай, престоят в друг университет школува тяхната способност за приспособяване, качество високо ценено от работодателите. Възможността да посещават лекции, които не се предлагат от техния университет, но са от интерес също
и е примамлива възможност. Работодателите ценят до висока степен и спазването на регламентирания срок за обучение. Затова наред с качеството
1 DAAD 1
2 Netzzeitung
3 DAAD 2

на придобитите знания и умения, учащите си избират университета, в който искат да гостуват и спрямо това дали изпитите, които те там полагат ще
бъдат признати от собствения им университет.
В заключение, един университет следва да бъде ръководен спрямо същите принципи и методи
както всяко едно предприятие. Ако не иска да остане в страни от обмена на студенти, университетът трябва да се пригажда динамично към търсенето на пазара на знания, тоест постоянно да търси възможности за предлагане на по-атрактивни
програми, които да са общо признати и достъпни
(в повечето случаи това се гарантира от преподаването на английски език).
Безспорно, кредитната система допринася за
по-лесната съпоставимост на изпити, държани в
посещавания университет с изпити, предлагани в
родния университет. Настоящата разработка цели
да покаже практическото приложение на кредитната система във факултетa по икономика в Универстета Фрайбург - Германия. В точка 3 е представена международната интегрирана мастер програма
към същия факултет. След това накратко биват дискутирани приемуществата и недостатъците на сегашната структура и бива представен един поглед
в бъдещето развитие на предлаганото обучение.
1. Специалност „Икономика”
В страната на поетите и мислителитe, Германия, се намират над 330 държавни и около 50 частни висши учебни заведения,1 които се конкурират
всяка година за привличането на около 245 000
гимназисти, които се насочват към избрана от тях
специалност2 . Тъй като учебните такси са фиксирани за отделните провинции, най-удачния начин
за диференциране между университетите е чрез
учебната програма, която предлагат, т.e. нейното
атрактивно съдържание и качество на изпълнение.
46 университета в Германия предлагат специалността „Икономика”, преподавана на немски
език.3 Един от тях е Алберт-Лудвигс-Университет
във Фрайбург. Университетът е създаден през
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1457 година, има 11 Факултета и 98 института и
семинара. В навечерието на на своята 550 годишнина, той предлага 159 специалности и бидейки
един от сравнително големите университети в
Германия, през зимен семестър 05/06 в него се
обучават около 22.000 студенти. Фрайбург е известен като най-слънчевия град в Германия и се
намира в непосредствена близост до Франция и
Швейцария , поради което университетът закономерно привлича много чуждестранни студенти, около 17% от всички обучаващи се.4
Специалността „Икономика” се предлага от
Wirtschafts- und Verhaltswissenschaftliche Fakultдt
и по-точно, от компетентната област Икономика.
Учебният процес се осигурява в по-голямата си част
от 6 института и 14 професора, както и принадлежащите им докторанти и хабилитирани.5 Въпреки
че факултетът разполага с професори, чиито компетенции са в специалността „Стопанско управление”, той не предлага тази специалност самостоятелно. Фактът че Фрайбург е свързан с имената
на Ойкен, Вебер и фон Хайек, прави разбираема
ориентацията на специалността към икономическата политика и стремежа към предаване на теоритични знания, както и на не последно място възпитаването на аналитично мислене.
• Прием
Поради засиленият интерес в последните години към специалността „Икономика”, приемната
служба въведе квота за първокурсници. Предимство
имат кандидати, които са показали по-добри резултати на матурните изпити, които се полагат при
завършване на средното образование или при равни резултати, са завършили по-рано своето образование. 8% от учебните места са резервирани за
чуждестранни студенти, 2% за кандидат студенти
имащи едно висше образование и 5% за кандидат
студенти в неравностойно положение.6
За зимен семестър 05/06 са били приети 248
първокурсници, в специалността са се обучавали
общо 1497 студенти.7 Квотата за успеваемост е
силно променяща се и варира между 33-46%8 за

различните години поради нарастващия прием на
първокурсници. Условно може да се каже, че всеки втори студент прекъсва обучението си в специалността „Икономика” безуспешно.
• Структура
Обучението по специалността „Икономика” се
разделя условно на 2 части: основен и главен курс,
като вторият включва дипломна работа. 9
Препоръчителното време за завършване на специалността е 8 семестъра,10 а придобитата степен
при успешно полагане на изпитите е “дипломиран
икономист”.
− Основен курс
Основният курс обхваща 16 задължителни
изпита, представени нагледно фигура 1.11 По предписание са нужни 3 семестъра да бъде завършена тази част на обучението. Предложените предмети целят да поставят основите на икономическата специалност.
За продължаването в специалността полагането успешно на всички предмети e задължително.
Всеки изпит има писмен характер и продължителност от 90-180 минути. Посещаването на лекции,
упражнения и туторати не e задължителнo. Всеки
предмет се предлага поне 1 път годишно.
Студентите определят сами колко и кои изпити ще полагат в изпитната сесия. Студентът губи
студенските си права, ако:
1) Се представи с незадоволителна оценка
при общо 4 възможности по един и същи предмет
(2 завършващи изпита и 2 поправки).
2) Ако не успее да положи минимум 4 изпита
през първата година от обучението си.12
3) Не успее да положи успешно всички 16 изпита в рамките на 6 семестъра.
В последния, 3 случай, студентът губи правото си да продължи обучението си по специалността „Икономика“ не само в университета Фрайбург,
но и във всеки друг университет в Германия.
При успешно полагане на тези 16 изпита, студентът получава сертификат „Vordiplom” и правото да започне главния курс на своето обучение.

4 Zahlen
5 Fakultдt
6 Merkblatt fьr Studienanfдnger, стр.4
7 Studierendenstatistiken der Zentralstelle fьr studentische Angelegenheiten (ZSA), стр.72
8 Studienerfolgsquoten, стр.8, 10, 12
9 Diplomstudiengang, стр.1
10 Cтатистиката отчита, че само около 15% от абсолвентите завършват обучението си в тези рамки.,
Ranking
11 Информацията, представена на фигурата е взета от Diplomstudiengang, стр.1
12 По 1 изпит от блоковете “Оцноби на икономическата теориа” и “Основи на управлението” и 2 изпита
от останалите предлагани предмети. Diplomstudiengang, стр.4
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Основен курс
Основи на икономическата теория

Микроикономика 1

Микроикономика 2

Макроикономика 1

Макроикономика 2

Основи на управлението

Основи на теорията на
управлението

Основи на производството
и пласмента

Основи на контрола

Основи на финансите

Основи на икономическата политика
Основи на икономически релевантните части на частното право
Техника на счетоводството и годишното приключване
Статистика
Дескриптивна статистика

Аналитична статистика

Матеметика
Анализ

Линейна алгебра

Основи на икономическата информатика

Фигура 1. Основен курс
- Главен курс
Студентът започва главният курс на обучение,
след като е получил „Vordiplom” или по изключение,
когато са му останали не повече от 2 изпита от
основния курс на обучение. Изпитните форми в главния курс са писмени изпити (в преобладаващата
част от случаите), устни изпити, домашни работи,
презентации и присъствени семинари. Посещаването на лекции и упражнения не e задължителнo.
Главният курс се състои от изпити от 4 задължителни блока, 2 избирателни блока и дипломна работа. Избирателните блокове са предлагани в
по-голямата си част от икономическия факултет,
но има и 3 блока (философия,социология и
политика), които са предлагани от други факултети на университета. Блокове или изпити могат да
бъдат полагани и в университети, които принадлежат към университетската система EUCOR. Във
всеки блок трябва да бъдат събрани минимум от
13 Diplomstudiengang, стр.5

20 кредитни точки (Kreditpunkte KP). Всеки успешно положен изпит, в зависимост от седмичните часове и обхвата на изпитния материал носи 2, 4,
или в редки случаи 6KP. Изпити, обхващащи допълнително и материалът от упражнения носят допълнителни 2 KP. Семинари носят 4 или 6 KP, в
зависимост от своята интензивност. Дипломната
работа носи 24KP. На на фигура 2 e представена
структурата на главният курс на обучение и съответните KP, които трябва задължително да бъдат
получени в съответните блокове.
За всеки неиздържан изпит, студентът получава наказателнa точкa (Maluspunkt MP). През първият семестър в главния курс студентът има право
на 3 неиздържани изпита, без да получи MP, през
2 семестър на 2 неиздържани изпита, през 3 семестър на 1 неиздържан изпит. След четвъртия семестър в главния курс, всеки неуспешно положен
изпит се наказва с 1MP.13
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Главен курс
(144KP)
Задължителни блокове (80KP)

Икономическа теория
(20KP)

Икономическа политика
(20KP)

Финансии (20KP)

Управление (20KP)

2 задължително избирателни блока (40KP)

Релевантни блокове
предлагани от EUCOR
университети

Релевантни блокове, предлагани от
икономическия факултет:
• Работа и персонал
• Емпирични икономически изследвания и
иконометрия
• Финансови пазарии и финансов мениджмънт
• Финанси и контрол
• Мениджмънт на здравето и природата
• Международна икономика
• Политика на реда и конкуренцията
• Социална политика
• Данъчна фирмена политика
• Данъчно право
• Телематика
• Икономическа информатика
• Маркетинг
• Икономика на недвижимата собственост

Релевантни блокове,
предлагани от други
факултети:
• Психология
• Социология
• Политически науки

Дипломна работа (24KP)

Фигура 2. Главен курс
В рамките на всеки блок студентът определя
сам своята програма, като избира не само кои избирателни блокове ще посещава, но и кои изпити в
отделните блокове да полага, както и колко изпита
на семестър да полага. Задължителните предмети
са само 2 и принадлежат към блока Финанси.
Общото правило е, че поне 72KP от общо 144KP
трябва да са придобити от предмети, които принадлежат към научната област „Икономика” или с
други думи казано, не повече от 72KP трябва да са
придобити от изпити, които са предоставяни от професори с компетенции в специалността „Управление”.
Всеки студент трябва да вземе участие в не
по-малко от 2 семинара. Формата на семинарите
варира силно в зависимост от катедрата, която ги
организира. В общия случай студентът получава тема и я разработва в писмен вид, след това представя проучването си под формата на презентация

14 Diplomstudiengang, стр.8

пред колегите си и участва в дискусия, под модерирана от професорът. При семинар не се предлага поправителен изпит и при невзимане се начислява MP независимо от това в кой семестър се намира студентът.
Темата на дипломна работа обикновено бива
предложена от студента, в по-редки случаи, катедрите предоставят отворени теми за избор. Студентът има 3 месеца за завършване на дипломната работа. Защита на дипломната работа не е
необходима. Оценката на дипломната работа е
средно аритметичната стойност на две независими оценки от две различни катедри. При слаба
оценка, студентът получава право да разработи нова дипломна работа на друга тема. Официално работата по дипломната работа може да започне след
като студентът е събрал поне 60KP.14
Крайната оценка се образува от средно аритметичната оценка (като се има в предвид различната тежест на изпитите в зависимост от KP, които
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са донесли) от всички положени изпити.
Студентът губи правата си ако:
1) получи повече от 7 MP по време на следването си в основния курс.
2) не успее да получи успешно общо 4 пъти
изпитът “Финанси 1” или “Финанси 2”.
3) 2 пъти е предал дипломна работа, оценена със слаб.
Изчерпателната информация за предметите,
които тези блокове включват бива предоставена от
студентската организация Action03 и тя може да
бъде намерена със свободен достъп в Интернет.15
Катедрите се задължават да предоставят план за
предметите, които ще предлагат през следващите
3 години, факт, който цели да улесни плануването
на учебния план на студентите.
Голямата част от лекциите се водят на английски език, съпътствани от упражнения на английски и/или немски език и опция за изпит на английски или немски език и биват предлагани едновремено и на студентите от мастър програмата, които в по-голяма част не са завършили образованието си в Германия.

2. Международна мастър програма
Осъзнавайки необходимостта от разширяване на предлаганите степени на обучение и по-добро позициониране на факултета по икономика в
международен план, от зимен семестър 04/05 се
предлага интегрирана мастър програма на английски език. Първият випуск приема 88 студенти от общо 600 подали документи.16 Предлаганите области за специализация са: „Икономика и политика”,
„Финансии” и „Интернет икономика”. Степента, която придобиват абсолвентите е MA (Master of Arts).
Продължителността на програмата е 2 години.
1. Прием
Кандидатите трябва да имат релевантна бакалавърска степен, диплома или мастърска степен от акредитирани университети и да са постигнали успех над средното ниво. Допълнителни критерии за избор са резултати от TOEFL и GRE изпити.
2. Структура
Две годишният курс на обучение е разделен
на 3 части. На на фигура 3 e представена структурата на обучение и съответните KP, които трябва
задължително да бъдат получени в съответните
блокове.

Магистърска
програма(120 KP)
Задължителни курсове (48KP)

Напреднала
макроикономика(12KP)

Напреднала
микроикономика(12KP)

Основи на иконом.
политика(6KP)

Количествени
методи (12KP)

Икономическа
информатика (6KP)

Избираеми специализирани курсове (48KP)

Специализирани модули за
мастер икономика и политика:
• Коституционална икономика
• Икономическа политика и
политическа икономика
• Политика на конкуренцията
• Международна икономика
• Право и икономика
• Информационна икономика

•
•
•
•
•
•
•
•

Специализирани модули за мастер
финансии:
Принципи на финансите
Финансови пазари
Финансови институции
Емпирични изследвания във
финансовия сектор
Информационна икономика
Право и икономика
Международна икономика
Политика на конкуренцията

Специализирани модули за
интернет икономика:
• Икономика на интернет
• Информационен
мениджмънт
• Информационна икономика
• Политика на конкуренцията

Мастерска работа (24KP)

Фигура 3. Международна мастър програма
15 Studienplan
16 Ranking
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Първата година курсовете имат общ характер и са задължителни за всички специалности.
Втората година курсовете са специализирани в зависимост от определената програма, в която студентите се обучават и те имат право да избират
курсове от съответния модул на своята специалност.17 Използват се създадените синергийни
ефекти със специалността „Икономика“. Предлаганите предмети в по-голямата си част от пула на
предмети от главния курс на специалността „Икономика”, с изключение на “Основи на икономическата политика” от основния курс. Обучението завършва с мастърска работа. Изпитите през първата година носят всеки по 6KP, през втората година
изпитите или семинарите носят 4KP или 6KP, в зависимост от обема на изпитно-релевантния
материал. Работата по Мастерската работа може
да започне когато са събрани минимум от 80KP.18
Предоставят се 3.5 месеца за завършването й. При
слаба оценка на мастерската работа, студентът получава срок от една година да представи новоразработената тема.
Студентът губи правото си да продължи в мастерската програма, ако: 19
1) не успее да издържи повече от 2 изпита
през първата година от обучението си или се провали при повторното явяване на изпити от първата
година.
2) не успее да издържи повече от 2 изпита
през втората година от обучението си, или се провали при повторното явяване на изпити от втората
година.
3) получи слаба оценка на втория си опит за
мастерска работа.
3. Приемущества и недостатъци на съществуващата структура на обучение
Кредитната система в специалността „Икономика” позволява на студентите да съставят учебната си програма сравнително свободно, според
своите интереси и желаната от тях натовареност
на учебния процес. Този факт възпитава у студентите важни качества, като планиране и взимането
на решения. Задължителното посещаване на семинари гарантира възпитаването на самостоятелна работа и школуването в презантационни техники.
Студентът в специалността „Икономика” може да
вземе семестър отпуска, за да абсолвира практика или да гостува в друг университет, без да се

17
18
19
20
21

IMP PO, стр.2
IMP PO, стр.9
IMP PO, стр.6/7
CHE
CHE

притеснява, че ще излезе от предварително определена програма на обучение. Преподаването на
голяма част от лекциите на английски спомага за
усвояването на релевантната терминология. Сливането на студенти от мастерската програма в специалността “Икономика” засилва културния и чисто научен обмен между студентите. Реално, с много
малко допълнително финансово усилие се предлага нова степен на образование, което увеличава
атрактивността на факултета. Факултетът се стреми да разнообразява предложените курсове с гост
лектори и преподаватели.
Не е нужно да се говори много за предимствата за страната и университета от това да се привличат чуждестранни студенти. След завършване
връзката със съответните факултети се поддържа
чрез създадените алумни структури.
Като недостатък отчитам фактът, че контролните механизми ориентиращ тест и наказателни
точки не са достатъчно строги, за да мотивират бързото завършване на учебната степен. Средната продължителност на обучението за специалност дипломиран икономист е 11 семестъра.20 Също така,
в много случаи лекторите са изправени пред изключително хетерогенна публика, от студенти които са в първи семестър от главния курс на обучение до мастър студенти, които притежават фундирани познания в областта и години практика.
Придържането към един 3 годишен план на лекции,
намалява до някаде флесксабилитета на катедрите и прави краткосрочните решение трудни.
Перспективи
Чрез интернационалното позициониране на
специалността, както и разчупената форма на обучение и възможности са самоопределяне на темро и интереси на задълбочаване се стреми да се
постигне по-висока оценка на предлаганите
специалности. Едновременно с това се обръща особено внимание на научната дейност, която се развива във факултета, за да продължи да се утвърждава името му не само сред студентите, но и в
научните среди.
Официалната класация на Die Zeit и CHE определят качеството на специалността „Икономика”
като средно.21 При всички положения, икономическият факултет към Университета Фрайбург е на
правия път, съобразен с динамичността и изискванията на пазара на образованието.

Кредитна система в действие. Пример: специалността “Икономика” в ...
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕСТОВЕ
ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ В
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Биляна Овчарова, Иванка Натова
Лесотехнически университет – София
В чуждоезиковото обучение все по-често намират приложение различни форми на технологично оптимизирано обучение (Technology Enhanced Language Learning). Мултимедийните презентации и компютърните тестове
са едни от видовете електронно езиково обучение. В доклада се представя практиката на използване на мулдимедийните презентации като упражнение (learning task) в занятията по английски език и се оценяват възможностите
и трудностите, свързани с тях. Предлага се и оригинална учебна дейност за преподаване и усвояване на нова
лексика чрез използване на мултимедийните презентации и акцентиране върху упражняване на говорните умения на обучаемите. (Пример за урок на базата на предложената учебна дейност е представен в Приложение 1
към доклада). Описва се също така опитът при разработването и провеждането на компютърни лексикални
тестове и се очертават предимствата и недостатъците им.
Ключови думи: английски език за специални цели, мултимедийни презентации, компютърни тестове, компютърно подпомагано езиково обучение
Key words: ESP, multimedia presentations, computer-based tests, CALL

Не е учудващо, че компютърните технологии
бързо навлязоха като помощни средства за обучение. Във връзка с това те имат най-малко две основни предимства:
(1) компютрите притежават функции за комбиниране на звук, писмен текст и картина;
(2) с тях може удобно, лесно и гъвкаво да се
организира учебен/презентативен материал като корекциите и промените се правят с минимум разход на усилия.
В този доклад ще бъдат коментирани две приложения на компютърните технологии, използвани
при обучението по английски език за специални цели в Лесотехническия университет – София (ЛТУ):
мултимедийните презентации и компютърните
тестове. В доклада е описана и оригинална учебна
дейност за преподаване и усвояване на нова лексика чрез използване на мултимедийните презентации и акцентиране върху упражняване на говорните умения на обучаемите. Пример на базата на
предложената учебна дейност е представен в
Приложение 1.
Мултимедийните презентации при обучението по чужд език
Изнасянето на презентация от обучаемите по
време на учебните занятия по английски език може да има мощно влияние за развитието на
личността. От една страна, подготовката за изнасянето на кратки, синтезирани презентации върху
специализирани теми (какъвто е случаят при обу-

чението по английски език в ЛТУ) може да подпомогне логическото мислене на обучаемите, което
им е нужно при структурирането и излагането на
материала за презентиране. От друга страна, самият характер на презентирането, свързан с ангажиране вниманието на група хора, може да даде
тласък за психологическото израстване на личността посредством овладяването на уменията за проектиране на харизматичност, увереност и компетентност. В доклада по-долу, обаче, ще се обърне
внимание на по-тясната роля на презентациите при
чуждоезиковото обучение.
Основната цел на използването на мултимедийните презентации при обучението по чужд език
е да стимулира и предостави възможност за развитие на уменията за говорене на обучаемите.
През зимния семестър на 2006-2007г. при
обучението по английски език на студентите от специалностите Горско стопанство и Ландшафтна архитектура в ЛТУ беше въведено изнасянето на задължителна семестриална мултимедийна презентация на английски език с продължителност между 8-10 минути върху специализирана тема (например в областта на ботаниката и др.). Студентите
имаха за задача:
- да изберат тема и намерят текст на английски език в рамките на 2-3 страници;
- да подготвят PowerPoint слайдове за презентацията, които са логически последователни и съдържат ключови думи по съдържанието на материала* ;

* Планирано е студентите да изготвят мултимедийната презентация като съвместен проект и за дисциплината Компютърно обучение, която изучават по същото време.

Мултимедийните презентации и компютърните тестове при ...

- да изнесат подготвената презентацията през
аудиторията (групата), да си направят самооценка
на презентирането и да изслушат оценката на колегите си и преподавателя.
За ефективността на заданието е съществено студентите да не заучават наизуст текста на презентацията си, а да изготвят слайдове с ключови
думи, които да им позволят както да изнесат инте-
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ресна за аудиторията презентация, така и да развиват езиковите си умения. В връзка с това студентите са насърчавани да оформят слайдовете си с
интересен снимков материал и ключови думи, които в хода на презентацията да оформят в изречения. По-долу е показан примерен слайд от презентация на тема за полярните мечки.

Introduction
- world's largest terrestrial carnivore
- very good sense of smell and navigation
- their Latin name means “sea bear”
- excellent swimmers
- very good hunters

PICTURE

Фиг. 1 Примерен слайд за презентация, съдържащ ключови думи и снимка.
Успешното приложение на мултимедийните
презентации, изнасяни от студенти при обучението
по английски език, може да се определи в следното:
- обучаемите старателно подготвят презентациите си, което е добър стимул за натрупване на
знания;
- коментарите върху презентирането дават
възможност да се “откроят” проблемните области
(произношение, несъгласуваност на местоименията и глаголните форми, неправилна употреба на
местоименията и др.) и да бъдат положени усилия
за преодоляване на грешките;
- презентациите създават естествена среда на
комуникация в часовете по чужд език.
Оригинална учебна дейност за преподаване и
усвояване на нова лексика чрез използване на мултимедийните презентации
Посочените по-горе преимущества на мултимедийните презентации могат да бъдат използвани и при преподаването на нов лексикален материал на студентите в ЛТУ. Най-същественото предимство на този вид преподаване е, че интензивно
ще се стимулира упражняването на говорните умения в учебна среда, която е в голяма степен близка
до комуникативната среда на научните форуми
(“близка” от гледна точка, че включва представяне
на истинска фактическа научна информация и упражнява уменията за изнасяне и структуриране на
презентации изобщо).
До момента най-често новата лексика се пре-

подава посредством кратки текстове като един урок
съдържа около 15 нови лексикални единици и студентите превеждат урока, и отговарят на въпроси
по текста. При предлаганата учебна дейност е необходимо на базата на един урок да се изготвят
слайдове и те да бъдат представени на вниманието на студентите. В Приложение 1 към този доклад е показан примерен урок, целевите (нови) лексикални единици и слайдовете, изготвени по урока.
Новите лексикални единици в слайдовете са дадени с превод на български език като също са преведени и по-сложните думи, които обучаемите вероятно не знаят. Преподаването и усвояването на новата лексика става чрез използването й при разказване на урока с помощта на слайдовете, които
съдържат ключовите думи и понятия. Важно е да
се отбележи, че на преподавателя може да му се
наложи да обясни логическите връзки по съдържанието на материала на всеки слайд, за да могат
студентите да съставят устно свързан и смислен
текст. По този начин с предлаганата учебна дейност
обучаемите упражняват и развиват говорните си
умения по английски език заедно със запознаването с нов лексикален материал и усвояването му
(вж. Приложение 1).
Освен мултимедийните презентации друга
форма на компютърно подпомагано езиково
обучение, която се прилага в ЛТУ, е провеждането
на компютърни тестове за оценка на усвояването
на новата лексика. Някои от предимствата и не-
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достатъците на този вид тестове се коментират в
следващата част на доклада.
Компютърни тестове за оценка на усвояването на новата лексика
В ЛТУ има разработена и действаща система за електронно обучение [1], която се ползва за
провеждането на езикови тестове върху изучаваната лексика. Всеки тест съдържа 60 въпроса –
60 думи или израза, които следва да се преведат
от английски на български език или от български
на английски език. Има и възможност за задаване
на транскрипцията на думите като в отговора се

изписва думата на английски и се превежда на български език. Засега, обаче, има някои ограничения
при изписването на специфичните фонетични знаци.
Системата е достъпна на адрес: http://edu.ltu.bg/
moodle/, но, за да се използват създадените курсове или правят тестовете, е необходима предварителна регистрация от администратора.
Изводите, които могат да се направят по отношение на приложението на компютърните тестове в чуждоезиковото обучение, са свързани с установените им предимства и недостатъци, които
са изложени в таблицата по-долу:

Таблица 1. Предимства и недостатъци на компютърните лексикални езикови тестове.

Предимства
1.

2.

3.

Компютърните тестове са много удобни за
проверка на изучения лексикален материал,
защото премахват разхода на време за
проверка на тестовете;
Компютърните тестове позволяват
преодоляване на проблема с “корумпиране” на
тестове, когато те се изнасят неправомерно, и
студентите са предварително запознати със
съдържанието на теста. При тестване
усвояването на изучаваната лексика е
възможно да се създадат библиотеки от
изпитни въпроси и самият тест да се генерира
на базата на случаен принцип. Засега в ЛТУ не
са проучени възможностите на системата във
връзка с това;
Провеждането на компютърни езикови тестове
има двояка цел: развива езиковите умения
едновременно с подобряване на компютърната
грамотност на обучаемите.

Описаните в настоящия доклад примери на
приложение на компютърно подпомагано обучение
по английски език в ЛТУ позволяват да се повиши
ефективността и креативността при провеждането
на учебните занятия. В съответствие с посоката на
развитие изобщо университетите в бъдеще все повече ще бъдат подложени на натиск от компютърно и технологично “грамотни” студенти, които ще
настояват за широко използване на ИТ технологиите при обучението. Още повече, че в момента в
Европа се налага концепцията за комбинираното
обучение (blended learning), при която се взема найдоброто от различните методологии, за да се създаде нова платформа за хибридно обучение като
база на образованието през 21-ви век. Интегрирането на различни форми на компютърно подпома-

Недостатъци
1.

2.

3.

Самото създаването на компютърен тест за
момента не е в достатъчна степен лесно за
съставителя на теста (преподавателя) от
техническа гледна точка;
Понастоящем е налице по-скоро
противодействие от страна на обучаемите при
провеждането на компютърни тестове, защото
(а) част от тях изпитват затруднения при
ползването на компютър и (б) спецификата на
правените тестове изисква правилно изписване
на думите на английски и български език системата не зачита за верни отговорите с
правописни грешки, което предизвиква
особено недоволство при верни отговори с
правописни грешки на български език;
Затруднение при провеждането на езиковите
компютърни тестове в ЛТУ за момента е
липсата на достатъчно компютърни
лаборатори, които да се ползват за тази цел.

гано езиково обучение е предизвикатество, на което не може да не отговорим, ако искаме да бъдем в крак с тенденциите на времето.
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Приложение 1
ПРИМЕР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НОВА ЛЕКСИКА ЧРЕЗ МУТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УРОКА
Текст на урока и целеви лексикални единици:

Types of Trees
There are two general types of trees, angiosperms and gymnosperms.
Angiosperms are flowering plants in which the ovule, or seed, is encased in a
protective ovary. With about 235,000 species, the angiosperm division is the
largest and most diverse plant group. It is divided into dicots, plants with two
cotyledons (seed leaves), that include the familiar broadleaf trees such as maple
and oak; and the monocots, plants with one cotyledon that include the palm
trees.
Unlike angiosperms, gymnosperms do not bear flowers. Their seeds lie
exposed in structures such as cones or fleshy cups called arils. The group
includes about 500 tree species—including three major types, needle-leaf trees
(or conifers), ginkgos, and cycads.
As angiosperms, all dicots produce flowers, and their seeds are always
enclosed in a protective covering. In temperate regions, most of these broadleaf
trees are deciduous, meaning that they shed their foliage each year. Some nontropical broadleaf trees, however, such as certain magnolias and hollies, are
evergreen—that is, they retain foliage throughout the year. In warmer parts of
the United States and in the tropics, most broadleaf trees are evergreen.
Broadleaf trees include virtually all of the familiar trees and shrubs that are
known to flower, such as the elm, chestnut, alder, birch, hornbeam, beech, ash,
sycamore, poplar and willow, as well as tropical species such as teak and
mahogany.

alder
aril
ash
beech
birch
chestnut
cycads
elm
encase
holly
hornbeam

magnolia
mahogany
maple
needle
oak
poplar
structure
sycamore
teak
type
willow

Слайдове за устно представяне на съдържанието на текста, което се прави от студентите след
прочитане на всеки слайд. За тяхно улеснение по самите слайдове има превод на новата или по-трудна
лексика:

Слайд 1:

Слайд 2:

ANGIOSPERMS
Types of trees
•

Two general types of trees:
- angiosperms
- gymnosperms

- flowering plants
- ovule (or seed) encased in a protective ovary
- 235,000 species
• Angiosperms:
- dicots
- monocots
• Dicots:
- two cotyledons (seed leaves)
- broadleaf trees (maple /????/ and oak)
• Monocots:
- one cotyledon
- palm trees
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Слайд 3:

Слайд 4:

GYMNOSPERMS

Broadleaf Trees

• do not bear flowers
• seeds lie exposed (открити) in structures such
as cones or fleshy cups called arils (арилус)
• 500 tree species
• three major types of trees
- needle-leaf trees (or conifers)
- ginkgos
- cycads

Слайд 5:

• Evergreen trees
- definition
- in warmer regions and the tropics
- non-tropical broadleaf trees: certain
magnolias and hollies (джел)
• Deciduous trees
- definition
- in temperate regions
- all trees and shrubs that produce flowers

Слайд 6:

Deciduous trees
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elm (бряст)
chestnut (кестен)
alder (елша)
birch (бреза)
hornbeam (габър)
beech (бук)
ash (ясен)
sycamore (явор)
poplar (топола)
willow (върба)
tropical species: teak (тиково дърво) and
mahogany (махагон)

USEFUL PHRASES
such as – като
is/are divided into – се разделя/т на
include – включвам
grow, are found, occur – растат, срещат се
unlike angiosperms – за разлика от
покритосеменните

MULTIMEDIA PRESENTATIONS AND COMPUTER TESTS IN TEACHING
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AT THE UNIVERSITY OF FORESTRY,
SOFIA
Bilyana Ovcharova, Ivanka Natova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In foreign language teaching various forms of TELL (Technology Enhanced Language Learning) are increasingly
being applied. Multimedia presentations and computer-based tests are among the types of CALL (Computer Assisted
Language Learning). The current paper presents the practice of incorporating multimedia presentations as a learning
task in teaching English for Specific Purposes, and it also evaluates their advantages and disadvantages. An original
technique is suggested for teaching and learning new vocabulary through using multimedia presentations with an
emphasis on the development of learners’ speaking skills. (An example of a lesson on the basis of the technique
suggested is given in Appendix 1 to this paper). Besides that, the experience with designing and conducting computerbased vocabulary tests is outlined stating their potential and related problems.
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ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: АЛТЕРНАТИВЕН АНАЛИЗ ПЪРВА ЧАСТ В “ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА – ТИП
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС”
Недялка Петрова
Медицински Университет – Пловдив
Иновационната методика е планирана спрямо ясно дефинирана цел и процедури, които позволяват наблюдението и оценяването на експеримента в обучението на студенти в Медицински Университет-Пловдив. Характерна
нейна черта е, че преподаването не заема всичкото време от нормалния учебен час. Студентите не са пасивни
приемници на нова информация, а се явяват партньори на преподавателя и активни участници в разрешаването
на всеки етап от поставения проблем. Те могат да променят последователността на информацията, за да я
синхронизират със своята мотивация и интереси. За разлика от традиционната методика, при новия стил ресурсите на компютърната мрежа спестяват време, през което преподавателят може да помогне на отделните студенти при появилите се трудности в процеса на усвояване и решаване на поставения проблем. Методиката като
дидактическа технология предоставя възможности за учебна атмосфера, наситена с творчество, а не само преподаване на нови знания.
Ключови думи: информационни технологии, обучение и преподаване, електронен учебник, медицинска
статистика.
Key words: information technologies, teaching and education, medical statistics, electronics textbook.

Увод
По принцип ефективността на овладяване на
знанията е свързана с две главни изисквания:
- първото от тях налага преподаването на статистически знания да става в определена система,
която възпроизвежда научното съдържание;
- второто изискване е свързано със самата
дидактическа технология, т.е. с начините и средствата, с които се постига това.
В търсене на полезни промени в преподаването на статистическите знания се обособяват два
важни проблема:
1. систематизиране на знанията, които трябва да се преподават;
2. развитието на технологията на самото преподаване.
Обучението по медицинска статистика и информатика в Електронна библиотека – тип изследователски комплекс за алтернативни методи на
обучение е дидактическа иновация. Тя е апробирана с идеен проект ” Мултимедийна система за преподаване по информатика и медицинска статистика” спечелил национален тематичен конкурс в
МОН, през 1999г. Внедрена е в компютърна зала
No 4, катедра Социална медицина МУ-Пловдив през
същата година.
Новата технология на преподаване по Медицинска статистика и информатика дава възможност
за полезни промени в преподаване чрез симулация на представителните (репрезентативни) научни проучвания в областта на медицината. Методиката е в съответствие със съвременните предизвикателства, приоритети и перспективи на Българското образование през 21 век.

Методиката е алтернативна на традиционната “с тебешир”,тъй като при нея всеки проблем се
дефинира едновременно от практически и теоретичен аспект. Ефективността на обучението освен
с други фактори се свързва непосредствено и с
личностната характеристика на обучаваните, две
най- важни от които са:
- мотивация за учене;
- личните способности, които осигуряват основата за разбирането на преподаваната материя,
съчетана в случая от три науки: медицина, информатика и статистика.
Новият стил на преподаване е предизвикателство към интелектуалните възможности на студентите. Предизвикателство е и към професионалните им интереси в тази обширна и сложна интердисциплинарна проблематика, свързана с прилагане на информационните технологии в медицинската практика. Те са не само част от информационната култура на човека, но и предпоставка за правилно разбиране на глобализацията, вярна ориентация в света на Интернет и мобилните комуникации в реалностите на информационното общество.
Материал и методика
Основната идея, върху която е изграден този
модел на преподаване , е да разкрива пред обучаваните същността на прилагане на информационните технологии в медицинските репрезентативни
проучвания.
Тази иновационна методика е планирана спрямо ясно дефинирана цел и процедури, позволяващи наблюдението и оценяването на експеримента
в обучението на студенти. Характерна нейна черта
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е, че преподаването не заема всичкото време от
нормалния учебен час.. Студентите не са пасивни
приемници на нова информация, а се явяват партньори на преподавателя и активни участници в разрешаването на всеки етап от поставения проблем
[2]. Те имат възможността да променят последователността на информацията, за да я синхронизират със своята мотивация и интереси. За разлика от традиционната методика, при експериментираната ресурсите на компютърната мрежа спестяват време, през което преподавателят може да
помогне на отделните студенти при появилите се
трудности в процеса на усвояване и решаване на
поставения проблем. Компютърната технология
предоставя възможности за учебна атмосфера, наситена с творчество, дебатиране, групово решаване на проблеми, а не само преподаване на нови
знания.
Сложен е въпросът с обучението по Вероятности и Статистика за не математици, като в това
изследване - студенти в Медицински университет.
За тях познаването на статистически методи за обработка на медицински данни и умението да интерпретират получените от обработката резултати
е необходим апарат при упражняването на специалността. Проблемите идват от това , че обучаваните
боравят с по–ограничен математически апарат и
въпреки, че акцента е върху статистиката, все пак
трябва да се усвои един минимален набор от нови
понятия.
Формално погледнато в учебниците по тази
дисциплина са застъпени два подхода[6,8]. При единия най – напред се поднасят знания по Вероятности, а след това по Статистика. При другия подход се започва с проста обработка на данни ( наречена модели на данните) и постепенно се въвеждат и обясняват необходимите вероятностни понятия. Стремежът е всичко да се обясни просто и
при това приложено към конкретни примери от медицинската практика.
И при двата подхода на обучение по Вероятности и Статистика се ползва някакъв статистически
програмен продукт за извършване на пресмятанията чрез компютър, като знанията по Вероятности
нямат самостоятелна цел и обслужват усвояването на статистическите знания. В този аспект EXCEL
е мощна изчислителна среда. Като се ползват изчислителните му възможности и вградените статистически функции, студентите извършат различни статистически обработки на данни от най – ниското ниво на знание до нивото на алгоритмите за
пресмятане[4,7].
“Електронната библиотека” - тип изследователски комплекс (компютърна зала – условно наречена така , заради методиката на преподаване) ,
съдържа информация във вид на бази данни от ме-

дицинската практика, предоставени от научни изследвания в института, като дарение за ползване от
студентите по време на практически занятия по медицинска статистика. Електронната версия на библиотеката се обновява с часове и то с активното
участие на студентите. Те имат шанса да използват това изобилие от данни, за което им помага
асистентът, при изпълнението на различните задания[1].
В залата младите “учени” разполагат с литература по предмета статистика и бази данни , които могат да се изтеглят от сървъра на локалната
мрежа. Студентите се самоопределят в малки групи за дискусия. [1,2,3,8]
• 3.2.2.3. Тема:”Алтернативен анализ –
Първа част”
• Място на провеждане: Компютърна зала №1
– Електронна библиотека–Тип изследователски
комплекс. Катедра “Социална медицина и здравен
мениджмънт”, МУ гр.Пловдив
• Продължителност: Два учебни часа- 90 минути
• Учебна форма: Учебно – практическо занятие, втори курс, четвърти семестър, 9 студенти,
специалност “Стоматология”
Специфични учебни цели:
В края на учебно- практическото занятие студентите да са в състояние:
1. Да дефинират точно понятието “категориен признак” по учебника “Медицинска статистика”
от следните автори И. Димитров, Г. Ранчов, Д. Сепетлиев, които са на разположение в Електронна
библиотека (ЕБ).
Познавателна област - Първо ниво
2. Да дефинират точно понятието “алтернативен признак”(Х=1, Х=0), “относителен дял”(p),
“честота”(fi) и “средна грешка “(Sp) по учебника
“Медицинска статистика” от следните автори И.
Димитров, Г. Ранчов, Д. Сепетлиев, които са на разположение в Електронна библиотека (ЕБ).
Познавателна област - Първо ниво
3. Да подготвят самостоятелно условното превръщане на единиците на наблюдение от категорийната групировка само с две разновидности във
вариационно, ползвайки литературата от ЕБ и дискутиране в малки групи (small group discussion).
Емоционално-възпитателна област–Второ ниво
4. Да анализират самостоятелно основните параметри “средна аритметична”(p) и “стандартна
грешка”(Sp) на алтернативното разпределение като условно вариационно, като изяснят факторите
на които те са характеристика.
Емоционално-възпитателна област – Второ ниво
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5. Да изразят чрез компютърен жаргон понятието “диалогов прозорец” и “магьосник” (Wizard),
с помощта на който до края на занятието, да могат
да начертаят графичния вид на честотното разпределение (хистограма), по демонстрирания модел
на асистента в Локалната мрежа (ЛМ).
Манипулативна област - Първо-Второ ниво
6. Да анализират и да направят физикална интерпретация на формулите, от които излизат етапите за изчисляване на основните параметри на
анализа: относителен дял на алтернативата, която
ни интересува p и (средната аритметична) и средната грешка на средната аритметична на Sp.
Емоционално-възпитателна –Второ ниво
7. Да подготвят нов лист (Sheet) от “виртуалната” тетрадка ,чрез регистрация на необходими
входни данни и формули за създаване на микропрограма в рамките на 10 мин.
Манипулативна област - Първо ниво
8. От табличния вид на честотното разпределение (първа и втора колона на ВТ) да начертаят
графичния образ (стълбовидна диаграма) и чрез графичен анализ да докажат без изчисление съотношението между двете алтернативи (мъж, жена;
град, село; живи, умрели;), ползвайки “магьосника”- за 10 минути.
Манипулативна област – Трето ниво
9. Да изчислят самостоятелно на базата на
нови входни данни изяснените статистически показатели, наблюдавайки промяната в контролните
клетки, форматирани с точност до два знака след
десетичната запетая и да се подготвят в малки групи за дебати на извода по проблема.
Манипулативна област – Второ ниво
10. Да анализират самостоятелно числовите
значения на основните параметри: средна аритметична - p и стандартна грешка на средната аритметична - Sp, при различни псевдо вариационни редове (алтернативни признаци) и чрез доказателства
да достигнат до извода, че изследователят сам определя размера на максималната грешка, като избира коефициента на нормалното разпределение
U, така че да гарантира за 68%, 95% или 99% от
случаите в популацията.
Емоционално-възпитателна област - Трето ниво
11. Да анализират самостоятелно ситуацията:
ако от една генерална съвкупност се направят голям брой независими извадки с еднакъв брой единици на наблюдение, с цел оценка на относителния дял на генералната съвкупност, то трите основни закономерности са:
а) средните аритметични величини на отделните извадки са приблизително равни на относителния дял на генералната съвкупност;
б) величината, с която тези оценки (тяхното
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1
n
пъти по-малка от разсейването на генералната

разсейване) се различават по между си е с

съвкупност PQ ;
в) отделните оценки ще проявяват тенденция
да се разсейват по закона за нормалното разпределение (Гаус- Лапласово).
Емоционално-възпитателна област – Трето ниво
12. Да регистрират данните от извадката в ВТ
и да интерпретират границите на относителния дял
на интервала на доверителност за генералната
съвкупност: С = p ± Δ.
Емоционално-възпитателна област – Трето ниво
Предварителна подготовка
А. На преподавателя
• Теоретична подготовка с библиографска
справка по темата:
- Димитров И. Медицинска статистика. Пигмалион П 2000.
- Ранчов Г. Медицинска статистика. ГорексПрес С 1997.
- Сепетлиев Д. Медицинска статистика. Медицина и физкултура С 1976 .
- Митова М., Воденичаров Ц. Педагогически
проблеми на медицинското образование. График
Консулт ООД С 1998.
- Митова М., Методика на обучението по практика в медицинските колежи. График Консулт ООД
С 1998.
- Андреев М., Процесът на обучението. Дидактика. УИ “Св.Климент Охридски” С 1996.
- Русев Р., Грънчарова Г., Койчева В., Медицинска информатика. Плевен 1995.
- Воденичаров Ц, Глутникова З, Гатева Л. Иновации в медицинското образование
- Грънчарова Г., Здравна статистика. Плевен,
1995
- Нишева В.,Медицинска педагогика. Издателски център “ВМИ – Плевен”, 2002
• Материално – техническа подготовка
- Подготовка на учебния кабинет (ЕБ) за провеждане на УПЗ с Модел на Електронен учебник
(ЕУ)
- Подготовка на необходимите принадлежности и материали – демо слайдове, бази данни (БД),
литература, микропрограми.
• Педагогическа подготовка
а) формулиране на специфични учебни цели;
б) подбор на учебни методи;
- Беседа
- Метод на мозъчната атака ММА -brainstorming
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- Демонстрация
- Упражняване
- Самостоятелна работа на студентите
- Наблюдение
- Инструктаж
в) подбор на методи за контрол и оценка
- дидактически програмиран тест;
г) изготвяне алгоритъм на техника за съставяне на микропрограма, за Алтернативен анализ Първа част (Приложение1);
д) изработване на дидактически тест за заключителен контрол (Приложение 2);
е) формулиране на СУЦ за следващото УПЗ
Б. На студентите
- Теоретична подготовка по темата: ”Алтернативен анализ – Първа част” – лекционен материал по “Медицинска статистика” изнесен от проф.
д-р. И Димитров и следната литература:
• Димитров И. Медицинска статистика. Пигмалион П 2000.
• Ранчов Г. Медицинска статистика. ГорексПрес С 1997.
• Сепетлиев Д. Медицинска статистика. Медицина и физкултура С 1976 .
• Грънчарова Г., Здравна статистика. Плевен,
1995

- Самостоятелна работа на студентите. След
демонстрация от асистента студентите се самоопределят в малки групи, всяка от които се упражнява върху микропрограмата на ротационен принцип.
Ръководителят на практическото занятие следи работата на подгрупите, за правилното прилагане на алгоритъм и своевременно коригира т. нар.
“чудесни грешки”.
• ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ- ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 МИНУТИ
- Преподавателят прави контрол на нивото знания и умения, придобити от студентите по време
на учебно – практическо занятие чрез дидактически тест за заключителен контрол
- Анализ и корекция на най-често допусканите грешки:
• На цялата група
• На всеки отделен студент
- Оценка на постигнатите специфични учебни
цели – за не успелите да постигнат целите, даване
на задачи за извън аудиторна самостоятелна работа
- Обявяване темата и специфичните учебни цели за следващото УПЗ, насоки за подходящи литературни източници.

Ход на учебно- практическото занятие

Алгоритъм за техника на извършване на
практическо упражнение на тема: “Алтернативен
анализ – Първа част”
1. На всяко работно място (работна станция в
локалната мрежа) в компютърната зала- тип ЕБ,
да се извършат следните манипулации:

• УВОДНА ЧАСТ- 15 МИНУТИ
- Проверка от преподавателя на физическото
присъствие на студентите и работното облекло
- Въведение в темата. Изясняване актуалността на проблема, практическото му приложение и
значимост.
- Актуализиране на СУЦ, съобщени на предходното учебно практическо занятие на студентите
- Проверка и корекция на входното ниво знания,
умения и навици на студентите чрез устно изпитване ( т.е. необходимия минимум компетентност
за успешно провеждане на занятието.
- Анализ на резултатите от изпитването, корекция на грешките и пропуските в предварителната подготовка на студентите по темата и ако е необходимо предоставяне на допълнителна информация.
- Обобщение от преподавателя на научната
информация, необходима за успешното провеждане на занятието.
• СЪЩИНСКА ЧАСТ – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
60 МИНУТИ
- Демонстрация от преподавателя с описание
по алгоритъм
- Демонстрация от елитен студент
- Инструктаж за предстоящата самостоятелна работа с оглед недопускане на грешки

¾ въведете паролата ( password) за влизане в мрежата;
¾ въведете
паролата
за
влизане
в
режим
на
“администратор”;
¾ в диалоговия прозорец на програмния продукт VIEWR
дайте заявка за режим “наблюдение”, като забраните
интерактивните функции;
¾ след демонстрацията на микропрограмата от асистента
чрез опцията Close в щоричното меню, излезте от
режим “администратор” и влезте в режим
“упражнение”

2. Повторете стъпки 2, 3, 4, 5, ,6 от алгоритъма на тема: “Абсолютни и относителни величини.
Методи на стандартизация”към стъпка 4:
3. В колона А с етикет “състояние на диспансерни”, регистрирайте петте разновидности на категорйиния признак (от учебника на стр.96).
4. Форматирайте клетките, описващи характеристиките на индивидите, като (text) (Format/
FormatCells/Text), тъй като те служат за етикети
на поделенията на реда (биновете).
5. Въведете входните данни за честотното разпределение на случаите по биновете на изследвания признак – колона В (с етикет ”брой пациенти”),

Практическо занятие на тема: алтернативен анализ ...
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Микропрограма

с цел да съставите микропрограма в ЕТ за изчисляване на трите основни параметъра: средна аритметична (относителния дял на алтернативата, която ни интересува) p, средна грешка на средната
ариметична Sp, максимална допусната грешка
Δ=U.Sp, които са необходими за решаване на първата задача на статистиката: по данни от извадката да се изчислят границите на интервала на дове-

рителност за генералната съвкупност.
6. В клетките на колона В от ЕТ, с адреси от
В2 до В6, въведете абсолютните бройки на групите индивиди, обединени по поделенията (бинове) на
изследвания признак .
7. В клетка А7 поставете етикет “Всичко”
(total).

8. Активирайте клетка с относителен адрес В7, от Toolbar(набор с инструменти)
натиснете бутон AutoSum Σ и след него активирайте клавиш Enter, за да сумирате
n =5

групите индивиди на извадката (обем на извадката

n = ∑ f i ).
i =1
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9. Поставете етикет на колона C “разновидност на алтернативния признак” (живи , умрели ), а
на колона D етикет “код”.
10. Форматирайте колоната за текстови данни (Format/Format Cells/Text).
* погледни стъпка 4 от алгоритъма.
11. В първата работна клетка D2 въведете код
“1” за алтернативата “умрели”, а в адрес D3 код
“0” за алтернативата “живи”.
12. В клетка с адрес D4 поставете етикет
“Всичко”(total).
13. На колона Е поставете етикет “брой индивиди”.
14. В клетка с адрес Е2 регистрирайте абсолютния брой на “умрели”, а в клетка с адрес Е3
абсолютния брой “живи”.
15. Активирайте клетка с относителен адрес
Е4, от Toolbar (набор с инструменти) натиснете бутон AutoSum У и след него активирайте клавиш
Enter, за да сумирате групите индивиди на извадката (обем на извадката

).(Погледнете

стъпка 8. от алгоритъма)
16. В клетка с адрес F1 поставете етикет “относителен дял“p.
17. В клетка с адрес F2 запишете формулата
за изчисляване на относителен дял: p = m.100/n,
като не регистрирате числа , а активирате клетката,
в която вече е въведена стойността и веднага след
изписване на формулата натискате клавиш Enter,
след което командата се изпълнява автоматично
(Formulabar съдържа = Е2*100/Е4, а клетка с адрес F2 съдържа числото 9).
18. В клетка с адрес G1 поставете етикет “допълнителен процент q.
19. В клетка с адрес G2 запишете формулата за изчисляване на допълнителн процент : q=
100 – p, като не регистрирате числа , а активирате
клетката, в която вече е въведена стойността и веднага след изписване на формулата натискате клавиш Enter, след което командата се изпълнява автоматично (Formulabar съдържа = 100-F2, а клетка с адрес G2 съдържа числото 91).
20. В клетка с адрес А8 поставете етикет
“стандартна грешка”Sp.
21. В клетка с адрес C8 запишете формулата за изчисляване на стандартната грешка:
Sp=

p.q
, като не регистрирате числа , а активиn

рате клетката, в която вече е въведена стойността
и веднага след изписване на формулата натискате
клавиш Enter, след което командата се изпълнява
автоматично (Formulabar съдържа =SQRT(F2*G2/
E4), а клетка с адрес C8 съдържа числото 2.3).
22. В клетка с адрес А9 поставете етикет “максимално допусната грешка” Δ
23. В клетка с адрес C9 запишете формулата за изчисляване на максимално допусната грешка Δ= U.Sp, като не регистрирате числа , а активирате клетката, в която вече е въведена стойността
и веднага след изписване на формулата натискате
клавиш Enter, след което командата се изпълнява
автоматично (Formulabar съдържа =1.96*C8, а
клетка с адрес C9 съдържа числото 4.5).
24. В клетка с адрес А21 запишете етикет
“долна граница на интервала на доверителност” P1.
25. В клетка с адрес A10 запишете формулата за изчисляване на долна граница на интервала на доверителност P1=p-Δ като не регистрирате
числа , а активирате клетката, в която вече е въведена стойността и веднага след изписване на формулата натискате клавиш Enter, след което командата се изпълнява автоматично (Formulabar съдържа =F2- C9, а клетка с адрес C10 съдържа числото 4.5).
26. В клетка с адрес А11 поставете етикет
“горна граница на интервала на доверителност”.
27. В клетка с адрес C11 запишете формулата за изчисляване на горна граница на интервала
на доверителност P2= p+Δ, като не регистрирате
числа , а активирате клетката, в която вече е въведена стойността и веднага след изписване на формулата натискате клавиш Enter, след което командата се изпълнява автоматично (Formulabar съдържа =F2+C9, а клетка с адрес C11 съдържа числото 13,89)
28. Повторете стъпки 29,30,31 от Приложение 1 на тема: “Абсолютни и относителни величини.
Методи на стандартизация”
Дидактически тест за краен контрол
Име.....................................................
Група.................................Курс...........
Задача: По данни от извадката състояща се
от 160 единици на наблюдение разпределени по
петте разновидности на изследвания признак “състояние след операция” е необходимо да се оцени
относителния дял на умрелите за генералната
съвкупност. Данните са регистрирани в таблицата.
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Състояние
след
операция
здрави
С подобрение
Без промяна
с влошаване
умрели
Всичко

Брой

Разновидност на
признака

код

10 умрели
40 живи
65 Всичко
30
15
160
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PRACTICAL EXERCISE ON TOPIC: ALTERNATIVE ANALISIS (PART 1) IN
“ELECTRONIC LIBRARY” – TYPE RESEARCH COMPLEX
Nedialka Petrova
Medical University - Plovdiv, Bulgaria

ABSTRACT
A new method has been planned towards a clearly defined objective and procedures which allow observation and
evaluation of the experiment in the tuition of students in the Medical University, Plovdiv. Typical feature of it is that the
presentation does not take whole the time of the regular school hour.
The students are not only passive receivers of new information but they appear as partners and active participants
in solving of every part of the given problem. They can change the following of the information and synchronize it with
their own motivation and interests. In contrast to the traditional methods, in the new style the recourses of the
computer network save time, during which the lecturer can help students individually for difficulties which may occur
during the process of assimilating and solving of the given problem.
Methods like didactically technology gives an opportunity for learning environment full of creative work and not
only with representation of new knowledge.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)
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ОБЩА ПОСТАНОВКА НА АЛГОРИТЪМ ЗА ТЕХНИЧЕСКО
ИЗСЛЕДВАНЕ, В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ РЕШЕНИЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОРПУСНА МЕБЕЛ
Марина Младенова, Виктор Савов
Лесотехнически университет - София
В доклада се разглежда принципната постановка за създаване на алгоритъм за техническо изследване, в
областта на производството на корпусна мебел, базиран на обобщен евристичен алгоритъм и системна евристика.
Предлага се обобщена блок-схема на такъв алгоритъм.
Ключови думи: алгоритъм за техническо изследване, системна евристика
Key words: technical research algorithm, systematical heuristic

Въведение
В последно време се отделя голямо внимание на въпроса за търсене на нови технически решения и иновации. Публикациите на тази тема, в
световен мащаб, са над 20 000. Предложени са
около 30 оригинални методики и повече от 300
метода. Различават се два основни типа методи:
интуитивни (бързо генериращи нови идеи, по-късно се прави проверка и се прилагат в практиката) и
логически (натрупват се знания и опит, които се
анализират и на базата на преработване на тази
информация се генерират идеи) В реални условия
най-често се среща смесен тип с преобладаване
на един от двата основни типа. Трудно може да се
посочи иновация създадена без участието както на
интуицията така и на логиката.
Изследва се възможността да се предложи
обобщен алгоритъм за техническо изследване при
търсене на иновации в областта на производството
на корпусна мебел и внедряването на АСУП.
Анализирайки методиките за изследване и анализ
на производството на корпусна мебел и за внедряване на АСУП се забелязва, че въпреки различието
на спецификата им, има определено сходство.
Общото в постановката и на двете задачи е, че се
изследва, с цел подобряване и промяна, една социо-техническа система. Това води до извода, че
би могло да се предложи един обобщен алгоритъм
за техническо изследване (АТИ) в тази област.
Постановка на Алгоритъмът за техническо изследване (АТИ)
Дефиниране на използваните термини
Дефинирането на термините е направено за
нуждите само на това изследване.
Конфликт (Техническо противоречие). Той се
изразява в това, че обикновено съществуващото или
въвежданото (усилваното) полезно действие предизвиква неизбежно вредно действие, своеобразно
противодействие в системата, което неминуемо води до влошаване на някои параметри или до недопустимо усложняване на някои от частите на цяла-

та система. Той е движещата сила, първоначалният тласък, за възникването и решаването на
задачата. Ако няма техническо противоречие, няма и проблеми които трябва да се решават.
Конфликтите са в рамките на дадена система.
Изделия (Обекти на въздействие) в системата се наричат тези нейни елементи, които по условието на задачата трябва да се обработват, преместват, изменят, подобряват, защитават, откриват,
измерват, т.е. това са елементите, върху които се
въздейства. Понякога изделие може да бъде и
елемент, който от технологична гледна точка е типичен инструмент, но в конкретната задача той изпитва въздействието на други елементи на системата.
Инструмент (Обект за въздействие) е елемент, с който непосредствено взаимодейства изделието – при всички технологични въздействия.
Инструмент е не носителят на въздействието, а непосредствено контактуващите елементи на
системата. За инструмент може да се приеме и
част от външната заобикаляща среда.
Оперативна зона е пространството, в чиито
граници възниква конфликтът, посочен в модела
на задачата. Оперативната зона е действително
“болното място”. Правилното й определяне е съществено за успеха.
Оперативно време е наличните ресурси от
време, изразено чрез времето до конфликта и времето на самия конфликт. Всички процеси в системите са свързани с фактора “време на протичане”.
Противоречие на макро и микро- равнище противоположни изисквания отправени към състоянието на оперативната зона. Съществуват пълна
и кратка формулировка на противоречието. Може
би най-разбираема, но не и най-изчерпателна, е
кратката формулировка: “Обектът (или част от
обекта в оперативната зона) трябва да бъде (посочва се състоянието) и не трябва да бъде (посочва се
противоположното състояние)”. Тогава, когато във
формулировката на противоречието е включено
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твърдението, че в оперативната зона трябва или не
трябва да има “елемент от обекта”, се говори за
противоречие на микроравнище. Понятието “елемент от обекта” е с доста свободно и необвързано
тълкувание, не е необходимо то да се конкретизира.
Ресурси (Веществено-полеви ресурси) – елементите (веществата) и въздействията (полетата),
които вече са налице в системата при дадените условия на задачата.
Мини-задача - стремеж да не се променя утвърдената от практиката добре позната техническа система, а да се опрости и да се прояви търсеното действие или свойство на системата (или да
изчезне вредното действие, или свойство) без
допълнителни, или с минимален брой, отвън
въведени, елементи на системата.
Обща постановка на АТИ
Алгоритъм е едно от основните понятия в
математиката. Под този термин се разбира всяко
точно предписание за извършване на определени
изчислителни процеси (те се наричат алгоритмични).
Всяко техническо изследване може да се дефинира като конкретна задача, която трябва да бъде решена. Когато постановява алгоритмизация на
техническо изследване, трябва да се има предвид,
че това не е класически алгоритъм с точно определени изчислителни предписания, а програма в словесен вид, която разделя процеса, на решаването
на задачата, на редица последователни обосновани и доколкото е възможно, формализирани
операции.
Предлаганият АТИ е подход за търсене на
решения, опит за съвременна научна организация
на процеса на изследване. При разработването на
АТИ е търсено, в максимално възможна степен,
комплексното отчитане на обективните закономерности в развитието на техническите системи и влиянието на външните фактори. Става въпрос не за
един обособен чисто конкретен метод, а за научно
обоснована комплексна система за овладяване на
механизма и технологията на техническото
изследване.
Решаването на задача за техническо изследване следва определени етапи (или части), които
се състоят от отделни стъпки. При спазване на добре разработена аналитична директриса “задача –
модел на задачата – идеален краен резултат – физично противоречие” се изяснява пътят към средствата за решаване на физичното противоречие.
По определени правила се дефинира конфликта (техническото противоречие) и неговата първопричина – противоречието.
АТИ е предназначен за получаване на общата идея на решението, която максимално се защи-

311

тава от линията за изясняване на ресурсите, необходими за решаване на противоречията. Задълбочава се анализът не само на макроравнище, но и
на микроравнище.
Въвежда се принципът на паралелност в развитието на анализа на задачата. Спазването на този принцип предполага следене, в процеса на решаването по АТИ, за възможността да се използват правила-еталони за решаване на аналогични
задачи, познаването и спазването на които предпазва от излишни и ненужни действия, от многократно изминаване на известни вече в практиката
пътища към решението (няма нужда да се открива
колелото отново).
Логичният преход, от анализа на задачата към
самото й решаване, е свързан с формулирането и
разрешаването на противоречието. За целта обстойно се изучава същността на протичащите в системата процеси и се прави анализ на физичните
явления, които лежат в тяхната основа.
Предимствата на АТИ идва от задълбоченият
анализа на конфликта в модела на задачата, от точната и целенасочена формулировка на отделните
стъпки.
АТИ се базира на постановките на Обобщеният евристичен алгоритъм и системната евристика.
Обобщен евристичен алгоритъм и системна
евристика
На основата на анализ на повече от 30
известни, описани в специализираната научна
литература, метода за търсене на нови технически решения са разработени и предложени за практическо използване варианти на така нар. обобщен
евристичен алгоритъм за търсене на нови технически решения. Автор на тази методика с принципно по-различен подход към изследването е колектив от учени начело с проф. А. И. Половинкин.
Използваният термин “обобщен алгоритъм” подсказва, че той може да бъде прилаган за построяването на по-прости ефективни частни алгоритми,
предназначени за решаването на конкретни задачи.
Обобщеният евристичен алгоритъм се състои
от автономни блокове извършващи във функционален смисъл еднородна обработка на информацията.
Крайната цел на тази дейност е да се автоматизират преди всичко проектирането, конструирането и технологичната подготовка на производството.
Обобщеният евристичен алгоритъм се изгражда от 17 етапа (фиг.1). При тяхното преминаване
се използва голям информационен апарат, изграден от следните осем информационни масива:
1. Списък на изискванията, отправени към
техническите решения (М1). Източник за този спи-
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сък са техническите условия за различните видове
изделия, стандартни предписания, специфични указания за качествата и функционирането на изделието.
2. Списък на методите за откриване на недостатъците в техническите решения (М2). Те съдържат разнообразни похвати и методи, разработени главно на основата на опита от проектирането и изработването на различни конкретни изделия.
3. Фонд от физични ефекти (М3). Той включва известните за даденото равнище на развитието
на науката и проверени или подсказани от практиката физични, физико-химични и други ефекти и
явления.
4. Фонд от технически решения (М4). В него
е обобщен опитът от най-ефективните технически
решения от всички отрасли на техниката.
5. Списък на методите за откриване на причините за възникване на недостатъците в техническите решения (М5). Източник за този списък са дан-

ните от практиката (несигурност в действията на
техниката, аварии и др.).
6. Фонд от евристични похвати (М6) – в него
се описват срещащите се в практиката конструктивно-технологични преобразувания на обектите и
техните елементи (напр. разделяне, обединяване,
принцип “обратно”, вредата да се превърне в полза и др.).
7. Списък на процедурите за търсене (М7).
Съставя се по материали от инженерното проектиране, опита от прилагането на други методи за търсене на нови решения, личен опит и т.н.
8. Списък на методите за оценка и избор на
варианти за техническото решение (М8). Целта е
да се предложи метод, който би дал най-обективния и обоснован отговор за избор на вариант за
решение. Тук се включват и методите за експертна оценка.
Конкретното прилагане на масивите е показано на фиг.1.

Е1

Е2

Е3

Е4

Определяне на
изискванията

Определяне на
целта

Предварително
изучаване на задачата

Събиране и анализ на
информация за задачата

М1

М2

-

М3

М4

М4

Е5

Е6

Е7

Е8

Изследване
на задачата

Избор на параметрите
на обекта и ограниченията
към него

Уточняване на
формулировката на задачата

Формулировка на
крайния резултат

-

М1

-

-

Е7

Е8

Е9

Е10

Уточняване на
формулировката на задачата

Формулировка на
крайния резултат

Определяне на
техническите и физични
противоречия в системата

Избор на процедури
за търсене и евристични
похвати

-

-

М5

М61

М7

Е13

Е14

Е11

Е12

Избор на рационални
варианти за решения

Избор на най-рационалния
вариант за решение

Търсене на идеи
за решение на задачата

Анализ и обработка на идеите
за решение на задачата

-

М8

-

М3

Е15

Е16

Е17

Развитие и опростяване
на решението

Обобщение на резултатите
отрешението на задачата

Определяне на
изискванията

М6

-

М1

М4

М2

Фигура 1. Структурна схема за обобщения евристичен алгоритъм за търсене на нови технически
решения
На теорията на системния подход и евристично програмиране се основава и един друг метод от
групата на програмните методи – системната

евристика. Тя дава рационална маршрутна схема
за действие при научно-изследователската и проекто-конструктурската дейност.
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Като метод за търсене на нови технически
решения, системната евристика притежава следните основни достойнства:
• Позволява да се разработи единна система
за възложената конкретна задача чрез “технологично” организиране на процесите;
• Повишават се активността и производителността на участниците в работния процес. Променя
се не само традиционният им начин на работа, но
се развиват и личните им способности.
При разработването на методика за изследване, на основите на системната евристика, се излиза от предпоставката, че процесите биха могли
да протичат много по-ефективно, ако се съставят
подходящи маршрутни правила за решаване на
задачите. При подхода на системната евристика
естествено това могат да бъдат само евристични
1 Горна (водеща) система

правила, т.е. предписания, приложението на които,
съдейства за по-целеустремено протичане на
процесите.
Създадените според принципите на системната евристика правила се подреждат и съхраняват в предметни класове. Системата от евристични правила има йерархична (стъпаловидно
подчинена) структура, която съответства на естествения многостъпален процес на обработката на
информацията. Елементите на системата се групират по следния начин (фиг.2): горна (водеща)
система, библиотека от правила, окрупнени
правила, мрежа за събиране на правила, работни
правила, предписания и др. Между елементите на
системата от правила съществуват определени
връзки, които позволяват избирането и намирането на работните правила и предписания.

2

Библиотека от правила

3

Мрежа за събиране на правила
А

Данни на
задачата

Б

В

Г

Д

4
5

Е

Д1

Данни на
уточнената задачат а

в

Съставяне план на операциите

Определяне на процеса

Съставяне на работен план

Д3

6

Д

А

F

FП

ТП

Д11
Д 12

г

Работни правила
Данни на
уточнената задачат а

Изя сняване на функциите

Определяне на принципите
Оценка и приемане
на решение

F -описание на функцията
Fп - функци онален принцип
Tп - технически принцип

г

Намиране на ефект

Описване на функциите
в

а

Предписания

7
д

Изпълнение на работния план

Окрупнени правила

Таблица за намиране на
работни правила

б

Д2
Уточняване на задачата
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Проект

8

е

Правило

ж
Формулиране на специалните
и методическите резултати

Съпоставяне с огранича ващите
условия

Резултати във вид на
документация и методика

Подходящ ефект

9

Работа без предписания

Стереотип

Интуиция

Работни правила на друга
к летка на нат рупвача
Специални предписания
и прав ила

Фигура 2. Структурно изграждане на системата от правила при метода “системна евристика”
На база на по-горе изложените принципни постановки е разработена Обобщената блок-схема на
алгоритъма показана на фиг.3. Предлаганият АТИ
се състои от девет самостоятелни части, които съдържат общо 36 стъпки. АТИ би могъл да бъде
инструмент за мислене, но не заменя мисленето.
Той изисква изключително висока активност, интензивна мисловна дейност и прилагане на най-разнообразни професионални познания при отговор на
въпросите, които се задават във всяка една от
стъпките. Всяка прибързаност, при отговор на
въпросите, в отделните стъпки би влошило качеството на решението. Необходимо е да се обмисля
най-внимателно формулировката при всяка стъпка.

Заключение
По своята същност методът на системната
евристика е универсален съвременен метод за търсене въобще на нови решения. Ето защо той е ориентиран към решаването на широк кръг задачи от
областта на науката, техниката и управлението.
Може би поради тази причина съдържащите се в
евристичните правила указания носят твърде общ
характер и трябва да се детайлизират непосредствено при решаването на конкретни изследователски задачи, защото все пак разработването на безотказно действащи правила, приложими за решаване на всички възможни задачи е неосъществимо.
Може само да се подскажат определени обобще-
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Част 1

Част 2

Анализ на задачата

Анализ на модела
на задачата

Част 3
Определяне на идеалния
краен резултат
и противоречието

3.6

1.7

1.3

Част 4
Мобилизация и използване
на ресурсите

4.5

1.6

7.1
Част 5

Част 6

Част 7

Част 8

Използване на
информационния фонд

Изменение и/или
замяна на задачата

Анализ на начина за
отстраняване на
противоречието

Апробация на
получения отговор

6.2

6.3

6.4

7.2
Част 9
Права връзка

Анализ на хода
на решението

Обратна връзка

Фигура 3. Обобщена блок-схема на АТИ
ни стереотипни съвети и въпроси, на които трябва
да се даде отговор в процеса на търсене на нови
решения, а е изкуство да се приложи тази методика в конкретните условия.
Основното предимство, но и недостатък на
предлагания алгоритъм е наличието или отсъствието на информация или система за нейното събиране и обработка. Това е модел, базиран на обратната връзка, каквито са повечето в т.нар.адаптивно
управление или управление, базирано на система
от прави и обратни връзки, т.е.различно от кибернетичния модел на “черната кутия” и др., налагани
преди 30-40 години. Това определя и задължителното условие за неговото приложение – наличието
на система за събиране и обработка на информация. Предложения АТИ алгоритъм може да се
прилага за решаване на част от задачите при внедряване на ERP система в предприятията за производство на корпусна мебел.
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GENERAL FORMULATION OF THE TECHNICAL RESEARCH ALGORITHM
IN LOOKING FOR NEW FURNITURE MANUFACTURING DECISIONS
Marina Mladenova, Viktor Savov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In the report is examined the general formulation principle of technical research algorithm based on the compendious
heuristic algorithm and systematical heuristic for the purpose of furniture manufacturing. Proposed algorithm block
diagram is applied.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕДИЦИНСКА
СТАТИСТИКА, СЛЕД ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Недялка Петрова
Медицински Университет - Пловдив
ВЪВЕДЕНИЕ: В областта на медицинското образование съществуват възможни стратегии за неговата промяна.
Две от най-важните са: обучение чрез прилагане на информационните технологии и обучение чрез решаване на
проблемни задачи. Тези дидактически иновации предлагат уникалната възможност да се подготвят студенти с
биомедицински профил, които умеят да използват и анализират съществената информация при вземане на
бързи решения. Прилагането на информационните технологии в учебния процес спомага за придобиване на
компетентност за бърз и оперативен достъп до информацията, необходима за управление на сложни вероятностни системи, каквито са медицината и здравеопазването.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ:В работата се извършва анализ на резултатите от внедряване на нов стил в
обучението по медицинска статистика и информатика. Дейностите, които извършват студентите при създаване
на електронна версия на учебника по биостатистика са разпределени в тристепенна скала. Доказва се достоверност на разликата в две сравнявани методики, използвани при работа с експериментална и контролна групи.
Ключови думи: медицинска статистика, електронен учебник, информационни технологии
Key words: Medical Statistics, electronic textbook, information technology

Увод
Дидактическите практики, използвани при обучението по Медицинска статистика в “Електронна
библиотека” – тип изследователски комплекс в МУ
– Пловдив, катедра Социална медицина и здравен
мениджмънт[3,4,6] доказват,че човекът и неговите “интелигентни продължения”, каквито са компютърните и комуникационните технологии, проявяват нови способности. Огромният потенциал на
тези технически средства поставя пред обществото ни изискването той да бъде овладян до съвършенство.
Успешни стратегии за обучение на студенти
с биомедицински профил ще успеем да изградим
само ако добре познаваме общественото развитие.
Живеем във времето на информационната революция, наследила епохата на икономическата. “Революцията, която беше породена от сливането на компютъризацията със средствата за комуникация и
медиите, е най-мощната сила, оформяща днешния свят”. (Челенте 1999) Компютърът като инструмент, с чиято помощ извършваме много от дейностите в медицинската си практика в същото време
комуникираме, въздейства върху нашия разум и
съзнание. Така той видоизменя фундаменталните
процеси: мислене, познание , учене. Използването
на компютъра в учебната дейност по медицинска
статистика, предоставя на студентите в МУ –
Пловдив катедра Социална медицина едновременен достъп до разнообразен материал: бази данни
от медицинската практика, използвани за научни
изследвания в Университета, графики, текст, отчети,
рентгенови снимки, справочни данни и др. Чрез ня-

колко прозореца на екрана те осъществяват едновременен достъп до различна по вид информация.
Резултатът от това тяхно присъствие в общуването с ресурсите на “Електронната библиотека – тип
изследователски комплекс”, в която се прилага новия стил на обучение потвърждава твърдението на
Търкъл(1996) - идентичността им се представя като “сума от разпределено присъствие”. Основните
дидактически принципи при тази методика на
обучение:симулация, навигация и събеседване, се
диктуват от компютърните технологии.
Материал и методи
В компютърната зала, условно наречена
“Електронна библиотекатип изследователски комплекс се извършват дейности в истинската или във
виртуалната реалност. В логиката на симулацията
(имитация на реални научни изследвания), знанията се придобиват чрез опит и грешка. Контролирането на процесите за придобиване на знания
,умения и навици от обучаваните се извършва от
правилата на системата, от техническите средства и наличния софтуер. Освен фундаментални, значителна част от изследванията в Медицински университет- Пловдив, са научно-приложни. Те оказват директно влияние върху обучението на студентите, чрез симулирането им. Имитацията на научните изследвания при провеждане на обучението
се извършва с оборудването и изчислителните ресурси на Електронната библиотека – тип изследователски комплекс, използвани и за изследователски цели. В този случай един от основните принципи при обучението по медицинска статистика с из-
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ползване на информационните технологии е ученето чрез експеримент. При такъв тип учене студентите експериментират неколкократно, докато разучават средата EXCEL, играейки с нейните
възможности. [4,5] Решаването на поставения проблем ги принуждава да изработват собствени проекти на база данни, микропрограми, и сами да подбират пътищата и средствата за структуриране и
интерпретиране на получените резултати. Информационната структура (таблица с начални данни)
те създават от части, получени по определени
критерии. В едно от практическите занятия студентите използват представителна част от данни, получени при извършване на медицински експеримент с ново лекарствено средство. Базата данни
съдържа стойностите на информативните характеристики на изследваните индивиди. За да се получи сложна таблица е необходимо данните да бъдат филтрирани по логика “И” , чрез използване на
два и повече критерия (пол, професия, образование,
диагноза, терапия, получени усложнения, тютюнопушене). Така във всяка подгрупа, индивидите отговарят на едни и същи условия. Честотното разпределение на изследваните случаи служи като начални данни за микропрограма, с която ще се изчислява определен статистически параметър. Това
те осъществяват с помощта на статистическите
възможности на продукта MS EXCEL v.2000, използван като виртуална тетрадка. Прегрупирането
на изследваните случаи, обучаваните получават във
вид на списъци и/или Pivot таблици. Научният
експеримент, студентите провеждат с дизайн “case
control”, в който участват две групи пациенти – експонирани от фактора (изпитван медикамент) и не
експонирани. Студентите показват силна мотивация и бърза адаптивност към променящите се условия(прегрупиране на случаите). Те участват отново в подобен род симулация и са доволни от организацията и идеята на събитието. Научните изследвания със съответните етапи са неделима част
от учебния процес. Обучаваните имат възможността да проиграват различни статистически методи,
чрез симулация на научно проучване, проведена като истинска изследователска дейност. По време на
симулацията, използваните дидактически техники
са работа в малки групи (small group discussion) и
“Метода на мозъчната атака”, като средство за бързо вземане на решение, използване на въображението и споделяне на опита и желанието на научат
повече за пътя към резултатите от експеримента.[1,3] Така студентите реално се състезават срещу колегите си.
Иновационният методологически инструментариум на преподаване е внедрен с експериментална група студенти от специалност стоматоло-

гия трети семестър, затова се приема за научен
експеримент в Медицинския Университет. Студентите осмислят маниера на научното търсене, сценария на учебния процес не се повтаря в отделните
студентски групи. Всички работят по проблематиката, която заедно обсъждат. По този начин групата се сплотява и се стимулира работата в екип.
Така студентите осъзнават своите силни и слаби
страни, чрез самоанализ и самооценка, устоявайки личното си мнение. Ролята си в екипа те избират самостоятелно като у тях се развива убеждението , че висшето образование е не само придобиване на знание ,а и диспечеризация т.е. кое къде
да търсят.
Изучаването на успеваемостта на студентите от експерименталната и контролна групи след
прилагане на информационно комуникативните
технологии се осъществи по метода на пряката индивидуална анкета с 31 въпроса.
Експерименталната група (n=83).е експонирана от новата дидактическа технология – изследвания фактор. Тя включва студенти втори курс специалност стоматология
Контролната група е образувана от студенти
със същата специалност (n=31), обучавани с компютър по различна от изследваната методика.
Резултати и обсъждане
Изследване на студентската удовлетвореност
от творческата им дейност е извършено с анализ
на отговорите на въпроса: “Участвате ли в създаване на електронна версия на учебника?” Относителният дял на участниците в творческия процес от
експерименталната група представляват
63.86±5.27%, докато от контролната група са
9.68±5.31%. Непараметричният тест на Пирсон
х2=26.002 и точният F- тест доказват статистически значимо различие р<0.0001. Анализът на тези
резултати показва развитието на професионалната компетентност на обучаваните по експериментираната методика и техните творчески способности при комплексното приложение на статистическите знания в изследователската им дейност.
Използването на иновациите в учебния процес води до настъпване на качествени изменения в интелектуалния им потенциал.
Продуктът EXCEL се използва при новия стил
като виртуална (симулативна тетрадка), предпочитана форма на компютърен вариант. Стремежът
им към многообразие от решения на поставен
статистически, компютърен и медицински проблем
от тематичния план, проличава след съставяне на
микропрограма за изчисляване на статистически
параметри60.20±5.40% за експерименталната
група, срещу 6.50±4.60% от контролната група.

Анализ на резултатите от обучението по медицинска статистика ...

Студентите, включени в експеримента имат възможност да приграят неколкократно съответния
анализ, сменяйки само входните данни. Така при
интерпретация на различни резултати в интелектуална атмосфера те дебатират, спорят чрез обмен
и защита на своите мнения и становища. Анкетната
карта се явява своеобразен тест, като отговорите
дават възможност за сравняване на постиженията,
както на отделните членове на екипа, така и на гру-
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пата като цяло.
Въпросът “Какво е Вашето участие при “срещата” в Електронната библиотека”?, съдържа девет условия(критерии) за контрол и оценка на професионалната компетентност. Придобитите умения и навици за рационализиране на рутинните
действия, извършвани с компютъра са разпределени в тристепенна скала.

Таблица 1. Разпределение на студентите от експериментална и контролна група по вида
на дейности от първо ниво на скалата - познавателна способност

Критерии за оценка
Събиране на данни за самооценките
Записване на контролните въпроси
Допълване речника на компютърния
жаргон

Експериментална група
Бр.
Бр.
P ± Sp [%]
да
не
23

При обработката на данните е поставено изискването студентите да изпълняват и трите дейности (логика “И”), от което и да е ниво на скалата на
познанието.
Анализът на посочените в Табл.1 отговори показва,че в резултат на новия стил с прилагане на
информационните технологии 27.71±4.90% от
обучаваните, чрез експеримента покриват изисква-
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Контролна група
Бр. Бр.
P±Sp [%]
да
не

27.71±4.90

1

30

6.06±4.09

нията за първо ниво, докато съвсем не е такъв относителният дял на обучаваните от контролната група 6.06±4.09%. Непараметричният тест между
двете сравнявани групи отчита статистически значимо различие X2=8.14 Р<0.05, което доказва
ефективността на новия стил като дидактическа
технология с реално място в медицинското образование.

Таблица 2. Разпределение на студентите от експериментална и контролна група по вида
на дейностите от второ ниво на скалата, сензорно-моторна област – имитация

Критерии за оценка
Събирам примери от научни изследвания.
Изработвам таблици с междинни и крайни
резултати
Конструирам анкетни карти за база данни.

Експериментална група
Бр.
Бр.
P ± Sp [%]
да
не

Бр.
да

30

2

И при дейностите от второ ниво на скалата за
компетентност сравнителният анализ между двете
изследвани групи установява,че разликата не е случайна и е статистически значима т.е. отхвърля се
работната хипотеза Н0 , като стойността на критерия на Пирсон X2 =11.16 Р<0.05 Поставените
условия (творческа дейност) от преподавателя, посочени в табл.2 ,развиват креативното мислене(конструиране на анкетни карти), връзката с други ме-
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36.14±5.27

Контролна група
Бр.
P±Sp [%]
не
29

9.09±4.93

дицински дисциплини(събират примери от медицинските изследвания), стимулират изучаване на английски език(допълвам речника на компютърния
жаргон). Стимулира се творческото въображение
на студентите, в часовете се създава атмосфера,
наситена с емоционалност и напрежение за предлагане на нестандартни решения (създаване на база данни за мениджмънт на дейностите в собствен
стоматологичен център).
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Таблица 3. Разпределение на студентите от експериментална и контролната група по дейности от
трето ниво на скалата сензорно моторната област – автоматизъм.

Критерии за оценка
Изработване на микропрограми за
изчисляване на статистически параметри
Чертаене графики за визуализация на
медицински явления
Интерпретиране на получени резултати
за статистически показатели

Експериментална група
Бр.
Бр.
P±Sp [%]
да
не

28

Формирането на манипулативни умения и
навици, характерни за дейностите от трето ниво на
скалата за познание са работа в забавен темп по
образец (изработвам микропрограми), предрутинно извършване под засилен контрол на съзнанието(чертая графики и интерпретирам резултати) до
автоматизъм. Това е сполучлив, своеобразен тренинг на студентите с цел подготовка на екипна работа и бързи реакции, свързани със спешни и неотложни действия в медицинската практика.
Анализът на резултатите, посочени в табл.3
отново е доказателство, че прилагането на психолого-дидактически иновации , превръщат критериите от идея в интелектуална собственост на
студентите. Трите нива на скалата представляват
адаптация на опростената таксономия на целите
от Гилбер [1], съобразена със специфичните особености на стоматологичната теория и практика
Резултатите от посочените три дейности на
дидактическия експеримент, оформящи трето ниво на скалата за студентска компетентност, безспорно отхвърлят работната хипотеза –Н0: Не съществува статистически значимо различие между
методиките в двете компютърни зали. Точният тест
на Фишер Р<0.001 и критерият на Пирсон за съгласие X 2 = 8.38 Р<0.05, доказват закономерност и статистическа значимост на разликата в двете методики.
Изводи
1. Прилагайки рационалното в традиционната
методика “с тебешир”, при новия стил на преподаване е създадена адаптивна, динамично изменяща се образователна среда. При това с нея успешно се формира нивата на мисловна дейност:аналитично синтетично, евристично. [6.9]
2. Критериите, използвани за контрол и оценка на знанията имат за цел да докажат,че новият
стил подготвя не само познавачи на алгоритми за
статистическа обработка на данни, но и организа-
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33.73±5.19

Бр.
да

1

Контролна група
Бр.
P±Sp [%]
не

30

6.06±4.09

тори и проектанти на цялостно научно проучване и
анализатори на получените резултати.
3. Обучаваните реагират съвсем адекватно на
идеята за работа 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 статистика[3].
4. В основата на учебно-изследователската
дейност е приложено дидактическото моделиране,
като валидността на хипотезите се проверява чрез
опитни данни и се върви от по-простите към посложни модели на медицински изследвания
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ANALYSIS OF THE RESULTS IN THE EDUCATION OF THE MEDICAL
STATISTICS АFTER THE APPLICATION OF THE INFORMATION
TECHNOLOGIES
Nedialka Petrova
Medical University - Plovdiv, Bulgaria

ABSTRACT
INTRODUCTION: In the sphere of medical training there are possible strategies for its
Change two of the most important are: education by applying the information technologies and problem based
learning. These didactic innovations offer the unique possibility to be prepared students with a biomedical profile who
are able to use and analysed the essential information when they take fast decisions. The application of the information
technologies in the process of education makes for acquiring competence for precise, rapid and operative access to the
information ,necessary for running of complicated systems such as Medicine and Health Care.
DISCUSSION AND RESULTS: Analysis of the results of the introduction of a new style in the education of
Medical Statistics and Informatics is carried out in the work. The activities ,performed by the students when they create
an electronic version of the Biostatistics textbook ,are classified in a three degree scale..It is proved a statistical
significance of the difference between the two compared methods which are applied to the experimental and control
groups.
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ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ
ИНТЕНЗИВНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Антоанета Добрева, Недка Станчева, Васко Добрев, Димитър Станчев
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Представеният материал има за цел да дефинира нови, иновативни идеи за подобряване на качеството на
учебния процес чрез интензивно въвеждане на информационни технологии. Посочени са основните инструменти за реализиране на тези идеи. Формулирани са няколко важни задачи и начините за тяхното изпълнение.
Направени са изводи за подобряване качеството на учебния процес.
Ключови думи: качество на учебния процес, информационни технологии, инструменти и задачи
Key words: quality of education process, information technologies, instruments and tasks

Въведение
Качеството на обучение в системата на висшето образование е основен проблем за страните
от Югоизточна Европа. В това отношение Русенски
университет е един от най-активните инициатори и
участници в създаването на правила и предпоставки за извършването на конкретни дейности с цел
подобряване на качеството на учебния процес.
Мисията на Русенския университет е да разпространява висши знания и извършването на научни изследвания на високо европейско равнище в
присъщите му научни направления - фундаментални, приложни, технически и хуманитарни науки.
Основната цел на РУ е да интегрира европейското
измерение като важен елемент в образователния и
научноизследователския процес. Русенският университет е изградил европейски мрежи от студентски и преподавателски програми за мобилност, за
да разшири опита в областта на образованието и
кръгозора на студентския и преподавателския състави чрез участието си в Тематичните мрежи в подпрограма ЕРАЗЪМ на СОКРАТ II, КОМЕНСКИ,
МИНЕРВА и програмата ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ,
[1].
Основната цел на представения материал е
да дефинира нови, иновативни идеи за подпомагане и осъществяване на мисията на РУ чрез подобряване на качеството на учебния процес, засилване на международните контакти с цел създаване
на нови партньорства и разширяване на географския обхват за участие в Европейските програми, подпомагане разпространението на знания, обмена на
добри практики и повишаване на преподавателското и изследователското сътрудничество чрез по-нататъшно развитие на преподавателската мобилност и чуждоезиковото обучение, участие в създаването на ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) базирани продукти и разпространението им и в прилагането на резултатите, постиг-

нати чрез тези дейности.
Основен инструмент за реализиране на тези
идеи са приложните изследвания, базирани на информационните и комуникационни технологии, и
подобряващи съдържанието, творческия процес и
развитието на човешките ресурси. В тази връзка
могат да се формулират следните задачи:
1. Подсилване на познанията чрез въвеждане
на нови технологии и подходяща организация
2. Създаване на условия за активно учене
3. Участие във вземането на адаптивни и обвързани с Европейското образователно и изследователско пространства научни решения
4. Изграждане на предпоставки за създаване
и доразвиване на информационни и комуникационни технологично базирани системи за подпомагане на достъпността и непрекъснатото използване на дигитални научни ресурси и активи в мултиезикова и мултикултурна среда
5. Прилагане на моделиране, симулационни,
оптимизационни и презентационни средства.
Следните дейности могат да бъдат реализирани с цел решаване на изброените задачи:
1. Подсилване на познанията чрез въвеждане на нови технологии и подходяща организация
Ефективните организационни действия могат
да бъдат конфигурации от управленчески практики,
които улесняват развитието на знанията, което се
превръща в основа за конкурентно предимство. Пазарната ориентация, допълнена с предприемаческия дух осигурява културната основа на организацията на учене, [10].
Подходящата организация на учене включва
ученето като постоянен и стратегически процес,
фокусиран върху творческото мислене, като осигурява непрекъснат достъп до информационни
ресурси. Подобен модел на организация включва
пет тясно свързани помежду си подсистеми: учене,
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организация, хора, знания и технология. Ако някоя
от изброените подсистеми е слаба или отсъства,
ефективността на останалите подсистеми също намалява значително, [9].
2. Създаване на условия за активно учене
Активното учене включва работа в екип върху
реални проблеми, като се акцентира върху придобитите знания и активното им използване при създаване на решения, [9].
Активното учене е ефективен начин на усвояване на знания. От особено важно значение е интелигентната среда за активно учене, имаща за цел
да подсилва ориентирания към студента подход,
който подпомага самостоятелната му работа и високо интерактивния начин на учене. Подобна среда
е в състояние да използва свързания с учене профил на студента, т.е. неговия стил на учене, досегашните му познания в избора, организирането и
представянето на учебно съдържание, както и да
възприема нов подход към организацията на съдържанието на курса и неговото предаване. Този
подход обикновено е базиран на интелигентни компоненти от указания, които могат да бъдат интегрирани в широк диапазон от курсове. Подобна среда може да се реализира чрез широко разпространения Internet, Web, дигитални библотеки и технологии, [5, 7].
Според авторите следните стратегии за подобряване на активното учене са успешно приложими
в учебния процес във ВУ: подобряване на уменията
на студентите да усвояват нови знания, провеждане на непрекъснат диалог между преподаватели и
студенти, подобряване на уменията на студентите
за работа в екип, окуражаване на европейския им
мироглед, осигуряване на време, пространство и
подходяща среда за учене, увеличаване броя на избираемите учебни дисциплини, третиране на студентите като зрели, способни млади хора и делегиране на определени отговорности и права, което
безспорно ще окуражи тяхната свобода, енергия и
ентусиазъм.
3. Участие във вземането на адаптивни и обвързани с Европейското образователно и изследователско пространства научни решения
Адаптивното учене възниква, когато индивидът или организацията се обучават от опит или от
постигнати резултати. Адаптивното учене се базира или на придобита информация за поддържане
на съществуваща система, или на откриване на
грешки или положителни страни в системата и свързаните с това изводи, [9].
Особено важни са адаптивните и интелигентни технологии в контекста на Web-базираното дис-
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танционно обучение. Към настоящия момент Webбазираното обучение е приоритетна изследователска и развойна област. Предимствата му са очевидни: независимо е от зала за обучение и от платформа. Многобройни Web-базирани курсове и други образователни приложения са на разположение
в мрежата през последните 5 години. Проблемът е
в това, че повечето от тях не представляват нищо
повече от мрежа от статични страници с хипертекстове.
Предизвикателство представлява изследователската цел за разработка на напреднали Webбазирани образователни приложения, които предлагат известна степен на адаптивност и интелигентност. Тези характеристики са особено важни,
тъй като студентите във дистанционна форма на
обучение работят самостоятелно, по домовете си.
Адаптивните и интелигентни технологии придават
различна функционалност на образователната
система.
Възможно е приложението на следните технологии:
3.1. Интелигентни обучаващи системи
(ИОС) в Web-базираното обучение
Тези системи са традиционна област на изследване по отношение на Адаптивните и интелигентни образователни системи (АИОС). Целта на
различните ИОС е чрез използване на знанията в
съответната научна област и образователните стратегии да се подкрепи гъвкавото индивидуално учене и консултиране на студента. В [4] авторът представя три основни ИОС технологии: последователност на учебния план, интелигентен анализ на решенията на студентите и помощ при интерактивно
решаване на проблема. След 1990 се появява нова технология – подпомагане при решаване на проблема чрез примери.
Целта на технологията “последователност на
учебния план” е да се предостави на студента найподходящата индивидуално планирана последователност на познавателните единици и последователността на обучаващите задачи (примери, въпроси, проблеми), върху които той да работи. Тази
технология подпомага студента да намери «оптималната пътека» към учебния материал.
Технологията за подпомагане решаването на
проблем се счита за основна функция на Интелигентните обучаващи системи и тяхно основно предимство. Изброяват се три вида подпомагащи технологии: интелигентен анализ на студентските решения, интерактивна подкрепа при решаване на
проблема и базирана на примери помощ при решаване на проблема. Интерактивната подкрепа при
решаване на проблема е по-съвременна и по-мощна технология. Вместо да изчаква крайното реше-
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ние, тази технология предоставя на студента интелигентна помощ на всеки етап от решаването на
проблема. Базирана на примери помощ при решаване на проблема е най-новата технология. Тя предлага на обучаемите успешно решени случаи, които са в съответствие с поставената задача и с предишния им опит.
3.2. Технологии, възникнали от Web – базираното обучение
Тази група от технологии практически нямат
аналог в образователните системи, съществуващи
преди появата на Internet. Те представляват много
добра рамка за разработване на различни адаптивни и интелигентни технологии.
4. Изграждане на предпоставки за създаване и доразвиване на Информационни и комуникационни технологично базирани системи за подпомагане на достъпността и непрекъснатото използване на дигитални научни ресурси и активи в
мултиезикова и мултикултурна среда
Тези информационни и комуникационно базирани системи се основават на три основни елемента: нови учебни материали, адаптирани към
изискванията на различните действащи лица – студенти, лектори, консултанти; интерактивна система;
Web – дигитални библиотеки, които позволяват персонализиран и адаптивен достъп до информационните и комуникационни изисквания на всеки потребител във всеки един момент от време, [3].
5. Прилагане на моделиране, симулационни, оптимизационни и презентационни средства
Авторският колектив е разработвал 3D модели на различни трансмисии и предавки, [6, 11].
Разработени са софтуерни програми за оптимизирано изчисляване и оразмеряване на цилиндрични
зъбни предавки и на червячни предавки, [2, 6, 11].
Подготвени са компютърни тестове за контрол и
самостоятелна подготовка на студентите при усвояване на нови знания, [8].
Посочените средства и модели се използват
в обучението на студенти от машиностроителните,
аграрните и транспортните специалности в РУ и
представляват стъпка напред към подобряване на
качеството на обучение във системата на висшето
образование.
Изводи
1. Приложните изследвания, базирани на информационните технологии, подпомагат процеса
на усвояване на знания, стимулират творческите
способности на студентите и повишават техния интерес към учебния процес.

2. Успешното използване на приложните
изследвания, базирани на информационните технологии, представлява основен фактор за подобряване качеството на учебния процес в системата на
висшетообразование.
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ABSTRACT
The objective of the presented material is to define innovative ideas for improving the quality of the education
process through intensive introducing of information technologies. Main instruments for the realization of those ideas
are indicated. Several important tasks and the methods for their implementation are described. Conclusions for the
improvement of the quality of the training process are made.
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ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕКОИНФОРМАТИКА
Боряна Делийска
Лесотехнически университет - София
Екоинформатиката е сравнително нова интердисциплинарна наука, която се занимава с изследване, анализ
и използване на информационните технологии в екологията и/или науката за околната среда. В статията се
разглеждат същността, предмета и задачите на екоинформатиката. Обосновава се необходимостта от обучение
в тази област и се анализират публикувани проекти, учебни планове и програми в тази област. Специализираното
обучение по екоинформатика обединява широк обхват от дисциплини в областта на информатиката, естествените науки, екологията, науките за Земята и др. Въз основа на обзора и анализа са разработени учебни планове
за обучение по екоинформатика за образователни степени бакалавър и магистър.
Ключови думи: екоинформатика, информатика, обучение, учебен план, учебна програма.
Key words: ecoinformatics, informatics, education, curriculum, syllabus.

Въведение
В последните години се развиха клонове на
информатиката, свързани с приложението й в природните науки и науките за Земята, а именно: биоинформатика (bioinformatics) – информатика в
биологията; геоинформатика (geoinformatics,
GIScience) – теория и технология за изучаване, обработка и представяне на геопространствени данни;
химическа информатика (cheminformatics) – информатика в химията и фармацията; лесоинформатика (forest informatics) – информатика за горското стопанство; медицинска информатика (medical
informatics) – информатика в медицината и здравеопазването; хидроинформатика (hydroinformatics)
– информатика в хидрологията; ветеринарна информатика (veterinary informatics) – информатика във
ветеринарната медицина; агроинформатика (agroinformatics) – информатика в агрономическата
наука; екоинформатика (еcoinformatics) и т.н.
Екоинформатиката е с над наука и технология с над 20-годишна история. Свързана е със
събиране, обработване, анализ и извеждане на информация за околната среда. Изясняването на принципите на обработката на информацията на всички
нива на сложност на екосистемите – от гените до
екологичните мрежи, подпомага прозрачното вземане на решения за най-важните въпроси на екологията и управлението на околната среда – устойчиво развитие, биоразнообразие и глобално
затопляне.
Екоинформатика се изучава в колежи и университети като отделна дисциплина в рамките на
други специалности и по-рядко – като самостоятелна специалност. В едноименната специалност екоинформатиката се изучава и като отделна дисциплина в една или повече части. Освен това, тя е предмет и на семинари и следдипломни курсове.

Настоящата публикация обхваща състоянието
и задачите на обучението по екоинформатика и е
структурирана така: в точка 1 се обсъждат същността, предмета и задачите на екоинформатиката;
точка 2съдържа преглед на обучението в областта;
в точка 3 се анализират учебни планове на специалност “Екоинформатика”; в точка 4 се прогнозират насоки за бъдеща работа. В Приложения 1 и 2
са дадени разработените примерни учебни планове съответно за степени “бакалавър” и “магистър”.
1. Същност, предмет и задачи на екоинформатиката
Екологичната информатика, информатиката
за околната среда или информатиката за природните системи (наричана кратко екоинформатика),
е интердисциплинарна наука за изследване и анализ информацията, както и за използване на информационните технологии в екологията и/или науката за околната среда [3]. Тя изследва околната
среда и нейното управление чрез достъп до бази
данни с еко-информация1 и обхваща статистика,
анализ, планиране, моделиране (симулиране) и
прогнозиране на природни системи, процеси и
явления. Екоинформатиката свързва знанията от
различни природни науки със социалните, икономическите и екологичните знания, като съчетава
разнообразието от автоматизирани измервания
чрез гъвкави и многообхватни мрежи за мониторинг на околната среда с мултидисциплинарно математическо моделиране с цел постигане на евтини,
безрискови и съгласувани решения [Gunther O.
1998].
Научните дисциплини, пряко свързани с екоинформатиката, са показани в обобщена схема на
фиг.1:
Екоинформатиката изпълнява [2] една или по-

1 В английския език еквивалент на разширеното тълкуване на представката еко- е думата environment
(околна среда), а терминът ecology се използва най-вече като название на един от разделите на биологията.
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вече от следните задачи:
• мониторинг и анализ на качеството на околната среда;
• съхраняване, обработка и достъп до екоданни;
• мониторинг, анализ и управление на риска
в околната среда;
• статистика и отчети за околната среда;
• планиране и симулация на ресурсите на
околната среда;
• моделиране и оптимизиране на екосистеми;
• симулация, оптимизация и управление на отпадъци и процеси за намаляване на замърсяването;
• поддържане на решения за околната среда.
Тези задачи се решават със съвременни екоинформационни системи (EИС), в които се изпълняват две основни групи дейности [Recknagel F.
2003] – а) архивиране на данни, търсене и визуализация на информация за околната среда и б)
моделиране, анализ и прогнозиране на екосистеми.
2. Преглед на обучението в областта на екоинформатиката
2.1. Учебни планове и програми

Като цяло, публикациите за обучение в областта на екоинформатиката не са много. В тях се
обсъждат стратегиите на градивното и проблемноориентираното обучение. Известни са учебните планове и програми на Университета във Върмонт
(http://ecoinformatics.uvm.edu/the-collaboratory/
teaching.html), Мичиганския университет (http://
www.snre.umich.edu/degree_ programs/environmental_informatics.php#courses2005), Университета в Лечестър (www.le.ac.uk/ ua/ac/progspec/postgrad/Sci/MSc%20Environmental%20Informatics%20PS.pdf), Орегонския университет (http://ecoinformatics. oregonstate.edu/curriculum.htm) и др.
Един от първите курсове, с продължителност
1 година, е предложен в Университета в Ланкастър,
Великобритания [3, 5].
2.2. Проекти
През 1997 г. е финансиран тригодишен съвместен проект ECCEI [7] за обучение по специалност “Екоинформатика” между Европейската общност и Канада. Четири университета в Европа и четири в Канада са съгласували учебните си дейности за създаване на нова многонационална основа
за обучение в тази област. Разработен е гъвкав и
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новаторски учебен план, както и организационна
рамка по тази нова специалност, предназначени за
студенти, изучаващи компютърни науки и науки за
околната среда.
Проектът предизвиква голям интерес и от страна на университети в САЩ, Австралия и Нова
Зеландия. Оказва влияние не само върху качеството на обучение в тази област, но и върху държавното планиране, агенциите по околната среда и
индустрията.
В проекта са обособени са 5 подобласти на
обучение по екоинформатика: а) софтуерно инженерство за конструиране на модели, експериментиране и репродуциране; б) описание и моделиране на екосистеми; в) обработка и достъп до
информация; г) системи за управление на бази с
пространственно-времеви данни; д) прекопаване на
данни и разпознаване на изображения. Курсът е
12-месечен, разделен на 2 семестъра, плюс изследователски проект. Включва 32 дисциплини, част
от които се изучават онлайн.
Друг проект е SEEK на Националната научна
фондация (NSF) на САЩ, включващ традиционно и
онлайн обучение по екоинформатика в няколко курса и работни семинари. Съдържа курсове “Въведение в екоинформатиката” (Intro to ecoinformatics), “Екоинформатика” (Ecoinformatics) и
“Информа-тика за мениджъри на данни” (Informatics for Data Managers) [SEEK 2006].
3. Анализ на учебни планове за обучение по
екоинформатика
Обучението по екоинформатика се провежда
в бакалавърска и магистърска степен на висшето
образование, както и под формата на семинари и
краткосрочни (няколкоседмични) курсове за
преквалификация. Прилага се както традиционно,
така и електронно обучение (е-обучение). Съвременното е-обучение е дистанционно и осигурява подобра възможност за достъп до актуалните световни постижения в тази област. За повишаване на
ефективността му се препоръчва използването на
модули с вградени знания.
От прегледа на учебните планове на едноименната специалност се вижда, че задължителни са
дисциплините: “Теоретична екоинформатика”,
“Практическа екоинформатика”, “Геоинформатика”, “Информационни технологии”, “Информационни системи” “Софтуерно инженерство”, “Комуникационни технологии”, както и фундаменталните
математически дисциплини.
Избираеми дисциплини са: “Хидроинформатика”, “Моделиране на екопроцеси”, “Качество и
стандарти за околната среда”, “Управление на информацията”, “Управление на софтуерното произ-

водство”, “Мобилни компютърни системи”, “Екоекспертни системи”, “Вградени компютърни системи”, “Еко-риск”, “Еко-контрол”, “Здраве и околна среда” и др.
Не са публикувани специални методики за
обучение в тази област, но интерес продставлява
концепцията на Dade [1] за интегриране в него на
ЕИС с моделни данни. Друга възможност за подобряване на дистанционното обучението в тази област е разработването на модули за оценка, които
измерват степента на знания на потребителите в
конкретно направление и определят дали са
достатъчни, за решаване на типични за направлението задачи.
От обзора на публикуваните учебни планове
и програми, както въз основа на проучването на
интердисциплинарните връзки на екоинформатиката с другите науки, в настоящото изследване са
разработени два учебни плана за специалност
“Екоинформатика” на ниво “бакалавър” и магистър”. Структурата на плановете е дадена в Приложения 1 и 2, съответно.
4. Насоки за бъдеща работа
Разработените учебни планове са основа за
развитие на учебните програми на отделните
дисциплини. Предвид предимствата на електронното обучение (е-обучение), изследванията ще продължат в посока на проучване, проектиране,
създаване, поддържане и използване на терминологични ресурси, онтологии, учебни обекти и елементи в областта.
Заключение
Предложените учебни планове са първи опит
у нас за изследване на проблемите на обучението
в областта на екоинформатиката.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКОИНФОРМАТИКА”
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

№

Задължителни учебни дисциплини

Форма
на
контрол

Общ
хорариум
(бр.ч.)

Лекц
ии
(бр.ч.)

Упражнени
я (бр.ч.)

Семестър

И

60

30

30

І

И
И
И
ТО
И
И
И
И

60
60
60
30
60
60
60
60

30
30
30
0
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30

ІІ
ІІІ
ІV
ІV
І
ІІІ
ІІ
ІV

И
И
ТО
И
И
И
И

90
60
45
75
60
45
60

30
45
15
30
30
30
30

30
45
15
45
30
15
30

ІІ
ІІІ
V
V
І
VІ
ІІІ

Математика, информатика
1

Математика І (линейна алгебра и аналитична
геометрия)

2
3
4
5
6
8
9
10

Анализ І
Анализ ІІ
Дискретна математика
Теория на вероятностите
Информационни технологии
Компютърна графика
Програмни езици
Информационни системи

Екология, науки за Земята, екоинформатика
11 Екология
12 Геодезия и картография
13 Екологичен мониторинг
14 Географски информационни системи (ГИС)
16 Биология
17 Биостатистика
18 Екоинформатика
Социални, икономически, правни науки
19 Екополитика
20

Комплексно управление на териториите

22
23

Екологично право
Философия

Други
24 Чужд език
25 Физическо възпитание и спорт
26 Химия
27 Физика
Дипломно проектиране/ държавен изпит

И

60

30

30

VІ

И

45

15

30

ІV

ТО
И

45
45

30
45

15
0

V
ІІ

TO
ТО

90
120
60
60
125

0
0
30
30

90
120
30
30

І,ІІ
І,ІІ
І
ІІ
VІ

ТО

60

30

30

ІІ

Избираеми учебни дисциплини
1

Основи на природоползването/
Ландшафтознание/Лесоустройство и таксация

2

Метеорология/Хидрология/ Геоморфология

И

45

15

15

І

3

Анализ и синтез на алгоритми/Експертни
системи/Цифрова обработка на изображения

И

45

30

15

VІ

4

Компютърни мрежи и Интернет технологии/
Софтуерно инженерство/Бази данни

ТО

60

30

30

ІV

5

Дистанционни методи и глобални позициониращи
системи/Методи за събиране и филтриране на
данни/Анализ на пространствени данни

45

15

30

V

Физическа география/Анализ и управление на
риска/Екофизиология

60

30

30

ІІІ

1755

780

975

ВСИЧКО:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКОИНФОРМАТИКА”
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

№

Задължителни учебни дисциплини

Форма
на
контрол

Общ
хорариум
(бр.ч.)

Лекции
(бр.ч.)

Упражнения
(бр.ч.)

Семестър

И

60

30

30

І

И
ТО
И
ТО

60
60
60
60

30
30
30
30

30
30
30
30

І
ІІ
І
ІІІ

И
И

75
60

45
30

30
30

ІІІ
ІІ

И

60

30

30

ІІІ

И

60

30

30

ІІІ

Математика, информатика
Математика ІV (теория на вероятностите, частни диф.
уравнения, функции на компл. променливи)

1

4
Екоекспертни системи
7
Изкуствен интелект
6
Системи за презентации
7
Терминологични ресурси на екоинформатиката
Екология, науки за Земята, екоинформатика
14
Геоинформатика и ГИС
15
Моделиране и анализ на екосистеми
Екоинформатика

17

Социални, икономически, правни науки
18

Бизнес планиране и управление на проекти

19

Общество и природни ресурси

20
Оценка и управление на околната среда
Дипломно проектиране/ държавен изпит
Избираеми учебни дисциплини

И

45

15

30

ІV

ТО

60
125

30

30

ІV

ІІ

1

Екология в горското стопанство/Ландшафтна екология

ТО

60

30

30

2

Дендрология/ Почвознание

И

45

15

15

І

3

Анализ и синтез на алгоритми/ Web програмиране

И

45

30

15

ІІІ

4

Макроикономика/Геостатистика

ТО

60

30

30

ІV

5

Зоология/Орнитология

ТО

45
1025

30
465

15
435

ІІ

ВСИЧКО:

Understanding Ecology by Biologically-Inspired
Computation. Springer-Verlag, Berlin, 2003
7. Project No 97-01-CAN-C2001, 1997, ECCEI –
EU-Canada curriculum on environmental informatics,
http://europa.eu.int/comm/education/ programmes/
eu-canada/9701.pdf
8. SEEK, On Line Informatics Training, 2006, http:/

/seek.ecoinformatics.org/Wiki.jsp?page=OnLineInformaticsTraining
9. The UVM Ecoinformatics Collaboratory. http://
ecoinformatics.uvm.edu/the-collaboratory/ teaching.html, 2005

SURVEY AND ANALYSIS OF ECOINFORMATICS EDUCATION
Boriana Deliiska
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The ecoinformatics is comparatively new interdisciplinary science concerning research, analysis and utilization of
the information technologies in ecology and/or environmental science. In the article the nature, subject and problems of
ecoinformatics are examined. The necessity of education in ecoinformatics is emphasized and existing curricula, syllabuses
and projects in this area are analyzed. The specific education in ecoinformatics covers wide range of educational
disciplines in the area of informatics, natural sciences, ecology, Earth sciences, biology etc. On the base of the survey
and analysis curricula and syllabuses for bachelor’s and master’s degrees are developed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА ПО УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
Елизабета Вачкова
Лесотехнически университет - София
Статията обобщава опита от изграждането и пилотното внедряване на първата българска виртуална библиотека по управление и развитие на човешките ресурси за четири категории потребители. Проектът е иницииран
и финансиран от Международна бизнес школа Трансбизнес – Е ЕООД и цели създаването на единна система за
подготовка на кадри в областта на управлението на хората. Основната идея е да се осигури съвместимост,
последователност и единна база за обучението в тази област за студенти от бакалавърско и магистърско ниво,
както и за специалисти – начинаещи в професията и такива, стремящи се към покриването на професионалните
стандарти за работещите в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Представят се възможностите и предимствата на интернет базираното обучение за подготовката на специалисти и мениджъри в условията на икономика, основана на знанието. Коментират се резултатите от прилагането на метода в магистърската и бакалавърската степен на обучение по управление на човешките ресурси в Лесотехническия университет
през учебната 2006/2007 година. Изтъкват се ползите, трудностите и подходите за тяхното преодоляване,
както и перспективите за развитие и усъвършенстване на ученето през целия живот чрез използването на интернет базираното обучение.
Ключови думи: Виртуална библиотека, интернет базирано обучение, управление и развитие на човешките
ресурси, професионални стандарти по управление и развитие на човешките ресурси
Key words: Virtual library, internet-based training, human resource management and development, professional
standards in human resource management and development

Въведение
Обучението по управление и развитие на човешките ресурси в България през последните десет години се променя много бързо под въздействието както на изискванията на Европейския съюз,
така и на развитието на самата професия в нашата страна. В изпълнение на Болонската декларация от 1999 година висшите училища и другите образователни институции полагат специални грижи
“непрекъснато да се адаптират към променящите
се изисквания, обществените нужди и напредъка в
областта на науката”.
Специфичен, много важен фактор, стимулиращ тези промени е изграждането на сравнително
хомогенна среда за осъществяването на трудовия
процес чрез въвеждането на общи за Европейския
съюз законови и нормативни уредби и навлизането
на добрите европейски практики по УЧР в нашия
бизнес. Други катализиращи фактори са замяната
на централизирано-плановите с пазарните механизми на управление, отварянето на икономиката ни,
засилването на глобализационните процеси и масовото навлизане на съвременните информационни технологии в управлението и в обучението.
Важни изменения настъпиха и в резултат от
подобряването на качеството на браншовата среда
у нас, които бяха ускорени от:
• обединяването на интересите и усилията на
работещите за повишаване на професионализма
на заетите с управлението и развитието на човешките ресурси (УРЧР);

• въвеждането на Национални стандарти за
професионална компетентност на работещите в областта на УРЧР и тяхното издаване;
• създаването на Институт за сертифицирани специалисти по УРЧР;
• стартирането на процеса по сертифициране;
• увеличеното предлагане на различни по продължителност и вид обучения по стратегическо
управление, управление и развитие на човешките
ресурси, включително уеб базирана подготовка на
специалистите.
В резултат на системно полаганите усилия в
настоящия момент обучението по управление и развитие на човешките ресурси у нас натрупа потенциал и има редица конкурентни предимства в сравнение със съседните на България Румъния, Сърбия,
Македония, Хърватия и Черна гора. В тези страни
нямат професионални асоциации по УРЧР, а
България е една от малкото страни в Европа, наред с Великобритания, Ирландия, Германия и Естония, в която са приети и действат професионални
стандарти за работещите в областта на УРЧР. В
университетските програми на другите балкански
страни тези дисциплини са слабо застъпени. За
сравнение – проучването на Института за сертифицирани специалисти (ИСП) показва, че самостоятелни учебни специалности по УЧР има в четири висши училища у нас, които подготвят студенти
в трите квалификационни степени – специалист,
бакалавър и магистър. В другите учебни заведения
дисциплината е включена в цикъла профилоопре-
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делящи предмети в различни специалности – “Бизнес администрация”, “Публична администрация”
(БСУ), “Индустриален мениджмънт” (ТУ), “Организационно развитие”(СУ), “Стратегическо управление”(СУ) и други.
Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси също организира и провежда различни видове обучения, подпомага студентските стажове по дисциплината, полага усилия за координиране на вузовските програми с изискванията на практиката. Големи усилия се полагат
за популяризиране на професионалните стандарти и се съдейства активно за повишаването на квалификацията на работещите в областта чрез организирането на традиционни конференции с авторитетно международно участие.
Въпреки безспорния напредък, все още критиките към качеството на обучението са сурови и
често напълно основателни. Упреците най-често са
за увеличаването на пропастта между потребностите на практиката и предлаганата подготовка от
ВУЗ и за използването на стари програми и методи
на обучение.
Реализирането на създадения образователен
потенциал, постигането на стабилно конкурентно
предимство в региона и преодоляването на съществуващите слабости в подготовката по УРЧР е може да се осъществи чрез изграждането на модерна съвременна система за интернет базирано обучение по УРЧР, която да осигури съвместимост,
последователност, гъвкавост, динамичност и единна база за обучението в тази област за студенти от
бакалавърско и магистърско ниво, както и за специалисти – начинаещи в професията и такива, стремящи се към покриването на професионалните
стандарти за работещите в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. На решаването на тази амбициозна задача е посветен
проектът на Международната бизнесшкола Трансбизнес-Е ЕООД за изграждане на виртуална библиотека1 по УРЧР за четири категории потребители.
Визия, мисия, цели и задачи на виртуалното
обучение по управление и развитие на човешките ресурси (УРЧР)
Изброеното дотук дава основание да се формулира визията на проекта: Изграждане на балкански и европейски център в България за широко достъпно високотехнологично учене през целия живот
в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Мисията, респективно е предлагане
на висококачествено интернет базирано обучение
по УРЧР в четири измерения. Мисията и визията м-

огат да бъдат реализирани чрез следните декомпозирани системи от стратегически и оперативни
цели:
1. Стратегически цели:
• Увеличаване на достъпа до привлекателно,
компетентностно базирано обучение по УРЧР
• Предлагане на Български бенчмарк в обучението по УРЧР
• Създаване на среда за българска и европейска база от методи, техники и най-добри практики по УРЧР.
2. Оперативни цели:
• Подпомагане на текущата практика по УРЧР
• Повишаване на ефективността на университетското образование по УЧР
• Улесняване на подготовката за покриване на
стандартите по УРЧР
• Осигуряване на съвместимост на знанията
и практическите умения по УРЧР, придобивани на
различни нива на подготовката в образователните
институции и практиката
Основни мотиви и предпоставки в подкрепа
на реализацията на целите
Днес вече не се спори за необходимостта от
разработването на интернет базираното обучение.
Конкретните мотиви, които най-силно повлияха на
решението за финансиранеи стартиране на проекта могат да бъдат синтезирани по следния начин:
• Голям интерес от клиенти към базисно (въвеждащо ) обучение по УРЧР от различни категории потребители, най-вече от групата на преобладаващите в България микро и малки и средни фирми;
• Разпръснатост на потребителите по територията на страната;
• Потребителски интерес извън страната (Македония, Румъния)
• Очаквания за повишен интерес към Стандартите по УРЧР след присъединяването към ЕС от
наши фирми и от съседните страни
• Непрекъснато увеличаване на посещаемостта на занятията по УЧР, повишаващ се интерес
към тематиката
• Повишаващи се изисквания на студентите
от магистърските програми към модерно, европейски ориентирано, практически насочено обучение;
• Увеличаващ се брой на работещите студенти, за които дистанционните форми и достъпът
до електронни бази данни е единственият начин за
получаване на образование;

1 Терминът е взаимстван от международната практика. Виртуалната библиотека на МБШ Трансбизнес- Е
е член на Българския виртуален университет.

Създаване на виртуална библиотека по управление и ...

• Повишените изисквания за осигуряване на
равен достъп до образователни услуги за уязвимите групи от населението – хора с увреждания,
майки, възрастни хора, етнически малцинства, хора от отдалечените райони и други.
От всичко изброено дотук става ясно, че този
тип обучение дава възможност да се решат изключително важни социални и икономически проблеми и в него е заложен голям потенциален ефект.
Логично възниква въпросът защо за момента на
българския образователен пазар предлагането на
подобни продукти в областта на УРЧР е толкова
оскъдно. Основните причини за този дефицит са
следните:
• Недостатъчна специфична подготовка на
преподавателите за е-обучение;
• Големи разходи по създаването на електронно съдържание
• Недостатъчен капацитет на университетските компютърни лаборатории
• Дефицит и висока цена на системното администриране
• Липса на източници за финансиране на проекти за електронно обучение.
Специално внимание заслужава предварителната подготовка на хората, ангажирани с разработването на електронното съдържание – най-важната и най-трудоемката част от работата. Не бихме
се наели с тази амбициозна задача, ако нямахме
опит в различни по характера си разработки, всяка
една от които по свой начин допринесе за придобиването на опит, необходим за е-обучението. Найважните предпоставки, създавани за период от целенасочена професионална работа в продължение
на шест години са:
• Изграден опитен екип от теоретици и практици, системно работещи в практиката и провеждащи научни изследвания в областта
• Непрекъсната консултантска работа с големи, средни и малки клиенти по УРЧР
• Познаване на британските стандарти (след
проведени серия обучения и работа по проект) и
участие в разработването на българските стандарти за професионална компетентност
• Работа с британски университети, които са
сертифицирани като центрове за обучение по стандартите на CIPD2
• Разработване на практически наръчник по
УРЧР с периодично подменяеми страници, предлаган и на електронен носител (в обем над 1000 страници, който се ползва от практиците пета година)
• Прилагане на частично уеб-базирано обучение по УЧР в университета Портсмут (осъществя-
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ва се в България от 1993 г.)
• Предлагане на он-лайн консултации на клиенти по проблемите на УРЧР в процеса на изпълнение на проекти
• Десетгодишен опит в организирането и провеждането на международни сравнителни изследвания на практиката по УРЧР в България по методология, разработвана от 34 страни
Тази дългогодишна подготовка създаде предпоставки за обединяването на разнородния опит,
необходим за предлагането на компетентно базиран подход към обучението на четирите различни
категории потребители, с отчитане на международния опит и най-добрите европейски практики. Важна
характеристика на електронното съдържание ориентацията към изискванията на стандартите за професионална компетентност, възприети като единна база и застъпени в различна степен за всяка
отделна категория потребители. Съдържанието за
академичните потребители покрива учебните
програми, за начинаещите в професията покрива
най-често задаваните от практиците въпроси, а за
висококвалифицираните специалисти е съобразено с изискванията на съответния стандарт.
Друга съществена характеристика на електронното съдържание е богатството и разнообразието на рубриките, в които то е разпределено.
Разработените до момента теми са 125 за практици и 20 за академични потребители, организирано
на модулен принцип. По всяка тема потребителите
разполагат с:
1. Анотация
2. Пълно съдържание на темата
3. Конкретни цели на обучението по модула –
какво трябва да знаят и да могат след приключване
на работата
4. Основни лекционни текстове
5. Презентации
6. Инструменти, модели, готови формуляри
7. Казуси от българската и световната практика
8. Практически решения от българската практика, съобразени с нашето трудово законодателство
9. Въпроси за самоподготовка
10. Практически задания
11. Тестове за проверка на знанията
12. Списък на препоръчителната литература
за подготовка по темата
13. Ключови думи
14. Метафори
15. Илюстрации – кратки клипове и други

2 Британски институт за сертифицирани специалисти

Организация на работата по изграждането и
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Елизабета Вачкова

експлоатацията на системата
Етапите, през които премина създаването на
виртуалната библиотека са следните
1. Осигуряване на проектното финансиране
(Трансбизнес-Е)
2. Създаване на екипа
a. Университетски преподаватели, консултанти, мениджъри, специалисти по УЧР от цялата страна
b. Клиенти на МБШ Трансбизнес-Е
c. Специалисти по информационни технологии
d. Технически изпълнители
e. Журналист, оператор, музикален оформител, режисьор
• Актуализиране на уеб страницата на фирмата
• Създаване на електронното съдържание на
български и на английски езици първоначално в три
варианта – за практици от първо ниво (съгласно
стандартите за професионална компетентност) и
за академични потребители от бакалавърската и
магистърската степен на обучение
• Адаптиране на платформите с отворен код
– MOODLE за бакалавърската степен по дисциплината “Управление на човешките ресурси” и SHELL
за магистърската степен по дисциплината “Стратегическо управление на човешките ресурси” и за бизнес потребителите
• Инсталиране на електронното съдържание
на уеб страниците на фирмата и на университета
• Обучение за работа с виртуалната библиотека студенти и преподаватели
• Предоставяне на временен достъп за потребителите
• Стартиране на използването на системата
В конкретния случай се експлоатира синергичния ефект, който се постига от обединяването
на интересите на бизнеса – консултантска фирма
и на държавната образователната институция.
Ефектът е двупосочен, взаимно се обогатяват теорията и практиката, премахва се границата между тях, осигурява се приемственост и допълване.
Задачата се усложни допълнително поради необходимостта да се адаптират две платформи, тъй
като всеки университет има предпочитания към използването на различни системи. Ръководството на
Българския виртуален университет полага усилия
за унифициране на платформите, но за момента
няма признаци на стремеж към използването на
едни и същи системи. Очевидно това и в близко
бъдеще ще затруднява преноса на електронно съдържание и използването на една и съща виртуална библиотека от различни потребители.
Практическият опит на Международната биз-

несшкола Трансбизнес-Е
Създаването и пилотното прилагане на виртуалните библиотеки по УРЧР през 2006-2007 учебна година в Стопанския факултет на Лесотехническия университет позволява да се обобщят първите резултати, ползи и недостатъци. По време на
лекциите се използват предимно пауър поинт презентации, кратки филми и клипове. Най-ефективна,
според нас е работа по време на упражненията.
Студентите изпълняват на компютър, в интернет
среда част от заданията в групи, развивайки уменията си за работа в екип, друга част – индивидуално. Те могат текущо да правят он-лайн справки и да използват цялото електронно съдържание.
В зависимост от индивидуалните умения и степента на подготовка, всеки работи с различна скорост
и може да получава различни по степен на сложност задания. Интересът към решаването на практически казуси е подчертано голям, студентите с
голямо желание решават реални управленски проблеми. Всеки има лично портфолио, което се съхранява и така се гарантира прозрачност на учебния
процес и обективност на оценяването. Във всеки
момент текущата оценка на всеки може да бъде
проверена и доказана. Може да се следи индивидуалната работа на всеки студент чрез статистиката за влизане и работа в системата. Най-добрите работи могат да бъдат предоставени на вниманието на всички за обсъждане, могат да се организират съревнования между екипите и взаимно
оценяване. Тези дейности дават възможност да се
изграждат различни практически умения, подобрява се комуникацията между екипи и индивиди, развива се комуникационната и мениджърската
култура.
Налагат се най-важните изводи, че рязко се
повишава качеството на учебния процес и мотивацията на студентите за работа по дисциплината.
Конкретно това се изразява в:
• Работа с ентусиазъм и одобрение
• Желание за творчески изяви
• По-добро усвояване на специализираната
терминология
• Висока мотивираност за конкурентни достижения
• Ангажираност на вниманието през цялото
време
Трудности и нерешени проблеми
Логично възниква въпросът защо за момента
на българския образователен пазар предлагането
на подобни продукти в областта на УРЧР е толкова
малко. Основните причини за дефицита им са следните:
f. Недостатъчна специфична подготовка на
преподавателите за е-обучение;

Създаване на виртуална библиотека по управление и ...

g. Големи разходи по създаването на електронно съдържание
h. Недостатъчен технически капацитет на университетските компютърни лаборатории
i. Дефицит и висока цена на системното администриране
j. Липса на източници за финансиране на проекти за електронно обучение.
Създаването и използването на такава система изисква източник на непрекъснато финансиране, тъй като ако не се поддържа и обновява
редовно, системата губи смисъла си. Необходима
е постоянна институционална подкрепа и обвързване на стратегиите за развитие на университетите с плановете за изграждането и поддържането
на електронното обучение.
На практика за момента въвеждането на обучение, базирано на новите информационни технологии във висшите училища е лична инициатива на
преподавателите, а не писмено дефинирана и последователно реализуема официална стратегия.
Осъществяването на тази инициатива е свързано с
голяма физическа и психическа натовареност на
преподавателя и е по силите на малко хора. Ето
защо процесът е бавен и неефективен, той изисква влагането на голям допълнителен личен времеви ресурс и координирането на усилията на различни висококвалифицирани специалисти. В същото
време е ясно, че ако този процес не започне да се
управлява на най-високо институционално ниво, съществува реалната опасност висшите училища бързо да загубят конкурентоспособността си. В условията на бързото отваряне на образователните пазари това означава загуба на потребители и на завоюван престиж и капацитет.
Перспективи за развитие на интернет бази-
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раното обучение по УРЧР
Времето на дискусиите по повод на нуждата
и ползите от е-обучение отдавна отмина. Всички
престижни образователни институции по света предлагат различни форми на интернет базирани курсове. Предлагането им в българските висши училища е въпрос на престиж, качество на образователния процес и конкурентоспособна сила. Ето защо спешно трябва да се изработят политики и стратегии за изграждането и развитието им и висшите
ръководства пряко да поемат контрола над този
процес. Финансирането може да бъде осигурено
по линия на Оперативната програма за развитие
на човешките ресурси, за която през периода 20072011 г. България трябва да усвои: 1 213 869 575
EUR от ЕС и 182 080 436 лева от национално
съфинансиране.
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CREATION OF VIRTUAL LIBRARY FOR HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT FOR FOUR GROUPS OF CLIENTS
Elizabeth Vatchkova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The paper summarizes the experience of creation and the pilot implementation of the first Bulgarian virtual library
for human resource management and development, designed for four types of clients. It presents the opportunities and
advantages of the internet-based training of managers and specialists under the conditions of the knowledge economy.
The project is initiated and funded by International Business School Transbusiness – E Ltd and aims at construction of
an unified system for training in the field of managing people at work. The main idea is to provide compatibility,
sequence and an unified basis for the training in this field for both groups: masters and bachelor level students, as well
as junior specialists and highly qualified people, wishing to be certified according to the professional standards. The
text considers the results from the introduction of the method to the masters and bachelor levels of education on human
resource management in the University of forestry during the academic 2006/07 year. The advantages, benefits,
difficulties and the approaches to their overcoming, as well as the future developments of the life long learning using
internet - based training are outlined.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

КАЧЕСТВОТО ЧОВЕК (2): ПОНЯТИЕТО КУЛТУРА
Надя Делчева
Лесотехнически университет – София
Човешкото битие е битие-в-културата, разбрана като свят от идеи и ценности. Всеки човек живее в конкретна културно-историческа среда, като усвоява вече формирани смисли и ценности. Но културата не е нещо
външно и застинало по отношение на реалния човешки живот. Вътрешният двигател на културата като символен
универсум е смислопораждащата дейност на човека. В този смисъл културата може да бъде разбирана като
саморазвиващо се духовно качество.
В статията се проследява етимологията на думата култура и се разкрива връзката й с разгръщането на
човешката духовност. Анализират се научните подходи към културата, като се показват техните възможности и
граници. Сравнителният паралел между методите на позитивните и на хуманитарните науки дава основание да
се направи изводът, че културата може само частично да бъде предмет на научно изследване, доколкото тя не е
отделен феномен, а трансцендентално условие за възможността на всички човешки феномени.
Ключови думи: култура, битие, символ, човек, смисъл, наука
Key words: culture, being, symbol, man, sense, science

І
За да вървим успешно през джунглата на живота е нужна култура, нужно е да познаваме топографията й, пътищата или “методите” й, с други думи трябва да имаме представа за времето и
пространството, в което живеем, да разполагаме
със съвременна култура.
Хосе Ортега-и-Гасет
Уникалната “среща на времена” и култури в
нашето съвремие носи неизчерпаеми възможности за духовно обогатяване, за обмен на духовни
импулси: научни и технически постижения, изкуство, нравствени ценности и философски идеи.
Осъществяването на тези възможности обаче не е
гарантирано, доколкото основаните на икономически и политически интереси взаимодействия благоприятстват и противоположната тенденция - към налагане на унифицирани модели, към еклектично
свързване и хомогенизиране (обезличаване) на
културите. Така творческият потенциал на културата се оказва застрашен, защото унищожаването
на многоликостта и възпроизвеждането на чужди
образци е равносилно на смърт на културата, разглеждана като онова живо смислово поле, без което е невъзможен и самият човек.
“Културата – пише Ортега-и-Гасет - е системата от живи идеи, които притежава всяко време.
По-точно: системата от идеи, чрез които живее времето.Човек винаги живее чрез определени идеи, изграждащи основата, на която се крепи съществуването му”1 . Културата на отделната личност – това е съвкупността от нейните действителни убеж-

дения за света и за другите хора, за ценностната
йерархия на нещата и действията. Човешкото битие е битие-в-културата, разбрана не като нещо застинало и външно по отношение на реалния човешки живот, а като “живото единство на човешкия дух”,
като очовечаване, хуманизиране на заобикалящия
ни свят. Културата е онази духовна сфера в която
се създават и транслират идеи и ценности.
По разбираеми причини у нас често (но и силно едностранчиво) се дискутират проблемите свързани с културната идентичност на българина при
включването ни в общността на европейските
народи. Кои са ценностите, които днес (отново)
трябва да усвоим от Европа? Това са: уважение към
личността и свързаните с него свобода и чувство
за отговорност, търпимост, сдържаност, но също
и практичност, организираност, способност за
ефективно сътрудничество, въплъщаване на намеренията в постъпки. Идеята за обединена Европа
предполага едновременност на множество култури,
религии, идеи. Историята на европейската култура
е среща на култури. Европа цени разноликостта,
многообразието както във външния свят, така и в
стиловете на живот. През призмата на европейските ценности всеки народ и всяка личност са микрокосмос. Приобщаването към тези ценности би трябвало да означава не друго, а стремеж към себе си,
завръщане към себе си и осмисляне на собственото си битие-в-културата сред многообразието на
различните култури.
Ако можем да говорим за “съвременна култура”, то тя следва да бъде разглеждана като диалог на култури, включени в единното времево по-

1 Ортега-и-Гасет, Х. Мисията на Университета. В: Есета, Т. І, С., Университетско изд-во “Св. Климент
Охридски”, С., 1993, с. 82.

Качеството човек (2): понятието култура

ле на ежедневното общуване. “Откакто сме един
разговор, ние сме единната история на човечеството... Колкото повече се запознаваме с културите и традициите на народите в миналото и настоящето около нас, толкова повече има “разговор”,
провеждан на езици, които нерядко са различни, но
въпреки това са винаги човешки и следователно
възможни за научаване”2 . В тази перспектива въпросът “как да се съхрани многообразието на културите” в интеркултурния диалог, се преформулира и стои пред хуманитарното познание като проблем за това “как е възможна културата”. Последното, от своя страна, предполага избор на подход
за разбирането на самото понятие култура –
средството, с помощта на което осмисляме нашето реално битие в един свят на идеи и ценности.
ІІ
Думата култура
Трябва веднъж завинаги да се скъса с неопределената представа за просветеността и културата като придатъци, служещи на безделниците,
за да украсяват живота си. Културата е абсолютно
необходима за всеки живот, тя е неотменимо измерение на човешкото съществувание.
Хосе Ортега-и-Гасет
Всеки, който поради необходимостта да определи за себе си понятието култура, се е изправил пред невероятното разнообразие от определения и подходи, знае колко трудно е да се намери
“общият знаменател”. Трудностите се дължат на
факта, че самото понятие за култура се появява в
определен етап от развитието на духовността (т. е.
на културата). Това означава, първо, че нашето разбиране за култура е винаги културно-исторически
ограничено, определя се от епохата в която живеем и от ценностите, от които се ръководим. Второ,
необходимостта от научно осмисляне на темата
за културата е етап в развитието на науката (а тя е
една от формите на културата).
Думата cultura идва от латинското colo (обработвам) откъдето cultus (обработен) в словосъчетанието cultus deorum (грижа за боговете) или пък
в cultus agri (грижа за полето), от което произлиза
cultura agri (земеделие). Включването на думата в
по-обща система от понятия, обозначаваща кръг
от човешки дейности, е индикатор не само за реалното усложняване и обособяване на тези дейности, но и за необходимостта от систематизиране на жизнения опит. Така, от една страна, става
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възможно усвояването на техники и правила за извършване на разнообразните дейности подвеждащи се под общия термин “земеделие”, от друга –
самото понятие служи на човека да намери мястото си в заобикалящия го свят.
Думата култура започва да се прилага към
човека и придобива ново значение (възпитание и
обучение) в периода на римската република.
Големият политик, оратор и философ Цицерон говори за cultura animi – възпитание, образование,
развитие на духа. Усвоявайки ученията на елинистичните философски школи, римляните възприемат
понятието рбйдеЯб (възпитание, образование,
култура) и го превеждат като humanitas – понятие,
което акцентира върху факта, че основното качество на човека е да бъде именно човек и че културата е онова, което го оформя и му дава основанието да се нарече homo. Фактически с този превод
рбйдеЯб и cultura се присъединяват към качеството човек, превръщат се в измерения на човечността.
На homo humanus римляните противопоставят homo
barbarus: културният, образованият, т. е. оформен
по определен модел човек противостои на “варварина”, некултивирания дивак. Homo humanus е
римлянинът, който издига и облагородява римския
virtus (гражданска доблест), чрез “присъединяването” на възприетата от гърците παιδεία 3 .
И днес, въпреки множеството спорове около
понятието култура, в него можем да различим ядро,
свързано с разбирането за културата като humanitas в трите основни значения на думата:
• разгръщане на човешката духовност;
• образованост, възпитание, оформяне на духа;
• хуманност.
Отличителна черта на човека е това, че той не
просто живее в една физическа реалност. В своята
жизнена дейност, във взаимодействието си с природата и помежду си хората изграждат човешки
свят, създават очовечена природа, заредена със
смислообразуващата, символизираща енергия на
духа. Казано с други думи, ние влагаме в света,
който ни заобикаля и в създадените от нас предмети и оръдия човешки смисли и значения, правим
нещата ценни и значими за нас.
Като резултат от символизиращата дейност,
човекът не само създава един идеален свят, но формира и развива самия себе си. Още от раждането
си всеки от нас усвоява определен език, обичаи,
вярвания, модели на поведение, норми, правила и

2 Гадамер, Х.-Г. Културата и думите от гледна точка на философията. В: сб. Идеи в културологията Т. 2,
С., Университетско изд-во “Св. Климент Охридски”, 1993, с. 272 – 273.
3 Вж. Хайдегер, М. “За хуманизма”. В: Същности. С., ГАЛ-ИКО, 1999, с. 171.
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ценности. Всяка конкретна култура изработва свои
образователни модели, в които е заложен обликът
на бъдещия човек.
В нашето съвремие е налице странно съвместно съществуване на социологически антропологически, исторически, етнографски, изкуствоведчески, лингвистични, семиотически, психологически и т. н. разбирания за това “що е култура”.
Трудна задача е и проследяването на богатия спектър от философски идеи за културата.
Най-обхватният обзор на схващанията за същността на културата е направен от американските
антрополози Алфред Крьобер и Клайд Клакхън в
многотомния труд “Културата: критически преглед
на понятията и дефинициите”4 . Авторите коментират и класифицират над 160 дефиниции и очертават основните изследователски ракурси към културата5 .
Невероятната пъстрота на подходите и определенията говори за криза, за фрагментарност и
мозаечност на самото научно познание. От друга
страна, богатото многообразие от интерпретации
може би е онзи “творчески хаос”, от който би могла да се роди една нова, цялостна теория за културата. Най-малкото, в хоризонта на такава идея,
различните области на научното познание и философията могат да намерят границите, в които се
срещат, взаимно се повлияват и се оттласкват един
от друг подходите към разбирането на културата.
ІІІ
Науката за културата
Ние бихме имали далеч по-малко спорове в
света, ако думите се приемаха само за това, което са – знаци на нашите идеи, а не самите неща.
Джон Лок
Представянето в достъпен вид на сложните

развития и взаимни влияния между науките, за които човекът и културата са централни понятия, е
нелека задача. Това е така, защото всяка от тези
науки изследва човешката реалност от определен
ъгъл, търси дадени страни на човешкия живот и
разработва собствена система от методи. В рамките на този текст не е възможно да се проследи
богатото и наситено с противоречия развитие на
онези дялове на антропологията, социологията и социалната психология, които са се насочили към изследване на културата от края на ХІХ век насам.
Ето защо ще се опитам да го представя тук чрез
теорията на Лесли Уайт – един от първите, които
през първата половина на ХХ век обосновават необходимостта от създаването на наука за културата и търсят пътищата по които тя следва да се развива6 .
Въпросът за това що е култура, е в центъра
на остра научна полемика в края на третото и началото на четвъртото десетилетие на ХХ век. В хода на емпиричните изследвания на конкретни култури “старият метод да се конструира историята
на човешката култура, основаващ се на фрагментарни данни” 7 e станал недостатъчен и е необходимо осмислянето на взаимовръзката между различните аспекти на културата. Осъзнава се фактът,
че “културата, подобно на индивида, е повече или
по-малко последователна схема на мисъл и действие”, и че културите са нещо повече от сбора на
техните характерни черти8 .
В този период се появяват множество изследвания на културата в областта на психологията,
социологията и антропологията. В процеса на усилено диференциране, но и на взаимодействие на
научното знание се оформят дялове като културната антропология, социологията на културата, социалната психология и т. н.
Лесли Уайт поставя и аргументира значима-

4 Първата част на изследването е публикувана в сб. Идеи в културологията Т. 1. С., Университетско изд-во
“Кл. Охридски”, 1990 г., с. 451 – 510. Авторите допускат, че преди да влязат в употреба в английския и
немския езици, думите цивилизация и култура са били използвани във френския в значението на “образование
на духа” от писатели като Вовнарг и Волтер. Според Крьобер и Клакхън антропологичното значение на термина
се е появило не по-рано от ХІХ век, като французите са използвали civilisation, немците Cultur, а по-късно Kultur,
а в английския употребата се е раздвоила: в британския английски е възприета civilization (до Тейлър и Тойнби),
докато американците възприемат culture. Пак там, бел. 3, с. 503.
5 Вж. пак там, бел. 99, с. 509 – 510.
6 Въведен от немския химик Вилхелм Оствалд (1853 – 1932), терминът културология придобива широка
употреба в научната литература след появата на “Науката за културата” на Лесли Уайт през 1949 г. Самият
Уайт първоначално е бил убеден, че е първият, който използва този термин. В послепис към студията “Разширяване
обхвата на науката” той определя като “важно откритие” запознаването си с работите на Оствалд “Системата на
науките” и “”Принципи на теорията на образованието”. Вж.: Уайт, Л. “Науката за културата”. С., Наука и
изкуство, 1988, с. 137.
7 Боас, Фр. Подходи в изучаването на структурите на културата. В: Идеи в културологията. Т. 1. С.,
Университ. Изд-во “Кл. Охридски”, 1990 с. 376.
8 Бенедикт, Р. Интегриране на културата. Пак там, с. 379 – 380.
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та в методологическо отношение теза за принципната несводимост на културологията до социология и психология. “Културологията е дял от антропологията, който разглежда културата (институциите,
технологиите, идеологиите) като обособен клас
феномени, организирани според свои собствени
принципи и действащи според собствените си
закони. Културният процес се приема за самодостатъчен и самодетерминиран. Различията в културата се обясняват чрез културологически, а не чрез
биологически или психологически понятия”9 .
Слабост на социологическия подход, според
Уайт е, че не може да схване идеята за “извънтелесен клас от неща, наречен култура, който детерминира самия социален процес (к. м. – Н. Д), както и поведението на отделните човешки същества”10 . Действително, като превежда културата на
езика на социалния процес, социологията превръща културните феномени в страничен продукт на
социалното действие, докато всъщност е точно обратното – културата е тази, която детерминира социалните процеси. “Културата на обществото е отличителна характеристика на човека. Ето защо научното изучаване на тази характеристика би трябвало да бъде наречено културология а не социология”11 . Разбира се, културата е възможна именно
в обществото, но тя не се свежда до социалното12 .
Като разглежда социалните взаимодействия –
конфликти, сътрудничество, приспособяване, потребности и т. н. социологията обяснява “еднаквостите, но не и различията между културите”.
Освен това социологическата интерпретация на културата не дава и не би могла да даде научно описание на произхода и функцията на институциите13 .
Критиката на Уайт е основателна, доколкото социологическият подход е насочен към търсене на
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обективни структури и общи закономерности, като
факторът лежащ в основата на всяко многообразие и развитие остава встрани от анализа.
На подобна критика са подхвърлени и възможностите на психологията. В течение на десетилетия тя се е развивала като наука за съзнанието,
разбрано като индивидуален феномен. С развитието на научното познание обаче, се е наложило да
се признае съществуването на детерминанти на
поведението, намиращи се извън и отвъд индивида:
това са “традиционните обичаи, институции,
оръдия, философии, езици и други, които в тяхната съвкупност наричаме култура”14 . Именно този
клас феномени остава извън и над обхвата както
на психологията, така и на социологията, тъй като
и двете науки не успяват, според Уайт, да надхвърлят собствените си граници.
В противоположност на идващата още от Конт
и Спенсър класификация на науките (физически,
биологически и социални), представяща социологията като венец на научното познание, Уайт предлага своя схема на историческото развитие и йерархията на науките, според която най-рано възникнали и най-развити са физическите науки
(астрономия, физика, химия); над тях се надстрояват биологическите (анатомия, физиология,
психология); а най-късно появили се и свързани с
“най-непосредствените и най-могъщите детерминанти на нашето поведение” са социалните науки
(социална психология, социология, културна
антропология).
Според Уайт науката за културата е получила
най-плодотворно развитие в полето на антропологията. Той привежда определението за култура
на британския антрополог Тайлър, навярно първият,
използвал фразата “наука за културата”15 . Култу-

9 Уайт, Л. Науката за културата. С., Наука и изкуство, 1988, с. 275.
10 Пак там, с. 139.
11 Пак там, с. 140.
12 Без да се спирам специално на темата за плодотворните разработки върху културата със средствата на
социологията, искам да обърна внимание, че дори от крайните позиции за неспособността на социологията да
разработва културологичната проблематика, Л. Уайт все пак прави изключение за Емил Дюркем, бащата на
съвременната френска социология и антропология. Дюркем аргументира своеобразието на социалната реалност и несводимостта й до психологически фактори. Именно Дюркем въвежда фундаменталното понятие за
колективно съзнание, разбрано като ансамбъл от общи за дадена социална цялост религиозни етоси, правни и
морални норми, групови навици и т. н., което изиграва съществена роля за развитието на социологията на
културата през ХХ век. Самият Уайт отбелязва, че Дюркем се интересува не толкова от “социалното взаимодействие”, колкото “от поведението на елементите на културата”.
13 Колкото и наивни да са понякога аргументите на Лесли Уайт, не може да не се съгласим по същество,
че съдържанието на културата не би могло да бъде изведено от конкретните социални взаимодействия. И, разбира се, е трудно да се приеме разбирането за културата като “утайка на социалния живот на човека”.
14 Пак там, с. 103.
15 В своето изследване върху понятието култура А. Крьобер и К. Клакхън също приемат, че в съвременния антропологичен смисъл думата култура е въведена от Тайлър през 1871 г. Вж. Крьобер, А. Клакхън, К.
Всеобща история на думата култура. В: Идеи в културологията Т. 1, С., 1990, с. 452.
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ра, според Тайлър, “е названието на тези характеристики на поведението, които отличават човека от
останалите видове: членоразделната реч,
институциите, нормите на етиката и етикета,
идеологиите, непрекъснатият кумулативен и прогресивен оръдиен процес и т. н”16 . Така, според
Тайлър, културата е цялост, която включва “знанието, вярата, изкуството, морала, правото, обичаите и всички останали способности и навици, придобити от човека като член на обществото”17 .
Уайт дефинира културата като “организация
на феномени – действия (модели на поведение),
предмети (оръдия и неща, произведени чрез оръдия), идеи (вяра, знание) и чувства (нагласи и “ценности”), – която зависи от употребата на символи”18 . Всички форми и елементи на културата имат
символна природа: “Естествените процеси на биологическата еволюция са породили в човека и само в човека нова и забележителна способност: способността да си служи със символи. Най-важната
форма на символно изразяване е членоразделната реч. Членоразделната реч (к. м. – Н. Д.) означава съобщаване на идеи; съобщаването означава
запазване, традиция; запазването – натрупване и
прогрес. Появата на символната способност е довела до генезиса на нов клас явления: извънтелесни, културни. Всички цивилизации се създават,
запазват и развиват чрез използването на символи”19 .
Разбира се, с цялата си култура човекът си е
животно и се стреми, като всички останали същества, към самосъхранение и продължаване на рода.
Културата е просто начинът на живот на “човешкото животно”. Уайт не разисква въпроса как е възникнала символната способност. Той просто
отбелязва, че тя “е била породена в естествения
процес на органичната еволюция ”20 .
Веднъж възникнала, културата предопределя
всички страни на човешкото поведение и мислене.
Всеки индивид се ражда в пред-зададена културна
среда, която го обгръща и обуславя поведението
му. Чрез езика ние усвояваме опита за боравене с
оръдия, направил възможни “натрупването и прогреса, накратко – материалната култура”. Но това
не е всичко. Оръдието е не просто материален
обект, а елемент от един безкраен свят: “С помощта
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Уайт, Л. Цит пр. с. 275 – 276.
Пак там, с. 115.
Пак там, с. 160 – 161.
Пак там, с. 74.
Пак там, с. 69.
Пак там, с. 80 – 81.
Пак там, с. 184.
Пак там, с. 281.
Пак там, с. 185.

на думите човекът създава нов свят, свят на идеи и
философии. В този свят човекът живее също толкова истински, колкото и във физическия свят на
своите сетива. В действителност човекът чувствува,
че същностното качество на неговия живот (к. м.) е
владеенето на този свят от символи и идеи или,
както понякога го нарича, светът на съзнанието или
на духа (к. м.). Този свят на идеи притежава непрекъснатост и постоянство, каквито външният свят на
сетивата никога не може да има. Той е съставен
не само от настояще, но и от минало и от бъдеще”21 .
Разгърнала се в опозиция на разнообразни
антропологични, психологически и социологически
схващания за културата, концепцията на Лесли Уайт
предизвиква ред критики. Защитавайки принципната несводимост на културните феномени до биологичната и психологичната природа на индивида,
Уайт застава на позицията на крайния културен
детерминизъм. Индивидът бива погълнат от културата и сведен до пасивна “телесна форма” на надбиологичната културна традиция. Така индивидуалното е просто “организация на културни сили и
елементи, които му въздействат отвън и които намират в него своя открит израз”22 . Но щом като
индивидите са ирелевантни на културния процес,
то те се оказват “марионетки на своята култура”23 .
Мисленето, чувстването, действието, са функции
на социокултурните процеси. Това разбиране
обаче, попада под критиките отправени от самия
Уайт по отношение на социологическия подход към
културата.
Лесли Уайт е убеден, че индивидът може да
бъде обясняван посредством културата, но културата не може да бъде обяснена чрез индивида.
“Едно изобретение, откритие или друго значително
постижение на културата е събитие в културния
процес. То е нова комбинация или синтез на елементи в процеса на културно взаимодействие, продукт на предшестващи или съпътстващи го културни сили и елементи”24 .
Всъщност тук за нас са важни предпоставките,
върху които се гради разбирането на Уайт, и свързаните с тях следствия от неговата теория. Въпреки
твърдението, че в центъра на социалните науки е
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човекът, въпреки убеждението че за културата като символно битие е съществена “субективната
страна”, а не “външната или обективната”, всъщност от културата се оказва изгонен нейният действителен двигател – човешката духовност. Уайт остро критикува “антропоцентричната гледна точка”
на учените, схващащи човека като надарено с воля,
творческо същество25 . Динамиката на културата
се обяснява като “комбинация и синтез” на външни по отношение на индивидите сили. Еволюционисткият възглед на автора е последователен:
възникването на културата се обяснява с биологичната еволюция (т. е. с процеси обективни и независими от хората), човешките същества се разглеждат като биологична природа, а човешките чувства,
вяра, мисловност, се свеждат до неврофизиологичните процеси в мозъка. От такава гледна точка в
културата не може да има действително изменение: обновяване, възникване или загиване.
ІV
Двата подхода към културата
Cultura animi philosophia est.

Цицерон

Днес, повече от половин век след описаните
спорове, в социалните и хуманитарни дялове на познанието положението е още по-усложнено.
Съществуват нови гранични области на науката: освен социалната психология и социалната антропология, са се оформили социологическа психология, етнопсихология, етнометодология, както
и множество практически насочени предметни области на психологическото и социологическото
знание, като например екопсихология, екосоциология и пр26 . Сред ансамбъла от социални и хуманитарни науки най-силни позиции има социологията.
Различни социологически парадигми задават перспективата на разбиращата социология, структуралистката социология, феноменологическата
социология, хуманистичната социология, интеграл-
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ната социология. Съществуват още социология на
личността, социология на организациите и институциите и т. н. “При обглеждането на дисциплинарната систематика на съвременната социология –
пише големият български социолог Г. Фотев – се
вижда, че редица социологически дисциплини се отнасят пряко към обекти, които отдавна се свързват
с други социални и хуманитарни науки... Да припомним само, че има социология на езика, на
правото, образованието, морала, икономиката и т.
н. Знайно е, че езикът е предмет на лингвистиката;
правото – на науките за правото; моралът – на
етиката, икономиката – на ансамбъла от икономически науки”27 .
Както се вижда от приведения цитат, феномените на културата са в окуляра на различни дялове на социологията. Значи ли това, че социологическите методи имат приоритет пред методите на
хуманитарните науки? Следва ли да отхвърлим възможностите на историческата наука, филологическото познание, литературознанието, философията,
да изследват културните явления?
Несъмнено, доколкото са компоненти на социалното цяло, културните феномени могат да бъдат разглеждани от гледна точка на тяхната социална значимост и в този случай те биват включени
в изследователското поле на социологията. Но това не означава, че социологическите подходи са на
върха на някаква научна йерархия, нито пък, че биха могли да бъдат приложени безпроблемно спрямо всеки конкретен културен феномен. Съвременните изследвания на културата в границите на
самото хуманитарно познание не биха могли да
минат без използване на методите не само на
социологията, но и на психологията, антропологията, неврофизиологията и т. н. Следва обаче
да се отчитат границите на техните възможности.
Ограниченият обем на настоящото изложение
не ми позволява да се спра изчерпателно на проблема за произхода и съдържанието на термини като “хуманитарни науки” и “науки за духа” 28 ; “на-

25 Аргументът на автора звучи парадоксално: като тръгва от твърдението, че биологическият принцип е
приложим към патиците, акулите, слънчогледите и т. н., но не и към човешките същества, които живеят в
символна среда, Лесли Уайт всъщност третира човешкото поведение като “реакция” на средата, а самия човек
като “термодинамична система” с обратен знак. Всъщност Уайт упреква в биологизаторство именно идеите,
които представят човека небиологизаторски.
26 Както отбелязва проф. Г. Фотев, в съвременната социологическа наука “съществуването на разнообразни социологически парадигми силно затруднява, а в много отношения изобщо поставя под въпрос създаването на някаква единна систематика на социологическите дисциплини”. Фотев, Г. Разбирането на социологията. В:
Извори на социологията. С., Изд-во Идея, 1998, с. 36.
27 Пак там, с. 49
28 В края на ХІХ век Вилхелм Дилтай ползва термина “науки за духа” за да акцентира върху духовната,
смислотворческата страна на човешкото битие. Метод на “науките за духа” е разбирането, за разлика от каузалното обяснение в “науките за природата”.
29 Въвеждането на този термин е предложено от В. Винделбанд.
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уки за културата”29 , “науки за човека” и “социални
науки”30 , както и на дискусиите за техните методи.
Според автора на настоящите разсъждения “науки
за духа” и “хуманитарни науки” се припокриват.
Предполага се, че съществува ясна разграничителна линия между предмета на изследване на
хуманитарните и социалните науки31 . Социологията, психологията, антропологията, но също
семиотиката, а често дори различните области на
собствено хуманитарна наука, каквато е например
историята, се стремят към позитивно знание, като
приемат, че техният предмет притежава константни, обективни характеристики, които са независими от изследователя. Следва обаче да се отчита
фактът, че ефективността на такова изследване се
основава на разглеждането на културата като нещо цялостно и завършено, т. е. като не-култура,
като “природа”. Собствено хуманитарната изследователска перспектива е по-различна. Хуманитарното познание разглежда културата в плана
на личността. Хуманитарните науки разработват
познавателни процедури, с чиято помощ може да
се отчита творческата дейност на субекта.
Творчеството в културата е не просто пресъздаване и преподреждане на вече съществуващи
структури, а смислопораждане. По думите на
Ханс-Георг Гадамер “културата е обхващане на
всичко, което се увеличава чрез акта на споделянето му”32 . В този смисъл културата съществува не
като някаква застинала реалност, а като едно постоянно генериране на множество реалности. В хода на тази дейност човекът променя самия себе
си, създавайки нова културна среда, базирана на
нови символни значения.
Оттук възниква въпросът дали митът на позитивните науки за непроменливи, обективно съществуващи същности и закономерности има своите
достатъчни основания. Това, от своя страна поставя въпроси относно принципните различия в използваната методология.
Позитивните науки претендират да дават обективно познание за независима от изследващия субект реалност. Това винаги се е гарантирало и от
откриването на сигурна и надеждна система от
методи: експериментални, статистически и т.н. Но

дори и да допуснем, че разполагаме с получено по
този начин фактическо знание, то въпреки това възниква проблемът за неговата интерпретация. В найдобрия случай прилагането на подобни процедури
може да даде само онази основа, от която започва
същинското научно знание. Последното обаче винаги има интерпретативен характер, по своята същност то е тълкуване и осмисляне на „голите факти”. Следователно дори и да приемем силната хипотеза за съществуването на независимо от изследователя обективно битие на предмета, то схващането на този предмет винаги е опосредено от
символната дейност и творческата активност на
субекта.
Следва да се отчете и още един важен момент: всяка теоретична парадигма надхвърля рамките на конкретните си практически приложения.
Теоретичните модели на физиката, биологията и т.
н. се включват в системата на нашия светоглед като идеи за света. Това вече не е теоретичен свят на
идеални обекти, а призма, през която отделният човек оценява и познава действителността, и избира
начините, по които да действа.
В този смисъл всяка наука, независимо от своята специфика, в крайна сметка се явява феномен
на културата. Направените по-горе критически бележки към теорията на Лесли Уайт са по посока на
лежащото в основата на неговото виждане противоречие: разбирането за културата като символен
свят – от една страна, и от друга – убедеността, че
този свят може да бъде обхванат с помощта на
една наука за културата. Усвояването на тази наука,
според Уайт, би могла да въоръжи човечеството с
мощно средство за овладяване на опита и приспособяване към средата. Разбирането за характера
на културологията като научно изследване (а за науката като научаване) противоречи на разбирането
за символа като онова “качество на явлението, което определя неговия културен характер”, още
повече, че според самия Уайт “едно явление е
културно, защото се проявява в контекст (к. м. – Н.
Д.), който е зависим от символирането...”33 . Идеята
за култура и символен свят изобщо е това, което
се явява условие за възможността на всяко научно
изследване. Ако онтологично културата е внасяне

30 Терминът “социални науки” се оформя с възникването и развитието на социологията и впоследствие
включва политическите, правните, икономическите и т. н. дялове на знанието. “Науки за човека” е термин,
свързан с позитивните търсения в областта на етнологията и антропологията.
31 Известно е, че последните са изградени по модела на естествените науки. Следва обаче да се отбележи
фактът, че с развитието на некласическата наука все по-настойчиво се говори за навлизане на хуманитарните
методи в науките за природата.
32 Гадамер, Х.-Г. Културата и думите от гледна точка на философията. В: Идеи в културологията. Т. 2.
С., Университетско изд-во “Св. Климент Охридски”, 1993, с. 275.
33 Уайт, Л. Цит. Пр. с. 140.
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на смисъл в света, то тя следва да бъде разбирана
като саморазвитие на духовните способности на
човека, като ставане, т. е. като саморазвиващо се
духовно качество.
Прилагането на по-общи, извънкултурни познавателни процедури при социологическите,
психологическите, антропологическите и т. н. изследвания на културата са насочени към описание
и анализ на културните феномени като обект, като
над-индивидуална природа34 . Така най-дълбоката
същностна характеристика на човешкия живот се
превръща във външна спрямо човешката индивидуалност и творчески способности принудителна
регулативна система. Разбира се, социалните науки се отличават от естествознанието както по обекта си, така и по методите си. Но общото между тях
е, че са насочени към обективно знание, търсят
общото и закономерното в изследваната реалност.
“Точните науки – пише М. Бахтин – са монологична форма на знанието: интелектът съзерцава вещта и се изказва за нея. Тук има само един субект –
познаващият (съзерцаващият) и говорещият (изказващият се). Противостои му единствено безгласната вещ. Всеки обект на знанието (в това число
човекът) може да бъде възприеман и познаван като вещ, доколкото именно като субект той не може,
оставайки субект, да бъде безгласен, следователно познанието за него може да бъде само диалогично”35 .
Тук е мястото да се върнем към разбирането
на културата, заявено в началото на това изложение.
Хуманитарният подход към културата позволява тя
действително да бъде разбирана не като външна
пред-зададена схема, а като духовна среда, която
генерира смисли и сама е резултат от човешката
смислотворческа дейност. Последното предполага разглеждане на културата като диалог, като среща на субекти. “В културата – пише Леонид Баткин
– не се съдържа нищо друго освен смисли (и начините за тяхното предаване). Това е среща в един
осмислен свят. Нашето собствено о-смисляне на
битието се включва в преднамерената ситуация на
културното общуване. Смислите са винаги несъв-
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падащи и понякога са поразително далеч един от
друг. Това усложнява, но именно то – т. е. другостта – прави нужен и възможен акта на превода
(тълкуването)”36 . В такъв ракурс културата не е “информационен процес”, нито пък субектът на културата може да бъде разглеждан като “семиотическо устройство”. Разглеждането на културата като диалог, т. е. като смислотворчество, като създаване и тълкуване на смисли, като общуване, ни изправя пред един съвършено различен “обект”, който никога не е тъждествен на себе си. В този случай не е възможно да се даде такова общо понятие
за култура, което да бъде прилагано при изучаването на всеки конкретен “обект”. Културата може
само частично да бъде предмет на научно изследване, доколкото тя не е отделен феномен, а трансцендентално условие за възможността на всички
човешки феномени.
Влагането на смисли в света е едновременно
изменение на този свят и на самия субект на културата. Именно поради това всяко от множеството
определения за култура е едностранчиво и недостатъчно. В саморазгръщането на културата самото
понятие за култура се префокусира и преустройва.
Това вече не е някаква цялостна и завършена
система, чиито общи характеристики и закономерности могат да бъдат изведени с помощта на научните методи. Тук, по думите на Х.-Г. Гадамер, “в
игра влиза собственото битие на познаващия” с което се “легитимира претенцията” за особеното хуманно значение на науките за духа: “Онова, което
не може да се постигне от сечивото на метода,
трябва и действително може да се постигне найвече чрез една дисциплина на питането и изследването, съхраняваща истината”37 .
Културата, разбрана като живото и следователно противоречиво единство на човешкия дух, с
други думи – единството в многообразието на различни форми, е особена форма на съ-битие, на
едновременност на битието, на общуване между
минали, настоящи и бъдещи култури. Културата е
винаги среща на култури, взаимно пораждане на
различни светове. Формата на това общуване наричаме произведение.

34 Не е случайно пренебрежителното отношение към идващото от древността и възродено през ХVІІІ век
схващане за културата като образованост, възпитание, оформяне на духа. В търсене на обективни и всеобщи
характеристики, разбирането за култура като нещо индивидуално е трябвало да бъде преодоляно в името на
постигане на обективно-истинно познание.
35 Бахтин, М. Естетика словесного творчества. М., Искусство, 1979, с. 363.
36 Баткин, Л. О некоторых условиях культурологического подхода. В: Античная культура и современная
наука. М., Наука, 1985, с. 304. Вж. също: Баткин, Л. Два способа изучать историю культуры. Вопросы философии,
12, 1986, с. 104 – 115.
37 Гадамер, Х. – Г. Истина и метод. ЕА – Плевен, 1997, с. 680.
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ABSTRACT
Human existence is defined as being-in-culture, comprehended as a world of ideas and values. People live and act
under certain cultural conditions adopting traditional values and rules. However, culture is not just the outside of real
human life. The internal power, creating culture as a universe of symbols is the human mental creativity. In this point
of view culture can bе described as a property of selfcreating (ability of man to create himself).
The article traces etymology of word culture. The scientific methods and their limited possibilities are articulated.
The conclusion, that culture may be an object of scientific study to a certain extent only, is made so far as culture is not
a particular phenomenon, but a transcendental condition of human being.
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ЕКВИВАЛЕНТНОСТ В ПРЕВОДА НА КАТЕГОРИЯТА БЪДЕЩНОСТ ВЪВ
ФИНСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИЦИ
Илонка Николова
Софийски университет “Св. Св. Климент Охридски”
Всеки език има своите методи за морфологично и синтактично маркиране на характерните за него езикови
категории.
Във фински език липсва морфологичната категория бъдеще време при глагола и характерните за нея маркери.
За това при превод на текстове на фински език се налага използването на допълнителни семантични маркери за категорията бъдещност - бъдеще време. Поради това творческия подход на преводача за идентичното
предаване на смисъла е много важен.
Това е обект на настоящата работа.
Ключови думи: семантичен маркер, футуралност, видове изречения, научен текст, чуждоезиково обучение.
Key words: semantics markers, futurity, types of sentences, scientific text, foreign language training.

Никой до настоящия момент не би могъл да
даде еднозначен отговор на въпроса - преводът даден вид изкуство ли е или не? Но е неоспорима
вариативността във възможностите, които дава
превода, за да се облече една творба в нови одежди и да се поднесе като достояние на читателите,
носители на други езици и култури. И както изрича
Константин-Кирил философ от дистанцията на своето време, трябва да се превежда не по думи, а
“по разум”.Основавайки се на това, можем веднага да опровергаем – “теорията за непреводимостта” с живата преводаческа практика.
При положение, че назовем превода на художествената литература изкуство, то значимостта
на преводача и неговия избор, моментално нараства с това, че той, респективно тя трябва непрекъснато да творят в процеса на интерезиковия пренос.
В процеса на общуването, значението на ползваните думи е почти толкова важно в предаването
на определено значение, колкото и връзките между самите тях. Ето защо тук моментално възниква
въпросът за граматиката – доколко тя е семантично значима и е важна като перо при превода на
езика. Именно запазването на граматическия модел на езика-източник в езика на превода заслужава особено внимание.
В настоящата разработка ще се спрем на възможностите на еквивалентност при частични преводи от фински на български на категорията “бъдещност”,“бъдеще време”. Много важно е да отбележим още в началото, че за финския език категорията бъдеще време е само семантична, нямаща специфичен граматичен маркер. Това означава,
че вариативните възможности за изразяване на “бъдещност”,“бъдеще време” се поемат главно от сегашното време, с маркираност на лексикално и лек-

сико-семантично ниво. За българският език, обаче
категорията “бъдещност”,“бъдеще време”, както
знаем има и специфичен граматичен показател частицата “ще”. Но, наред с това може да съществува и като семантична категория.
Необходимо е, обаче преди да се пристъпи
към разглеждане на видовете частични преводи да
се дефинират понятията като “интерпретация” и
“версия”. “Интерпретацията”- е изложение, при което преводачът се стреми да следва оригиналния
текст, наблягайки на определени особености, и оставяйки други по необходимост на заден план.
“Версията”- е дума с латински произход имаща значение на “завъртане, обръщане”. Ето защо, тя сама по себе си и спрямо значимостта си, дарява
преводача с по-голяма свобода и комбинативност
при превода; отваря вариативни възможности по отношение на персоналната му гледна точка и разширява диапазона му на избор при прекодирането
на текста от един език на друг.
Разбира се, че тук ще разгледаме еднаквости,
сходства на частични преводи, но за тотални еквиваленти в преносът на граматични структури от
един език върху друг в много от случаите не би
могло да се говори или това би направило превода
неразбираем за читателя.
В сравнителен аспект, фински и български езици принадлежат към две коренно противоположни
езикови групи. Първият от тях фински е в групата
на Угро-финските езици, характеризиращи се с
аглутинативност, синтетичност и падежно-пространствена ориентираност. Българският език принадлежи към групата на Индо-европейските езици и се
характеризира в граматичен аспект със своя аналитичен строеж.
Както вече, по горе бе споменато, финският
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език няма граматичен показател за бъдеще време,
както е в повечето други езици. Ето защо това, което идва и предстои да се случи се изразява с формите за сегашно време. Настоящето, сегашното
време комбинира в себе си едновременно две функции – в този момент и следващ момент
Например:
Minä katson televisiota. 1. nyt, täällä hetkellä/
сега, в този момент
Гледам телевизия 2. humenna, ensi viikolla/
утре, следващата седмица
Поради неопределеността на глаголния момент и неговата не до там прецизирана конкретност в езика съществува вариантност за изражение на момента.
1. Можем да кажем, както и на български Minд katson televisiota./ Аз гледам телевизия т.е.
принципно гледам и обичам да гледам телевизия.
Но можем да го изразим и с наречие за време:
- Minä katson televisiota nyt. / Minä katson
televisiota täällä hetkellä. Това на български, ще е
идентично с изказа за сегашно време, каквото е и
на фински - Гледам сега, в този миг телевизия, но
в контекста на изказа личи алтернативната бъдещност, че и след този момент, който е сега, ще продължа да гледам телевизия.
2. Можем да изразим идващото време с наречията за време като:
Hän tekee kotitehtävät huomenna. Той ще си направи домашното утре./ Утре той ще си направи
домашното. Тук глаголът във финския език е в сегашно време, макар и семантично да експресира
действие, което ще бъде извършено в предстоящ,
бъдещ момент по отношение на говоренето. На
български еквивалента ще бъде преведен като граматичен с показателя за бъдеще време – “ще”:
Следващото лято ще отидем в Щвеция – при този
вариант на превода на това изречението категорията бъдещност може да се преведе на български
чрез семантичния маркер за бъдеще време “следващото лято”и с глагол в сегашно време или с глагол в бъдеще време и с морфологичен маркер
“ще”.
Ensi kesänä matkustamme Ruotsiin. Следващото
лято отиваме в Щвеция. Тук наблюдаваме идентичност в превода, тъй като е използван при превода семантичният маркер за бъдеще време - “следващото лято”.
Soitan sinulle kahden päivän kuluttua. Ще ти
звънна след два дена. Тук се наблюдава изказ с
характерната за финския език следложна конструкция на изречението.
3. Ако вземем например: глаголът aikoa - Aion
ostaa uuden auton. / Възнамерявам да купя нова кола.
Този глагол е с определена ориентираност по от-

ношение на времето, като изразява персонална
гледна точка, емоционалност, и може да се свързва с дадено алтернативно намерение. Въпросното
алтернативно намерение е отправено към даден
бъдещ момент, които може да бъде конкретизиран с наречие за време, а е възможно и да не се
достигне до тотална конкретизация на времето, каквато наблюдаваме в посочения пример.
В разговорния език се ползва глагола – meinata
като възможност за изразяване на алтернативни намерения с възможности за изпълнение – Mitä
meinaatte illalla? Какво възнамерявате да правите
довечера?
4. С перфект и сегашно време също може да
се експресира бъдещност:
- kun/ когато Kun minä voin soitaa sinulle/ Когато
мога ще ти звънна/ Дава се вариативна възможност на превода/ При възможност ще ти звънна;/
Щом мога ще ти звънна. Но тук наблюдаваме и
съответната условност на изказа.
- sitten kun/ след като Sitten kun oleò kirjoittanut
kirjeen, sen jälkeen kun vien sen postiin. Щом като напишеш писмото/ След като напишеш писмото. Тук
наблюдаваме последователност, етапност при изразяване на действието, което има отношение към
дадения бъдещ ориентиращ момент.
- sen jälkeen kun / след като Sen jälkeen kun vien
sen postiin. След като/ когато приключиш / свършиш
с написването, тогава/ ще занесеш писмото в пощата.Тук можем да отчетем условност както по
отношение на извършване на първото действие и
неговото финиширане, така и съответствуващата
втора възможна условност, която се въвежда в подчиненото изречение при превода на български.
5. Възможност за изразяване на бъдещността във фински език имаме и с глаголите
Tulla - 3.infinitiivin illatiivi: Tämä tulee olemaan
vaikea. Това идва като трудно изпълнимо. Идва като трудно изпълнимо. Ще е трудно да се изпълни.
Olla - preesenspartisiipi: Hän on tekeva parhansa./
Той направи най-доброто./
Даде най-доброто от себе си./ Направи найдоброто, което можеше да се направи.
Друг вид алтернативен превод на финската
“бъдещност” е с въвеждането на подчинено изречение със съюз että – He sanoivat, että ne tulisivat
huomenna.Те казаха,че ще дойдат утре./ Казаха, че
биха могли да дойдат утре.
Hallitus tietää, että se tulee eroamaan. Правителството знаеше, че това ще се преподпише. В
български превод, ще звучи по добре ако се изкаже в следния вид. Правителството, бе наясно че това ще бъде върнато за преподписване.
Както всеки един език, така и финския притежава свои специфични времеви сигнификатори т.е

Еквивалентност в превода на категорията бъдещност ...

съответствуващи показатели на бъдеще време
futuuri: huomenna/ утре, ylihuomenna/ в други ден,
tänä iltana/ тази вечер, ensi viikolla/ следващата
седмица, kuussa/ в/през месеца, vuonna/в/през
годината, kesänä/през лятото, viikon/в/през
седмицата, jonakin päivänä/в/ някои ден. Те се открояват при съпоставка с показателите за настоящето т.е. ðreseens: nyt/сега, juuri nyt/точно сега,
parastaikaa/най-доброто време, tällä hetkella/в този
момент.
А сега нека разгледаме конкретните примери на литературен превод на един и същи текст,
направен от професионални преводачи от английски на фински и български езици. От примерите се
вижда нюансираното езиково различие при предаването на една и съща житейска ситуация.
Ei siis ihme, että Spencer oli hämmästynyt, kun Maura
oli viikko sitten soittanut ja kysynut, tarvitsiko Spencer
edelleenkin apua hevonsensa kanssa.
- Teillä on kaunis koti, Maura huomautti.
- Kiitos. Tallit ovat tuolla takana. Vien sinut kuppi
kahvia myöhemmin.
Не е чудо, че Спенсер се удиви, когато Маура
бе позвънила и попитала след седмица нуждае ли
се още от помощ с коня.
- Имаш хубава къща, отбеляза Маура.
- Благодаря. Халетата са там отзад. Ще ти донеса чаша кафе по-късно.
Това като превод се доближава най-силно до
оригинала. Но е възможна и лека корекция, която
като версия би била по-подходяща за българския
език.
Не бе чудно, че Спенсър се изненада, когато
Маура бе позвънила след седмица и попитала дали се нуждае още от помощ за коня.
- Имаш хубава къща, отбеляза Маура.
- Благодаря. Халетата са там отзад. Ще ти донеса чаша кафе по-късно.
Vien sinut kuppi kahvia myöhemmin. Ще ти донеса чаша кафе по-късно. Тук изразът е в сегашно
време и единствено семантичният нюанс ни подсказва, че действието ще бъде извършено малко
по-назад във времето.
Тук може в по-широк смисъл да направим и
следната текстова вариантност: Не бе чудно, че
Спенсър се изненада, когато Маура бе позвънила
след седмица и попитала дали ще се нуждае още
от помощ за коня.
Ensi alkuun Maura ei ollut tiennyt, mitä hanet olisi
pitänyt tehdä tai kenen puoleen kääntyä.
Първо в началото, Маура не знаеше, какво ще
трябва да направи или на коя страна да завие. Това
е буквалния превод на изречението. Но когато се
постараем да го пригодим да звучи най-благоприятно към българския език ще бъде изписано по
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следния начин – В началото Маура не знаеше, какво ще й се наложи да направи и в коя посока да
завие./ Отначало Маура не знаеше, какво ще й се
наложи да направи и накъде да завие.
Текстът е взет от книгата на - Мoyra Tarling
/Mauran salaisuus/ Тайната на Маура
Enkö sanonnutkin niin, Odel? Vain rentoutua.
Tunnen, että minun, täytyy rentoutua sanoin miehelleni.
Не казах, ли това, същото, Одел? Само да релаксирам. Чувствам, че трябва да отдъхна, му казах.
Буквално преведено.
Не казах ли, точно същото, Одел? Просто ще
почивам. Чувствам, че трябва да го направя, му
казах.
В превода на Станислава Миланова от английски език - този пасаж звучи по следния начин:
Това, казах нали, Одел? Просто ще си почивам.
Чувствам, че трябва да отпочина, казах му.
Тук проблемността при превода идва от липсата на персонализацията в 3 л. ед. ч., която е необходимо да се следи в контекста на изречението,
за да бъде разграничен смисловия акцент – за него или за нея става въпрос.
Да разгледаме и друг превод:
Ja sitten neiti Dànleykin .Minä ostan aika paljon
RoseMondilta, ja hänhän tietenkin on juuri Rose Mond ,
eikö totta? Mielestäni hänen pukunsa ovat ihania. Hänen
uusin linjansa on aivan ihmeellinen. Sekin puku, joka
minulla oli ylläni eilen illalla, oli häneltä. Hän on joka
suhteessa aivan ihastuttava nainen.
И така мис Данли. Аз си купувам винаги доста много неща точно от Роуз Монд, не е ли така/
не е ли истина? С удоволствие ще отбележа/ бих
казала мисля, че дрехите й са винаги чудесни.
Нейната нова линия е чудесна. Онази рокля с която
бях снощи, е от нейните. Тя е във всяко отношение
чудесна жена.
Тук можем да се спрем на феномена, които
се наблюдава в така изваденото от текста изречение - Mielestäni hänen pukunsa ovat ihania. С удоволствие ще отбележа че дрехите й са винаги чудесни.
Тук във финското изречение имаме ед.ч. на genetiivi
- hänen pukunsa – последвано от форма на глагола
съм в 3 л. мн.ч. за сегашно време ovat. За да звучи
достоверно на български език и благозвучно е наложително да се преведе в мн.ч.
Тесктът е от Аgatha Cristie - Varjossa auriongon alla/ Зло под слънцето
Нека да погледнем и някои паралели, при преводи на пословици от фински на български.
Hiljaa ajaen kylään päästään – Буквално Тихо
върви, село ще минеш/ преминеш. По достоверно
към българския език би звучал следния превод:
Тихо вървиш ли, селото ще прекосиш. И във финския език, както и в българския се предпочита пол-
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зването на безлични форми
Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa –
Буквално би трябвало да бъде преведено като - Което
в младостта се учи, то в старостта се умее./ Което
научиш на младини, на него ще разчиташ на
старини.
Työ se on, mikä opettää – Работата това е, което
учи/ Работата е това, което ще те научи/ На български отговаря на пословицата: Опитът идва с
работата, а също така отговаря на: Не питай старило, а питай патило.
Както се вижда във финския език от така посочените по-горе примери няма наличие на определителен и неопределителен член, поради което
членуването в българския език трябва да бъде направено според смисловия акцент на даденото
изречение.
Горепосочените примери ясно показват, че не
може да се даде еднозначен отговор на въпроса,
дали граматическите и лексикални структури на
езика- източник би трябвало да се запазят и при
интерпретацията на текста на езика на превода. В
определен контекст различните подходи, се оказват проява на изкуство и са най-подходящи.
Според мен преводачът би трябвало да се ръководи при своя избор главно от контекста и от типа аудитория, за която е предназначен превода.
Преводът на художествен текст задължително се
свързва с творческото начало, което живее във всеки един от нас и граничи съответно с изкуството.
Ето защо, дори и един малък откъс от превод на
художествен текст, включва поредица от избори,
при които преводачът трябва творчество, да направи избор според своя усет, култура, опит и интелектуален потенциал.
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EQUIVALENCE IN TRANSLATION ON FUTURITY IN FINNISH AND
BULGARIAN LANGUAGE
Ilonka Nikolova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

ABSTRACT
Each language has its own methods for morphological and syntactical marking of the specific for it language
categories.
Finnish language lacks the morphlogical category Futurity with a verb and specific for it markers. That’s why the
translation of scientific texts in Finnish language requires the use of additional semantics markers for tha category
Futurity. Due to this the creative approach of the translator for the identical delivery of the text meaning is very
important.
This is the object of the present.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

МЕТОДИЧНИ ВЪПРОСИ, СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИК В ЛТУ
Людмила Янкова
Лесотехнически университет - София
В доклада се съдържа критичен анализ на съществуващите методически подходи при изучаване на руски
език в ЛТУ.
Предлага се методика на анализ на текстовете по специалността и разработената на нейна основа система
от упражнения, отчитаща структурно-смислови, езикови и речеви фактори.

Дадената тема е възникнала във връзка с методическите препоръки на ЕС1 , които положиха началото на преосмисляне на някои аспекти в преподаването на руски език като чужд в ЛТУ.
Съвременната представа за процесите на обучението по руски език в не-филологическите вузове на Република България може да се охарактеризира със следните основни положения:
1. Всеобщият стремеж към унификацията на
обучението се проявява както в стандартизацията
на целите на обучението, така и в унификацията на
оценката на постигнатите резултати при техния
контрол.
Тъкмо за тази цел е предприето описание на
всички основни европейски езици, в това число и
руски като чужд. (Вж. посочената програма на ЕС).
2. Прагматичността на обучението, положила
началото на така наречените “джобни помагала” –
разговорници по руски език за всекидневно общуване.
3. Гъвкавостта на обучението, която зависи
изцяло не само от целите му, но и от условията на
обучение.
4. Използване на новите съвременни технологии в процеса на обучението.
Като преподавател-практик винаги ме е вълнувал въпросът: “Как да се улесни изучаването на
руски език от студентите не филолози?” Под думите да се улесни имам предвид следното: Как да
научим студентите на механически, а съзнателно
да запомнят и осмислят най-сложната за тях - падежната система на руския език? Как с помощта
на лексиката и морфологията да започнат да пишат грамотно и да разсъждават логично?
За да постигнем това трябва, според мен, да
се направи “завой” от догматичността на обучението, при която най-характерното е непоклатимият авторитет на преподавателя – към личностноориентираното обучение, при което студентът благодарение на социално-психологическата атмосфера на занятието по руски език осъзнава себе си
като социална и езикова личност, която е уважавана,

която е зачитана и се отчитат (нейните/неговите)
вкусови и когнитивни способности .
Винаги съм постигала по-добри резултати когато студентите са увлечени в творческо търсене
на знанието, когато се използва и техният личен
опит. При това, естествено като се избягват всички
стресови ситуации, независимо от допусканите
грешки от тяхна страна.
Важно е, че осмислянето на тези или други
категории трябва да се преподава системно и трябва да бъде достъпно на всеки студент. Разбира се,
много е трудно и не всеки преподавател може така
да “сътвори” занятието, че студентите да получават удоволствие както от самия учебен процес, така и от резултатите на обучението.
Но всеки преподавател трябва да бъде и
творец.
Когато говорим за основните принципи и прийоми на съвременния интерактивен подход към
изучаването на руски език, преди всичко винаги
трябва да помним “ключовото” положение на тези
принципи – тяхната комуникативна насоченост.
Тук става въпрос за комуникативната компетентност, (която на свой ред включва различни
компетенции, формирането на които се явява като
основна методическа задача на всеки преподавател, работещ във ВУЗ).
Да разгледаме накратко тези компетенции:
1) - лингвистична компетенция – имам предвид способността на студентите граматически правилно да изразяват своите мисли, а също така и да
разбират “смислови парчета” на речта и да ги използват в същия контекст, в който те се използват
от носителите на езика;
2) - социолингвистична или речева компетенция – имам предвид умението на студентите да
избират нужната лингвистична форма в зависимост
от ситуацията, социалната роля на говорещите, техните взаимоотношения и т.н.;
3) - дискурсивна компетенция – имам предвид способността на студентите да използват определена стратегия за конструиране и интерпрета-

1 “The Common European Framework of Reference for Language and Teaching”, Страстбург, 1966
“Русский язык. Предпороговый уровень, Повседневное общение”, М., ИРЯ, 1998
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ция на текст. Тук трябва да се обърне внимание на
различни типове текстове; едни от тях студентите
могат да конструират, а други – само да интерпретират;
При реализацията на комуникативно-насоченото обучение по руски език трябва да отчитаме
разликата в нивото на занятията и в стила на работата на всеки студент. Искам да кажа, че едни студенти по-бързо усвояват граматичния материал,
проработвайки (анализирайки) го самостоятелно;
други – предпочитат първо да се запознаят с граматичните правила след обяснението на преподавателя; трети – предпочитат да запомнят правилата от таблиците и схемите, четвърти – да анализират тези граматически правила в самите текстове
и последната група – предпочитат съчетаването на
комуникативния и системно-граматичния подход.
Искам да подчертая, че при ориентация към
комуникативно-насочено обучение няма и няма как
да може да има само един набор от учебни материали или някакво универсално средство. Всеки
преподавател е творец и трябва винаги да търси
най-съвременните, най-подходящите учебни материали. Пред преподавателя винаги стои задачата
за избор на актуални учебни текстове, задания, упражнения и илюстрации.
В процеса на преподаването на чужди езици в
ЛТУ преподавателите реализират основните принципи и прийоми на съвременния интерактивен подход към изучаването на чужди езици, който се характеризира преди всичко с комуникативната насоченост на обучението.
Основното положение в дадения подход е ориентацията към владеене на езика като средство на
общуване в реални всекидневни ситуации, актуални преди всичко за самите студенти.
Обаче тук се сблъскваме с един парадокс: дори студентите и да умеят да провеждат несложни
диалози – то при ударението и произношението на
руски думи има грешки, а понякога са и граматически неправилни. Това говори за липсата на уводен курс по орфоепия и орфография.
При съставянето на такъв курс особено място трябва да се отдели на формирането на навиците на правилно четене и разпознаване на интернационалните думи в руския език.
Със сигурност няма да сгреша, ако кажа че
руската орфоепия и орфография са обусловени от
фонетични закони. По-точно, орфографическите
грешки на студентите са обусловени с отличителните особености на фонетиката на руския език.
Например в българския език няма буква “Э” и затова всички думи, които започват в руския с Э, студентите ги пишат с българско Е: емиссия, експерт,
еталон вместо эмиссия, эксперт, эталон.
Също така за студентите е труден правопи-
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сът на представките - з - и – с - : безсистемный,
безсрочный, резсроченный вместо бессистемный,
бессрочный рассроченный и т.н.
След изучаването на уводен орфоепичен и орфографичен курс, студентите трябва да знаят:
1) руската азбука;
2) числителните от 1 до 100;
3) минимум руски думи, които са необходими за по-нататъшното изучаване на граматиката;
4) най-трудните случаи при написването на
руски думи, които се отличават по правопис в българския език;
И накрая студентите трябва да се справят с
текстовете от следния тип:
* Поправете неправилно написаните думи.
Във всеки конкретен случай обяснете техния
правопис: обединение, объем, разяснение, ключь,
реч, плащь, енциклопедия, помощь, москвичь,
съекономить, економика и т.н.
Най-голямата сложност, с която се сблъскват
студентите в часовете по руски език е падежната
система. Смятам, че без специален “Корекционен
курс по граматика на руския език” ние няма да се
справим. Основната цел на подобен курс е да даде
теоретически сведения за всеки падеж и неговото
практическо използване.Учебните текстове на този
курс все още не трябва да бъдат свързани със специалността на студентите, а да бъдат достъпни и
разбираеми за тях. Само след провеждането на такъв курс биха били оправдани от методическа гледна
точка констатиращите текстове. Тяхната цел на дадения етап е да определят евентуалните пропуски
в знанията на руската падежна система, например:
ТЕСТ
Оценка уровня знаний по теме “Употребление
падежей”
1. Подчеркните глаголы, после которых употребляется дательный падеж с предлогом “К”.
Составьте с ним словосочетания.
увлекаться, готовиться, интересоваться,
приблизиться, заботиться,
обращаться, стремиться, находиться, относиться
2. Закончите предложения:
Преподаватель обучал студентов ……………….
а) русского языка; б) русскому языку; в) русским языком;
Он учил студентов ………………………….
а) правильном произношением; б) правильному произношению;
Покупатель обратился с вопросом к ……………
а) продавца; б) продавцу; в) продавцом;
Студент отсуствовал на лекции по …………….
а) болезнь; болезнью; в) болезни;
3. Переведите словосочетания на русский
язык:
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гледна точка
модно списание
училищен директор
годишни времена
сатиричен театър
министерски съвет
4. Из данных слов образуйте словосочетатия:
уровень, жизнь
пение, птицы
лучи, солнце
прием, гости
запись, песня
цена, билет
5. Напишите ответы на впросы, используя слова из скобок:
- Что читает профессор? (доклад, лекция)
- Кого слушают студенты? (профессор, лектор)
- Что сдает студент? (экзамен, зачет)
- Кого спрашивает преподаватель? (студент)
- Что рассказывает бабушка детям? (сказка)
- Что принес почтальон? (журнал, газета,
письмо)
6. Ответьте на вопросы, используя слова из
скобок:
- Чем пишет студент на доске? (мел)
- Чем рисует мальчик? (карандаш)
- Чем пишет девочка? (ручка)
- Чем рыбак ловит рыбу? (сеть, удочка)
- Чем вытирают руки? (полотенце, салфетка)
- Чем вы моетесь? (мыло, вода, шампунь)
7. Просклоняйте в родительном, дательном,
и предложном падежах следующие слова:
стоимость
облигация
мероприятие
Доста дълго време преподавателите в неезиковите вузове пренебрегваха предварителната работа по фонетика и граматичната система на падежите. И така студентите, независимо от тяхното
предишно ниво на изучаване на руски език в
училище, бяха “принудени” да започват обучение

във ВУЗ направо върху текстове по специалността.
Експерименталната работа в групите, където
студентите предварително са минали уводни курсове по фонетика и орфография и са минали корекционен курс по граматичната система на
падежите, показа, че студентите много по-бързо и
по-добре се справят по-нататък с основните учебници по руски език, могат не само да продуцират
текстове по специалността, но и самостоятелно да
правят граматичен анализ върху тях.
При работа с тестове по специалността възниква и друг методичен въпрос за избор на падежните форми при четенето и анализ на литературата по специалността.
Ще считаме, имайки предвид такива критерии (като семантичната значимост, честотността и
структурната значимост) да определим ролята на
падежните форми в процеса на разбирането и анализа на текстовете по специалността и във връзка
с това да набележим методиката на работа с падежите на руския език.
Именителен падеж (единствено число)
Целесъобразността за включването в граматическия минимум на форма не предизвиква никакви съмнения, тъй като тя е началната форма,
носеща съдържателна информация, честотността
в научния стил (25-30%) и е структурно значима
като главен компонент на субекта или предиката.
Но дори и в този случай минимизацията е възможна.
В граматичния минимум е целесъобразно да
бъдат включени формите с нулева флексия за съществителните от мъжки и женски род и с флексиите на –о/-е за среден род, тъй като формите с
тези флексии ще се срещнат не само при
съществителните, но и при глаголите, кратките прилагателни и кратките причастия. Смятам за необходимо в граматичния минимум да се включат и
формите на флексиите на –ия и -ие.
На началния етап е полезен и граматичен
анализ, който изисква попълване на таблица с примери от изучавания текст по специалността.

Например за студентите от специалността “Стопанско управление” ще бъдат актуални следните
термини:
м. р.
без окончание

ж. р.
-а, -я

ж. р.
- ия

банк
(в руския език думата е от ж.р.)

ставка
(лихвен %)

облигация

ж. р.
-ь
стоимость
(в българския език няма нито една дума
от ж.р., завършваща на –ь)

ср. р.
о/е

ср. р.
- ие

сальдо

увеличение

За студентите от специалността “Агрономство” ще бъдат актуални следните термини:

Методични въпроси, съвременно състояние и перспективи на обучението по ...
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За студентите от специалността “Дървообработване и производство на мебели” ще бъдат включени в
таблицата следните термини:
м. р.
без окончание
инструмент

ж. р.
-а, -я
деревообработка

ж. р.
- ия
технология

Родителен падеж
Както е известно тази форма е най-частотна
в научната реч (от 35% до 53%). Най-частотни в
научната сфера са определителните и обектните
значения на безпредложните форми: содержание
белка (чего? Род.п.); обработка (чего?Род.п.) почвы;
увееличение (чего? Род.п.) концентрации;
Предложните форми (т.е. формите, които се
употребяват само с предлозите на Родителния падеж са представени в научния стил преди всичко от
конструкциите с предлози ДЛЯ, ИЗ, ОТ;
• из вычесления прибавочной стоимости;
• для обработки чернозема;
• от обработки древесины (из породы дерева,
от устойчивости древесины).
Дателен падеж
Във всичките изследвания на научната реч, наймалката честотност на дадената форма (от3% до
6%). В научната реч формите на дателен падеж се
използват по-често с предлозите “С” или “ПО”, семантиката на които в съчетание с общата семантика на изреченията еднозначно предава информационно съдържание на дадената форма. Ср.: пришли к заключению; по химическому составу; градусов по Цельсию; темпертура, близкая к обработке
древесины;
Трябва да се отбележи, че безпредложните
конструкции във формата на дателен падеж се използват в научната реч много рядко.
Творителен падеж
Тези форми в научните текстове се срещат
преди всичко с предлога С, изразяващ условно, временно или причино-следственно значение (с повишением температуры; с изменением влажности;).
Освен това, тези форми най-често се появяват в качеството на свързващ член при глаголите,

ж. р.
-ь
шероховатость

ср. р.
о/е
волокно

ср. р.
- ие
изделие

които напълно или частично са десемантизирани
(быть, являться, называться и т.н.).
Според нас включването на тези форми на творителния падеж в граматиката за четене е целесъобразно поради високата честотност на тази форма в качеството й на свързващ член и по-специално – в силата на нейната структурна значимост.
Усвояването на тази форма ще помогне на студентите по-бързо да определят субекта и предиката в изречението и по такъв начин да се ускори
анализът на текста по специалността като цяло.
Предложен падеж
Тъй като съществителното в предложен падеж винаги се употребява с предлог, то семантиката на този предлог и семантиката на съществителното определят общото значение на предложно-падежната конструкция. Интересно е да отбележим,
че знанието или незнанието на флексиите на предложния падеж не се отразява на общото разбиране
на текстовете по специалността. В научния стил,
най-често се срещат конструкции в предложен падеж с предлога ПРИ. Ср.: При обработке почвы; при
повышении температуры, при молекулярном
исследовании.
Смятаме, че е целесъобразно в граматичния
минимум да се включват форми на предложния падеж с предлога ПРИ.
И така, граматиката на руския език и по-точно руската падежна система е фактор усложняващ овладяването на руския език, способстващ за
създаването на представа, че той е много труден
за изучаване. Затова минимизацията на граматичния материал в значителна степен ще улесни изучаването му от тези студенти, които искат да четат
научната литература по специалността си на руски език.
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ABSTRACT
The paper presents some methodological issues related to difficulties in teaching Russian in Bulgarian technical
universities at the present moment.
The conceptual basis of the paper argues that the multilevel model of teaching specialized Russian to Bulgarian
technical students requires both revision of the traditional approach to the specialized text and overcoming the
methodological and theoretical limitations of the analysis through using only language tools; it also allows to enlarge
the scope of specialized text analysis in relation to the tasks and aims of teaching a foreign language for special
purposes.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

МЕТОДИКАТА НА ВИЗУАЛНАТА ПРАКТИКА, КАТО ГРАФИЧЕН
ЛЕКСИКОН В ДИЗАЙНА
Любомир Гуринов
Лесотехнически университет - София
Докладът се отнася до терминология, която представлява художническата мисловност в полето на графичния дизайн. Рационализмът на авангарда в изкуството е предвестник на дизайна. За тази кауза работят мнозина
художници-педагози от Кандински до Цицман. Те работят в полето на художествената семантика обхващащо
понятията на композицията и естетиката. Работата за развитие на композицията и естетиката служи за усъвършенстване на дизайна. Множество лексикони са насочени към изкуството и не отразяват по-широката гледна
точка на дизайна. Липсват работещи лексикони за дизайна,в които да е отразена културната му мисия, а не само
образците на артистично изпълнение. Мнозинството речници по естетика обслужват историята на изкуството и
са откъснати от потребностите на текущата практика в изкуството и дизайна. Абстрактната пространственост е
артистичния субект на изкуството. Като важна част от дизайнерското творчество абстрактната пространственост е обект на методиката в дизайна. Графичният дизайн е неразделна част от комплексното творчество, което
е свързано с прилагане на критика от различни гледни точки. При разкриване на гледната точка на графичния
дизайн се установяват принципни разногласия между вярващите в пространствения абсолют и разбиращите
пространствения релативизъм. Разногласията са по повод понятията симетрия, ритъм,декорация и композиция.
Те произтичат от недооценяване на разработеното понятие изобразително поле, от една страна, и от друга —
неразработеното понятие мащаб в графичния дизайн. Произволното използване на категорията форма, което е
друга причина за разногласия, се дължи на липсата на единно виждане за типологията на организациите. По пътя
към общоприета методика на визуалната практика изниква въпроса за същността на индустриалния дизайн,
който е въпрос не само за облагородяване на природата, но също толкова и въпрос за облагородяване на
обществото. Естетизацията е понятие отнасящо се в миналото до околната среда, а днес и още повече утре — до
облагородяване на човека чрез дизайна. Това е проблем на семантиката на индустриалната култура, трансформираща се, като информационна през ХХI век и проявяваща се в пренос и взаимодействие на наука и изкуство,
възприемани като история и критика на типовете човешка дейност.
Ключови думи: графичен дизайн,изкуство, терминология, речник,композиция, естетика, култура
Key words: graphic design, art, terminology, dictionary, composition, aesthetics, culture

Графичният дизайн е практика с по-висока степен на абстрактност от традиционното изобразително изкуство. Тя се гради, като опозиционност
спрямо институциите в изкуството, които са убежище на професионалната идеология и даване
преднина на „субективно-творческия изказ, за яркото присъствие на личностното Аз в образната
структура на произведението“[1, 2004, с.200] Освен на вътрешната свобода абстрактността стъпва
и на освободеност спрямо средата в духа на
авангарда. Стига се до „отказ от традиции, принципи и стилове, отказ от досегашния статут на творбата, разрушаване на аурата на самото изкуство...“[1, 2004] Чрез излизане на широкия културен
хоризонт на дизайна се разкриват повече възможности за изява на въображението, като проява на
художествено мислене. Повече мисловност означава саморефлексия на художника чрез инструментите на критиката.
Теорията, която се заражда в тази връзка през
20-те години на ХХ век, постепенно добива очертания, като графичен лексикон в дизайна. Дизайнерският професионализъм, още от самото си начало върви ръка за ръка с теорията на изобразителното изкуство, основите на която бяха положе-

ни от плеяда авангардни творци. Събирателен образ за подобна теория са двете книги на Василий
Кандински „За духовното в изкуството“[1911] и
„Точка, линия, равнина“[1927]. В тях авторът анализира елементите на живописната творба и се
опитва с рационални средства да постигне духовността на човешкото творчество в изкуството. За
художника Кандински едно от рационалните средства е композицията, като метод за визуално свързване и осмисляне на напреженията идващи от вътрешния емоционален строеж на твореца.
Рационализмът на Кандински, очистен от мистиката на „изкуство за изкуството“, която го определя като експресионист-абстракционист, ще бъде
използван, като отправна точка за доразвиване и
прилагане в педагогиката на изобразителното изкуство по цял свят.
В Германия във Висшето училище за изкуство и дизайн „Бург Гибихенщайн“- гр.Хале Лотар
Цицман преработва по своему лексикона на
Кандински и го прилага в дисциплината „Основи на
визуалното предаване на качество“. В поредица от
четири книги са публикувани подбрани примери от
студентски упражнения, придружени с кратък обяснителен текст относно основните понятия. Научната
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стойност на този педагогически експеримент се
дължи на упражненията по комбинаторика и композиция на базата на гещалт-психологията, която
Цицман използва в собствената си практика на
живописец. Той развива и преподава своя теория
за визуалните контрасти, която е ядро на композиционния метод валиден не само за живописци но и
за дизайнери, не само в Германия, но и в България.
В серия от елементарни задачи се разглежда абстрактното композиране, в резултат на което не се
появява изкуство, художествена творба, както изрично подчертаваше Цицман, а се очаква да се изгради художническо съзнание у студента. Стъпка
по стъпка, чрез експериментиране с абстрактни
форми, се изгражда художествено перфектен професионализъм у бъдещия дизайнер.
Методиката на Цицман беше живо слово. То
доби публичност едва след неговата смърт.
Текстовете, дело на асистента на Цицман Бено
Шулц, възпроизвеждат частично богатството на критическата мисъл на Цицман, която беше конкретна,
художническа, въпреки абстрактния теоретичен модел на който стъпваше. Само студенти минали през
школата на Цицман могат да твърдят, че знаят за
какво става дума в изкуството и дизайна. И днес тя
е жалон за вярната посока на развитие на всяка
методика на композицията. Научната разработка
от гледна точка на изкуствознанието напредва
трудно. Много са причините, които дават основание да се твърди, че „в изкуството отсъства единна общоприета система на терминологията“.[2,
1993, с.5] „За всеки запознат със състоянието на
съвременната естетика е известно, че тя е в перманентна криза – вече десетилетия наред.
Необходими са обновителни процеси,...“[1, 2004,
с.7] Според Валентин Ангелов „обновителният процес трябва да бъда структурен“.
Теорията на изобразителното изкуство се заражда през Възраждането в Италия под формата
на разкрити от художниците и архитектите закономерности на композицията. И до днес те са в епицентъра на научните интереси на преподавателите
по изкуство. Рационализмът на ХVIII век разширява изследователския хоризонт чрез естетиката формулирана от Баумгартен. Между композицията и
естетиката съществуват обща плоскост на изява в
различни функции. Те са духовния разрез на изкуството или така нареченото семантично равнище от гледище на семиотиката в традицията на
Пърс. При всяка насока на професионализация, на
това равнище се различават методика и логика.
Логиката е превъзходният обект за изява на философите, докато методиката е обектът на творците.
След Баумгартен философите определят естетиката като логика на изкуството. Тя се занимава със
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систематизиране на понятия за историята на формите и за мястото на същите във възпроизводствения цикъл на художествения дял от културата.
Естетиката е и контактното място за установяване
на връзка с конструирането по логиката на дизайнерското творчество. В този смисъл традицията в изкуството става обект на техническа критика,
която е насочена към обновление на технологиите
поддържащи възпроизводството на техническия дял
от културата. Преподавателите по композиция се
занимават основно със систематизиране на понятия за методиката на художественото творчество и
за развитие на виждането, като основен дял от човешката сетивност и интелект. Композицията е изкуството в изкуството, но като част от дизайна става пораждаща част от интегралното творчество в
културата. Естетиката е науката в изкуството, но
като част от философията също излиза на широкия друм на културата.
Дизайнерската терминология, която рефлектира системата на индустриалната култура, все
още не е систематизирала понятията идващи за
графичния дизайн от политика, изкуство и техника.
Политическата терминология обединява маркетинга и рекламата, във фирмения стил и политическия дизайн на PR (връзките с обществеността).
Техническата терминология е свързана с номенклатурата на полиграфичната продукция и технологичните условия за печата. В центъра на графичнодизайнерската терминология се намират всички понятия на изкуствознанието. Докато естетиката е в
криза, композицията е в упадък и забрава, и то не
само в дизайна, но дори в живописта, считана някога за лаборатория на авангардизма. Отсъствието
на общоприета терминология става проблем за развитието на дизайна, като отговорна професия. При
положение, че липсва систематизация на понятията в композицията [2, 1993, с.6], а липсва такава
и във философските основания на дизайна, найвече в културологията, става очевидна сериозността на задачата да се състави графичен лексикон
адекватен на сложността на дизайна и приложим в
обучението на дизайнери. Не ни е известно да има
подобно научно помагало за нуждите на преподаването, което да е повече от обикновено ръководство. Съществуващите лексикони обслужват отчасти естетиката и историята на изкуството и дизайна. Те съдържат примери от практиката на видни
дизайнери и портрети на фирми поддържащи дизайна [3, 1994]. Преобладават чисто естетическите по съдържание лексикони, като „Съвременен
лексикон по естетика“[1, 2004].
Относително цялостно, въпреки и на популярно равнище, дизайнерската терминология е представена в „Дизайн, илюстрованный словарь-справоч-
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ник“[4, 2004]. Този речник представлява архитектурната гледна точка към дизайна, с присъщия й
техницистки уклон. Архитектурната теория за дизайна подминава проблематиката на графичния дизайн при определението на понятието форма. В речника понятието форма се обяснява с понятията
„морфология и обемно-пространствена структура
на обекта“. Налице е тенденция композицията да
бъде, ако не заместена, то поне подчинена от конструктивно-технологичния подход. Все в тази насока се обезценява културно интегриращата функция на дизайна в лицето на творческата личност.
Разширяването на кръга на творците в дизайна се
извършва с определението на професията „специалист, работещ в сферата на дизайна“[4,2004].
Според авторите на справочника, задачата на дизайнера е „да разкрие структурните и функционални връзки на обекта и да ги формира на основа на
единството на художествения, научния и техническия подходи“ [4,2004]. Загрижени за интелигентността на читателя авторите предупреждават: „И
тук е важно да не се отъждествяват такива термини,
като проектиране, формообразуване и композиция,
което води до теоретични неточности в излагане на
въпросите на формообразуването“[4,2004] Илюстрация за теоретичната противоречивост е понятието „композиционно формообразуване“ означаващо „пълна хармония между елементите на формата“[4,2004,с.18] Непрекъснато се споменава
форма, а не се пристъпва към културологично изяснаване на понятието. Същевременно, по обясними
причини, липсват понятията ритъм, баланс и фигура. За да стане по-ясна задачата на дизайнера и на
така наречения „архитект-дизайнер“ , като обекти
на композиционното формообразуване са посочени „визуалната, антропометричната и материалната
структури на обекта“[4.2004]. Дизайнерската терминология в гореописания речник-справочник буквално повтаря архитектурната понятийна система
изложена в „Архитектурный словар“[5.1999], в който също липсват понятията ритъм, баланс и контрасти.
В аналогичен речник на архитектурата на немски език [6.1988] също липсват понятията от графичния лексикон в дизайна, като фигура, контраст
и баланс. Тук ритъмът е разгледан само като ритъм в строителството - „равномерна ритмична повторна употреба на определени архитектонични елементи и пространствени групи“. Понятието тектоника е обяснено в духа на „техническата“ естетика,
една псевдо-теория на дизайна измислена от Петър
Тучни през 1954 година. Конкретно тектониката е
определена, като „естетически израз на конструктивни закономерности“. Формата е инженерно
определена, като „материален резултат на архи-

тектонично формообразуване. Тя се постига чрез
пространствени, телесни и плоскостни елементи,
които изпълняват материално-технична функция и
свръх това са оформени от художествени гледни
точки...“[6.1988]
Немският автор разграничава между дизайн
(Entwurf) и проект. Понятието архитектоничен замисъл (Entwurf), което е аналог на понятието
дизайн, е определено, като „централна фаза на архитектоничния процес на концептуализиране, в която се развиват материално-практичните изисквания във връзка с художествено действена представа за формата (скици, планове, работни макети и
т.н.) при фиксиране на определени изисквания и
при съблюдаване на конструктивни, икономически,
технологични, естетически, художествени и др. критерии“ [6.1988]. Под проект се разбира детайлен,
узрял за строително изпълнение работен етап.
За сравнение, в руския речник-справочник е
обявено понятието „дизайнерско проектиране“, което едва ли е тавтологично, но със сигурност е нелогично, тъй като поставя на едно място творчество и
рутина. Елементарното, добило публичност, обяснение на дизайна гласи: „Понятието дизайн (англ.
industrial design) означава предадено качество
(Gestaltung) на предмети (вещи) от всякакъв вид
според критериите за функционалност (например
ергономия) и естетика...“[7.1994, с.88] Краткото
определение дадено на немски език е възможен
изход от терминологичната безпътица чрез понятието Gestaltung. Последното е изразено качество
(образ) или образувана форма, но не и „формообразуване“, схващано като инженерна активност или
следствие на природни процеси. Понятията израз и
образ принадлежат на езиковата символика, а качество и форма — на изкуството. Гещалтунг е типично немска дума, която има място откъм страната на играта и се отнася до „илюстрирането“ на
правилата. За дизайнера смислообразуването или
постановката (gestalten) на индустриалната вещ е
въпрос на осъзнаване на творческата позиция на
кръстопътя на цивилизованата душевност на артистичността с културната духовност на отговорността. Кръстопътят на философското и научните разсъждения разкрива типологията на категорията
организация, която е необходима за модела на
дизайна, като комплексно творчество. Не само
практически, а най-вече педагогически, е правилно
дизайнът да се разглежда през призмата на индустриалния продукт, която , от гледище на теория на
дейността и на семиотиката, е тетраедрична. Всеки
продукт може да бъде характеризиран комплексно с четири типа организационни гледни точки:
формална, структурна, процесуална и системна.
Човешката душевност е намерила своя подс-

Методиката на визуалната практика, като графичен ...

лон в изкуството. Както е известно, то е част от
културата, наред с техниката от една страна, политиката от друга и науката, която е срещуположена в много отношения. Ядрото на тази част, намиращо се в системната йерархия на цивилизоваността между ценностите и техническите средства е концептуална, експериментална художествена дейност. В религиозен смисъл изкуството е медиумът (проява на светия дух) между отец и син.
Изобразителното изкуство е професионална ориентация свързана със самообщуването на личността, което е игра в пределите на двуизмерността на
иконичните отношения на означаване. Правилата в
тази предметно преобразуваща игра се пишат от
конкретната визуална връзка със средата, така че
всеки вижда нещата по своему. Най-слабото звено
на конвенционалността е сферата на изкуството,
от което дизайнът черпи духовни сили и практически опит. В случая опитът е психологията на зрителното възприятие, а практиката е композицията като метод за постигане на формата.
Изобразителното изкуство е понятие свързано с абстрактната пространственост на: графиката (светло – тъмния контраст), живописта (цветовите контрасти), скулптурата (контрастите на обемите) и архитектурата (контрастът на пустотата
спрямо вещите). Общият знаменател на абстрактната пространственост е формата, а начинът на
нейното постигане — композицията. Едно от основните средства на композицията са контрастите.
Графиката е синоним на най-абстрактната идея за
чистото пространство, чийто носител е светлината.
Същевременно имаме включване на графиката при
производство и потребление на реални индустриални продукти, като вид употреба на дизайна.
Философията на индустриалният дизайн разглежда графичния дизайн, като неделима част от творческия процес. Съществено за понятието графичен дизайн е , че то представлява изобразителното
изкуство в цялост, както в началната концептуална
фаза на дизайна, така и при финалното композиционно решение на формата за бъдещия индустриален продукт. Продуктовият, интериорният и рекламният дизайн, са съответно техническа, научна
и политическа фази от дизайна, със съответните
критерии, които макар и естетически, не са художествени в тесния смисъл на това понятие. Графичният дизайн е стартът и финалът на дизайнерското творчество. Всяка нова идея в дизайна се дължи
на първата стъпка, която е известна условно, като
графичен дизайн, но спокойно може да бъде наречена визуална архитектура, и съдържа в комплекс
винаги графиката, живописта, скулптурата и архитектурата. Създаването на учебно помагало, под
формата на графичен лексикон в дизайна, ще от-
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говори на изискванията за научно осветляване на
творчеството, ако изгради системата от понятия около категорията композиция, тъй като тя е единна
за архитектурата, скулптурата, живописта и графиката.
Аналог в това отношение представлява
„Иллюстрованный художественны словар“[1993].
Авторът е направил опит да формулира основните
понятия на теория на композицията. Според него
„такава теория, обхващаща всички видове изобразително изкуство — в това число и архитектурата,
декоративно-приложното изкуство, — до сега не е
разработена“ [с.6]. Той твърди, че „даденото издание е първи справочник от такъв род. То няма аналози“.[с.6].От труда не личи авторът да има пристрастия към дизайна, камо ли — задълбочени познания, но, както сам посочва,“речникът включва найважните архитектурни термини, съставляващи класическата школа на знанията за художника от всякакви специалности, категориите на естетиката и
всеобщата история на изкуството“[1993].
Художественият речник на Власов е сборник
от понятия ползвани от художниците на ХХ век и
създавани от времето на Възраждането до днес от
отделни творци, както и от философи и историци
на изкуството. В него е отразена традиционната художествена практика, която е мотивирана предимно естетически и твърде слабо — композиционно.
Акцентът върху отражателната изобразителна същност на изкуството е ретроспективен. В случая имаме влияние на все още живата представа за реализма, като отражение на живота, а не като изходна точка на неговото преобразяване. Този академичен възглед дава малко в практически смисъл
за насърчаване на новторството в изкуството и подминава с мълчание нуждите на дизайна от терминологично систематизиране.
Заявеният опит за формулиране на основните понятия на композицията е затворен между тесните цивилизационни рамки на съвременното изобразително изкуство, които са историческо стилознание и естетическа „археология“. Живописният
лексикон включен в този речник обслужва преди
всичко репродукцията в изкуството, като акцентира върху приложимостта от чисто декоративен тип
или поддръжка на зависимостта на живописеца от
традицията. Власов не си дава сметка, че изкуствознанието, освен че е сборно понятие за множество
науки за отделните изкуства, има вътрешна структура, която е комплекс от научна и критическа
функции. То е наука, доколкото изследва исторически едно от четирите лица на човешката дейност
— изобразителното изкуство. То е критика, когато
се намесва пасивно или активно в самото художествено творчество. Активната критика е самок-
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ритиката на художника и художническата критика,
която е двигател на композиционния процес.
Както историята на изкуството, така и художествената критика използват теоретични модели
обясняващи същността на изкуството — предмета,
целите, средствата и задачите. Около всеки теоретичен модел кръжат на различни орбити професионални термини и научни понятия. Съществуващата
изкуствоведска терминология е, колкото
разнородна, толкова и противоречива. Понятийният
апарат е установен под стихийното влияние на художествената практика без необходимата културологически обоснована системност. Под влияние на
философията е развита рационалистическа естетика, която вменява на изобразителното изкуство
морални и литературни задачи. Този опит за културен синтез на ниво ценности влиза в противоречие с индустриалното разделение на труда. Мостове
между подсистемите на културата са възможни само на семантично ниво, в контактната зона на история и критика. Като творчески изход от поуките
на историята критиката има място не само в
изкуството. Ако историята на обществото, носи поуки за изкуството, то историята на изкуството носи
поуки за техниката, съответно историята на техниката — за науката, а историята на науката — за
политиката. В този семантичен кръговрат се реализира дизайнерската духовност. Тъй като изобразителното изкуство е проява на тип душевност, то тя
несъмнено е присъща и на дизайнерската духовност в нейния визуален (графичен) сегмент. Заставайки при извора на изобразителното творчество,
дизайнерът си поставя амбициозната задача да бъде в авангарда на човечеството, носещ промяната.
След като не познава дизайна, Власов е ограничен в своите опити за обновление на теорията на
изкуството. В много отношения той буквално върви в коловоза на традицията в областта. Анализът
показва, че няма никаква разлика в третирането на
редица понятия между речника на Цицман (публикуван от1984 до 1988 г.) и речника на Власов (публикуван 1993 г.). Налице са същите позитивни
моменти, и абсолютно идентични погрешни схващания. Например балансът е понятие, което на руски и преведено като уравновесяване. То се определя, като „един от похватите на трансформация ,
заключаващ се в точното намиране на равенството
на „зрителното тегло“, на отделни части на композицията, които могат да имат различна форма,
размери, обем, цвят и пр. Свързано е с понятието
симетрия, асиметрия, отношения и пропорции, динамика и статика“[1993].
Както Цицман така и Власов са под влиянието
на архитектурната терминология в аспекта на термина симетрия. Ще отбележим, че тази научно не-

издържана позиция има множество привърженици
измежду педагозите, които вярват в абсолютното
пространство. Симетричната композиция е мнима
творческа задача в изкуството, което се е ангажирало с постигане на формата. В речника на Власов
симетрията заема неподобаващо за свойствата си
високо място в йерархията на живописните понятия.
Обявяването му за едно от основните средства за
хармонизация на формата е твърде сериозна претенция, която следва да бъде научно обяснена именно във връзка с термина композиция. За сравнение,
понятието асиметрия е оставено в сянката на
симетрията, доколкото се разглежда, като „отсъствие или нарушаване на принципа симетрия“. Власов допуска, че „асиметрията може да се яви като
едно от средствата на художественото формообразуване — композицията (сравни аритмия)“, без
да разсъждава върху основанията.
Препратката към понятието аритмия, разкрива, че авторът не различава ритъм от такт. Етимологията на аритмия е от древно-гръцкото понятие за
число (аритмос), оттам и аритметика — наука за
числата. Числата са равномерни същности за нарастване в определен такт. Докато тактът е прост
ритъм, с пространствен еквивален метъра, ритъмът е нещо повече и следователно нещо различно
от такта. За Власов, обаче, ритъмът е такт, който
се отличава с „редуване на качествено различни
(нееднородни) елементи на формата“[1993]. Има
логическо противоречие в допускането на нееднородност на елементите и твърдението, че симетрията е абсолютна ритмичност, която е отбелязана
с термина евритмия. И други автори спрягат ритъм и симетрия в тактова зависимост. Този псевдо-математизиран подход води до измислени приложения на ритмизацията. Това е един от начините
на трансформация в изкуството, при който формата се организира, като „редуване на различни
елементи, пространствени или времеви отрязъци,
членения, създаващи усещане за акценти и паузи“.
Вярно е , че “ритмизацията е също средство за хармонизация на формата“, но тя едва ли е от значение „за построяване на орнамента“. Първо, защото орнаментът не е тип форма, а може да бъде само елемент на някои форми и второ, самото действие „построяване“ говори, че се извършва конструктивна, а не композиционна дейност. Власов
използва двусмислието на „техническата“ естетика,
за да ни убеждава, че конструкцията е „функционален способ на формообразуване“. Освен това
той непрекъснато жонглира с понятията. Конструкцията, ту е способ, ту е структура. След като е ясно, че структурата е нещо физическо, няма логика
да се определя композицията като тип структура.
Ако конструкцията е функционален способ, явно
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става въпрос за структурообразуване, а не за
формообразуване. След като не прави връзка между дизайн и художествена дейност, две кръстосващи се понятия, Власов, без да го декларира и вероятно без да го съзнава, става апологет на така наречения „инженерен дизайн“.
В духа на утвърдената традиция на преподаване на композиция Власов обръща внимание на
понятията: точка, линия, фигура, фон, силует,
петно, фактура и др. В това отношение той преповтаря Цицман, който от своя страна върви по пътя
на науката за живописта, пророкуван от Кандински
в първата му книга от 1911 г. По-късно, през 1920
година, със своите действия Кандински дава основания на Иван Клюнов да го обвини в плагиатство
на систематизацията на живописния лексикон. Без
да се впускаме в исторически изследвания, ще
отбележим, че последният се дължи на факта на
осъзнаване на художника, като обществено отговорна професия. За пръв път в историята на изкуството това правят руските авангардисти, като се
започне с Малевич и Татлин, и се продължи с имената на част от гилдията, като Степанова, Попова,
Удалцова, Родченко, Лисицки и братя Стенберги. В
резултат на разбуненото художническо съзнание
се ражда не само първото образователно огнище
на дизайна в света Вхутемас, но и началото на науката за изкуството и методиката на композицията.
Във Витебск и в Москва се залагат основите на богата палитра от детайлни понятия изграждащи и
днес светогледната система на дизайна по цял свят.
В Петроград Маяковски излиза с уводни статии в
мерена реч, като пропагандатор на футуризма на
страниците на вестник Искусство коммуны (19181919). Идеята за дизайна като всеобщо естетическо образование се лансира от Осип Брик, като „пролетарско изкуство“. То ще бъде дело на „художниците пролетарии“.
Кандински предвижда това развитие. С усета
на художник той пръв тръгва по пътя на абстракцията, една зона, която до 1910 г. е зона табу за
художника. Десет години по-късно той открива
онова, което е предвидил, в лицето на супрематизма и конструктивизма. Като интелигентен човек той
възприема всичко създадено до тогава в революционна Русия и го пренася на територията на
Германия в Баухаус. Под благотворното влияние
на изящното изкуство и в частност на модерната
живопис Баухаус се отърсва от занаятчийството на
приложното изкуство чак след 1923. Друга личност
директно отговорна за преноса на конструктивизма от Русия в Германия е Лазар Лисицки. Самият
той е архитект с немско образование. Попадайки
под педагогическото влияние на Малевич, става найревностен пропагандатор зад граница на конструк-
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тивизма и изобщо на абстракционизма, като съществен момент от възникването на професията
на дизайнера именно като изящно изкуство с възможности за духовно лидерство в културата. Понататък съдбата на абстракционизма, а с това и
на дизайна, както в Германия, така и в СССР е една и съща — пълно отричане и унищожаване по
тоталитарен начин след 1930 година.
Трудът на Власов е ехо на това отричане и е
израз на пълно неразбиране на дизайнерския светоглед. Нещо повече, той изглежда не е наясно и с
художническия светоглед. Така например в речника липсва основното понятие изобразително поле.
За него говори още Кандински. След него много
автори се занимават със структурата на изобразителното поле, върху която се разиграва партията
между фигурите и фона, която осмисля формата
в двуизмерността. Само отдавна известният факт
на нееднородността на отделните зони на полето,
която е принципиално асиметрична, е достатъчен
да направи напълно безмислена задачата „симетрична композиция“.
Власов не се замисля и за друго понятие, което е в пряка зависимост от полето, а това е мащабът. От възприетия мащаб зависи разграничаването в практически смисъл на линии и точки от една
страна и на фигури от друга. Вместо да посочи,
мащабът на растера, на декоративното структуриране и на композиционното изграждане в различни
мрежи с пропорции спрямо изобразителното поле,
Власов се задоволява с нищо не значещото определение „малък размер“. Все в тази връзка той не
дава точно определение на фигура, да не говорим,
че не посочва и не определя видовете фигури в
композицията. В това отношение той не постига
дълбочината в систематизацията на понятията, каквато виждаме при Цицман. Типовете фигури не са
самоцел, а имат отношение към типовете композиции, както и към най-силните контрасти, свързани с посоките.
Благодарение на повърхностното отношение
към мащаба и Цицман и Власов пропускат да установят правилото, че фигурата е единствената
композиционна градивна единица. Както може да
се види в представените примери, Цицман не се
противопоставя на използване на точки в упражненията по композиция. Картинното илюстриране на
правилата на композицията означаваше да има и
съзнателен контрол върху присъствието на точки
и линии в равнината. Правата линия не е композиционно средство. За да докажем това, ще си послужим с логиката на понятието линия дефинирано
от Власов. „В изобразителното изкуство линията винаги се мисли като граница на някаква повърхнина,
затова с едната си страна тя принадлежи на тази

358

Любомир Гуринов

повърхност, а с другата на околното пространство“[1993]. Дешифрирайки малко по-точно текста,
ще видим, че под „тази повърхност“ се крие понятието фигура или част от фигура, а под околно
пространство — фон или изобразително поле. Ако
си представим три отделни линии в едно изобразително поле, ще бъдем затруднени да различим
външна и вътрешна страна на линиите, тъй като
ще липсва диалектиката на фигура и фон. Правите
граници между отделни сектори на фона не са в
състояние да възпроизведат в гещалт-психологически смисъл отношението фигура фон, за да
възприемаме, че пред нас стои композиционно завършена форма. В случая с правите линии можем
да говорим за чертеж, за конструкция, но не и за
форма.
Изобразителното поле е термин с по-висока
степен на абстрактност в сравнение с понятието
„изобразителна повърхност, плоскост“, използвано от Власов. При полето е без значение каква е
материалната основа, понеже става въпрос за двуизмерното пространство, като абстрактно форматиран екран, който е потенциалното място за фона
и фигурите. Тази идеална същност представлява
мрежа от места и посоки в композиционен мащаб.
То е качествено зониран фон, което го прави не
материална, а формална или композиционно ориентирана основа.
Мащабът е композиционен фактор в изобразителното поле, който има своите зрително-психологични основания. Това е убягнало от вниманието
на Власов и той не може да направи разлика между голяма точка и малка фигура. Оттук идва и неспособността да се разграничи, по смисъла на
мащаба, между понятията композиция от декорация. Нещо повече в определението за орнамент той
твърди, че „орнаментът е съставна част от декоративната композиция“. Декоративната композиция
може би има някакъв смисъл в модата и стайлинга,
като следствие от механичното схващане на понятието изображение. И Власов си представя изобразяването като техника на пренос на зрителен образ върху някакъв материален носител, а изображението е „материална форма ... на художествения образ“. Всеки художествен образ се отличава
с идея за форма. Той е специфично отражение,
светоглед в съзнанието на човека и е основа за професията художник. В такъв случай естествено възниква въпросът, каква е идеята на декоративното,
на орнаменталното в изкуството?
Орнаментът е тактово организиран елемент
на фигурата под формата на декоративен растер
или той структурира фона монотонно -„ритмично“.
Понякога орнаментът разграничава фризово фигурата от фона или изобразителното поле от околно-

то пространство. Мотивите от които е изграден орнаментът не носят идея за форма, а за безкрайност
на двуизмерността. Техническото свързване на елементите на „орнаменталния ред или рапорт“ не носи идеята за форма, а представлява израз на процесуално кодирана емоционалност — състояние на
медитация. Тактовото свързване на елементи от
един тип е безлична конструкция, докато ритмичното свързване на различни типове елементи е композиционно свързване в сюжет. Сюжетът е композиционната тема, която разкрива заложената идея
за форма.
Понятието декоративна композиция не работи,
тъй като не може да произведе форма. Декоративната конструкция не се отнася до съзнанието за
пространствен сюжет, а е по-скоро светоусещане.
Тя е лишена от иконичността на художествената
образност, но може да бъде включена в нея, като
индекс за емоционалност. Декоративните „структури“ са автономни произведения на комбинаториката, което ги прави годни за включване, както
във формите на художествени творби, така и в
структурата на функционални предмети. Акцентирането върху тях не ни дава право да легитимираме метода като декоративен, независимо дали
става въпрос за конструктивния или композиционния методи. При всички случаи създаването на орнаментален или друг декор е резултат от прилагане на метода на комбинаториката, който не е
художествен, нито технически, а научен или по-точно математически.
Техническата същност на архитектурната
гледна точка деформира не само понятието композиция, но и намиращите се на най-високото равнище на абстракция категории култура и цивилизация.
Техницистичната идеология приема буквално определението за култура, като обработка, грижа и
почит, като ритуален начин на дистанциране от природната статика и динамика. От друга страна, като плодове на тази изкуствена активност при човека,
се появяват материални обекти, чието сборно понятие за Власов е цивилизация. Значи културата е
работа плюс ценности — блага, а цивилизацията е
„материално-техническата база на духовната култура на обществото... и организация на културата
свързана с държавното устройство. [Тя е] техника
на живота, начин на материалното му обустройство“ [1993].
Културата е екологично отношение на човека,
което определяме като облагородяване на девствената природа. Това е преобърната форма на
приспособяване. При човека организмът приспособява средата към биологическите си ограничения.
Това приспособяване обхваща живата и нежива
среда. В хода на това културно взаимодействие на
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човека и природата започва натрупване на извънгенетична информация, която е същината на културата. Тази информация е обществено явление,
което има власт над живота и смъртта на отделния
човек. Държавността е едно културно явление, а
не е признак на цивилизованост. Всички примитивни култури са носители на държавността, като остатък от дивата природа всред хората. Благодарение на културата животинската общност на приматите се превръща в обществото на хората. Обществото е всъщност информацията, с помощта на която човекът манипулира природата, значи една духовна същност изнесена извън кръвоносната система и гените на живота. Следователно базата на
културата е невеществена. Това е чистото общуване заради самото общуване, което по-късно се
разпознава като държавност, а в модерните времена, като политика.
Цивилизацията е също така изкуствено явление, форма на приспособяване на обществото към
отделния човек. Възможността за диференциране
на човешката дейност по зададени от културата
направления е предпоставка за облагородяване на
обществото с появата на втори информационен
пласт, този на ценностите. Появява се икономическата форма на общуване, която е облагородяваща
обществото и държавността дейност. Докато културата намира материални основания в своя обект
природата, цивилизацията е напълно лишена от материални основания, понеже има за обект ценностите и техния абстрактен еквивалент — парите.
Съзнанието на човека е пряк резултат от едновременното действие по отношение на природата и по отношение на обществото с цел тяхното
приспособяване към нуждите на личността. Съ-знание е термин подсказващ за наличие на два типа
знание, които са причинили функционалната асиметрия на човешкия мозък. Едновременното действие на култура и цивилизация поражда съзнание,
а в него няма нищо материално, защото е проява
на информираност. Културата е първичната цялост
на екологичното отношение. Тя е една за всеки народ или още по-точно за всеки език. Цивилизацията
има четири лица, които отговарят на четирите посоки на усувършенстване на културата, а с това и
на облагородяване на обществото. Изкуството, за
което ставаше дума, че се нуждае от методика за
своето развитие, е една от тези посоки. Другите
посоки са техниката, науката и политиката.
Индустриалната култура, не само притежава
четирите цивилизационни подсистеми, но и в значителна степен се е идентифицирала с тях, поне с
една от подсистемите, като е изоставила на произвола на съдбата екологичната връзка, която задължава човека да бъде стопанин на природата. Лип-
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сата на общ културен знаменател има за последица загубата на съзнателност у хората и безкрайни,
безмислени цивилизационни борби за икономическо надмощие. На дневен ред в историческото развитие е задачата за облагородяване на човека.
Едноизмерният Homo oekonomicus трябва да възвърне своето съзнание. Тази задача не е по силите
на отделната цивилизационна подсистема на
обществото. Дори изкуството, което е убежище на
индивидуалността, не е в състояние само да произведе съзнание. Модерното съзнание е творческото съзнание наречено индустриален дизайн, а то
е комплекс от четири типа истории и четири типа
методики. Една от тях е методиката на композицията. Тя е в началото и в края на съзнанието на
модерния човек от ХХI век.
В заключение може да обобщим темата на
доклада с няколко констатации и няколко научни
изводи. Трябва първо да се отбележи съществуването на всевъзможни терминологични справочници,
специализирани речници и лексикони за изкуство и
дизайн. Появата на още едно справочно издание
по въпросите на графичния дизайн има смисъл поне за България. С лексикона от визуални понятия в
дизайна ще се запълни бяло поле в българската
книжнина. Като второ ще констатираме хаотично и
непрофесионално ползване на понятията на композицията от живописци, архитекти и дизайнери,
което се допълва с аматьорските опити на инженери в амплоато си на инженер-дизайнери. Няма системно и йерархично организирана база от графични понятия за дизайна. Има неточно и дори превратно тълкуване на понятията свързани с композицията. Бъркотията от понятия в дизайна е само отражение на несериозното и повърхностно определение на културата, цивилизацията, а оттам и на
човека творец.
Първи извод, който следва от доклада, е че
понятието форма принадлежи само на изобразителното изкуство и чрез него на дизайна. Вторият
извод е че композицията е метод за формоизграждане, а не теория. Третият извод, който е най-съществен и обуславя първите два е, че формата и
композицията са понятия определящи същината на
графичния дизайн. До този извод се стига след разкриване на два възможни плана на разглеждане —
философския и научния, но не като отделности, а
като културологическа обвързаност. Кръстопътят
на философското и научните разсъждения разкрива типологията на понятието организация, която е
необходима за дизайнерското творчество. От тази
гледна точка дизайнът е комплексен замисъл за
бъдещ индустриален продукт с присъщите му четири типа на организация: формална, структурна,
процесуална и системна. С формалната организа-
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ция се занимава изкуствознанието, когато е част
от комплексния замисъл. В доклада се подчертава
принципната разлика между предмета на изкуствознанието и предмета на техническата наука —
между формата и структурата. Освен два различни предмета в научен смисъл са на лице и две методики — композицията и конструкцията. От тях
само композицията може да бъде определена като формоизграждане в строг научен смисъл.
Следователно третият извод е едно от основанията
за първия извод, който може да бъде записан и
така: дизайнът е изящно изкуство, само доколкото
се занимава с формата. Отношението на дизайна
към формата е философско практическо, а не
отражателно. На този семантичен план философията се дели на естетика и методика. Последната е
база за систематизиране на графичните понятия в
дизайна. В рамките на доклада се обръща внимание на категорията изобразително поле и на понятията фигура и фон, асиметрия, мащаб, контраст,

декор и орнамент. Доказва се необходимостта от
разграничаване на елементите на изобразителното поле от елементите на формата резултат от
композицията.
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METHODS OF VISUAL PRACTICE AS A GRAPHIC LEXICON IN
INDUSTRIAL DESIGN
Lubomir Gurinov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
This report refers to a terminology representing the artist’s cast of thought in the graphic design field. The art
vanguard rationalism is a forerunner of design. A number of teaching artists, from Kandinsky to Zitzmann, champion
this cause. They work in the field of art semantics, covering the composition and aesthetics notions. Working to
develop composition and aesthetics serves the perfection of designs. A number of lexicons are art orientated and do
not reflect the broader point of view of design. There are no working design lexicons reflecting its cultural mission, not
only the artistic performance models. Most of the aesthetics dictionaries serve the art history; they are detached from
the needs of the current art and design practice. The abstract spatiality is the artistic subject of art. Being an important
part of the designer’s art, abstract spatiality is an object of the design methods. The graphic design is an integral part
of the complex creation, which involves the application of criticism from different points of view. The disclosure of the
graphic design viewpoint shows the availability of principle disagreements between those who believe in the spatial
absolute and those understanding the spatial relativism. Such disagreements relate to the terms symmetry, rhythm,
decoration, and composition. They are caused, on one hand, by the insufficient appreciation of the elaborated concept
of pictorial field, and, on the other hand, by the undeveloped concept of graphic design scale. The arbitrary use of the
form category, which is still another cause for discord of opinions, is due to the lack of unanimous outlook on the
typology of organizations. On the way to the generally adopted visual practice methods, the question arises as to the
substance of industrial designs, this being an issue of cultivation of nature as much as of ennobling the society.
Aesthetisation is a notion relating in the past to environment, while today and even more tomorrow it used in connection
with the ennoblement of man through design. This is a problem of the industrial culture semantics, turning in the 21st
century into an information one and finding expression in transfer and interaction of science and art, which are perceived
as history and criticism of the types of human activity.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ВИБРОДИАГНОСТИКА С
ОГЛЕД ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА, ИКОНОМИЧНОСТТА И
НАДЕЖДНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО В ДЪРВООБРАБОТВАЩОТО И
МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Георги Вуков
Лесотехнически университет – София
В работата се разглеждат въпросите, свързани със съвременното развитие на вибродиагностиката на
техническото състояние на оборудването в дървообработващото и мебелното производство. Критериите за
оценка на техническото състояние се формират на основата на изследване на особеностите в конструкцията и
характеристиките на режимите в експлоатацията на разглежданото оборудване. Изследванията показват, че
провеждането на обоснована диагностика позволява да се повиши надеждността и ефективността на машините и
да се намалят разходите за ремонт и обслужване. Едновременно с това се гарантира точността на технологичния
цикъл. Това е свързано с повишаване на качеството на готовата продукция и намаляване на цената й. Прави се
изводът, че наличието на методи за точно прогнозиране на техническото състояние на оборудването има значителен
икономически ефект.
Ключови думи: ефективност на оборудването, вибродиагностика, надеждност
Key words: effectiveness of the equipment, vibration control, reliability.

Усъвършенстването на системите за техническо обслужване на оборудването в дървообработващото и мебелното производство е тясно свързано с развитието на методите и средствата за техническа диагностика. Контролът върху техническото състояние има определящо значение за повишаване на ефективността, икономичността и надеждността на оборудването, защото от една страна води до минимизиране на разходите за обслужване и за ремонт. От друга страна точната диагностиката позволява да се открият своевременно
възникнали отклонения в параметрите на оборудването и така да се гарантира точността и качеството на обработваната продукция. По този начин
се намаляват разходите от брак на негодни и неотговарящи на стандартите изделия. Не на последно
място провеждането на диагностика позволява да
се намали нивото на шума и вибрациите, които неизменно съпътстват тези производства. Това е особено актуално във връзка с високите изисквания,
наложени към нивото на шума и вибрациите в последно време. Анализът на данните от провежданата диагностика може да се използва и като основа
при изграждането, реконструкцията и модернизацията на оборудването, защото показва слабите и
лесно уязвими елементи в оборудването.
Вибрациите и шума, които са характерни за
работата на оборудването в дървообработващото
и мебелното производство, са носители на огромна информация за процесите в него. Затова виброакустичната диагностика е особено перспективна
за оценка на техническото му състояние.
В настоящата работа се разглеждат някои насоки за усъвършенстване на методите и средствата за виброакустичната диагностика с цел повиша-

ване на ефективността, икономичността и надеждността на оборудването в дървообработващото и
мебелното производство. Изследват се етапите на
проектиране и разработване на конструкцията, на
производство на оборудването и на пускане в експлоатация и сработване. Работата е продължение
на предишни изследвания в тази насока [1], [2], [3].
Някои от основните предимства на виброакустичната диагностика на оборудването в дървообработващото и мебелното производство са изброени
по-долу.
Диагностирането става в работни условия без
да се налага спиране на оборудването. Това води
до икономии на време и по-пълноценно използване на ресурсите на оборудването.
Не е необходимо машините да се разглобяват – т. нар. бездемонтажен контрол икономисва
време и труд. Избягва се нарушаването на нормалното сработване на отделните елементи, допълнителните настройки и регулировки.
Снеманият диагностичен сигнал бързо реагира на промяната на контролираните параметри, което дава възможност за своевременна оценка на
техническото състояние и на работоспособността.
Този факт може да гарантира предотвратяването
на аварийни ситуации с катастрофални последици.
Контролът се осъществява непрекъснато и
през целия жизнен цикъл на машината. Започва се
от проектирането и разработването. Провежда се
по време на цялата експлоатация като определя
моментите, в които е необходим ремонт или допълнителни настройки, и дава информация за качеството на извършения ремонт. Накрая дава данни и критерии за значително износване на елементите, при което трябва да се направи преценка за
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необходимостта и рентабилността от генерален
ремонт.
Провеждането на виброакустичната диагностика на етапа на проектирането и разработването
на изделието е едно сравнително ново, но особено
перспективно направление в този вид диагностика.
Виброакустична диагностика на изделие, което се
проектира и разработва, т. е. на изделие, което все
още реално не съществува, до неотдавна би била
немислима. Навлизането и бързото развитие на
съвременните средства за компютърно моделиране на сложни динамични системи даде основата
за приложението на диагностиката на този етап.
Нейният значителен икономически ефект следва от
факта, че се избягват разходите на време, труд и
средства за създаване на един или няколко първични материални образци, които да се изследват
в различни работни режими и върху които да се
правят промени в конструкцията. Освен това не е
необходима сложната и скъпа апаратура, с която
се снемат, регистрират и анализират вибрационните и шумови сигнали, съпътстващи работата на
оборудването. В това отношение предимствата на
компютърното моделиране са безспорни – може
да се създават, изследват и анализират огромен
брой варианти на конструкцията, като се въведат
критерии за нейната оптимизация. При това става
възможно да се симулират и изследват широк диапазон работни режими, дори такива, които са изключително трудни за изследване в реални условия
– например аварийни и преходни режими, пускане,
спиране и др. Изброените предимства са още поголеми, когато съоръжението е уникално и
скъпоструващо, а именно такова обикновено е оборудването в дървообработващото и мебелното
производство.
Всички изброени предимства на диагностиката на този етап са свързани с изграждането на достоверен модел на реалната система. Изграждането
на такъв модел може да стане единствено на основата на предварително създаден динамичен
модел, отчитащ едновременно и свойствата на системата и оптимизационните задачи, които трябва
да се решат. При създаването на динамичен модел се правят някои идеализации на изследвания
обект, които са свързани с неговите основни
свойства. Тук са разгледани някои от тях.
1. Броят на независимите величини, определящи положението на системата в пространството
(броят на степените на свобода). По принцип идеализираната система отразява толкова по-точно
свойствата на разглежданата, колкото повече са тези величини. Предпоставки за изследването на системи с повече степени на свобода са и възможностите на съвременната изчислителна техника. Но

от друга страна е добре да се ограничи техният
брой за дадено изследване, като се акцентира на
основните параметри, определящи поведението на
системата. В работите [2] и [3] се изследват модели на дървообработващи машини с четири степени на свобода, които дават задоволителни за практиката резултати.
2. Еластичните характеристики на елементите и видът на съпротивителните сили. Линеаризацията на системата, която се налага във връзка
с горните фактори, се обвързва не само с конкретната конструкция, но и с работните условия (режими), защото нерядко при промяна на работни условия тези характеристики са изменят.
3. Механичните въздействия, които пораждат
динамичните натоварвания и свързаните с тях вибрации и шум. Именно намирането на зависимости,
определящи тези въздействия като функция на времето или на параметрите на движението, определя в най-голяма степен достоверността и приложимостта на разработения модел.
Изследването с помощта на компютърен симулационен модел позволява да се проведат изследвания на системата при детерминирани въздействия върху нея, т. е. въздействия, свързани с начина и особеностите на функционирането й. Случайните въздействия, които неминуемо присъстват при
всяко реално изследване и нарушават точността му,
се избягват. Резултатите от това изследване биха
могли до бъдат сравнени с резултати от следващо
изследване на реалния обект и така да дадат насоки за елиминиране на появили се случайни въздействия – например шум и вибрации от съседна на
изследваната машина.
Следователно прилагането на съвременните
методи на виброакустичната диагностика на етапа
на проектирането и разработването позволява до
се оптимизира конструкцията като едновременно
се постигат значителни икономии на средства, труд
и работно време. На фиг. 1 е показана схема на
приложението на диагностиката на този етап.

проектиране и
разработване на
конструкцията

изграждане на
компютърен
симулационен
модел

предварително
изследване и
оптимизиране
на параметрите
Фиг. 1

Усъвършенстване на методите за вибродиагностика с ...

Виброакустичната диагностика на етапа на
производството на оборудването (фиг. 2) има за
цел да гарантира качеството на изработка на всеки
негов елемент, качеството на монтажа на цялата
конструкция, както и да покаже необходимостта от
настройки и съгласувания на параметрите на отделните елементи за постигане на оптимални характеристики на целия комплекс. Характерно за диагностиката на този етап е че се изисква и наличието на прецизна измервателна, регистрираща и анализираща апаратура.
Изследването на качеството на изработка на
отделните елементи и възли има изключително значение за гарантиране на характеристиките и надеждността на оборудването като цяло. Съществуват
редица методи за контрол на параметрите на даден елемент – точност на геометричните размери,
наличие на дебаланс, недостатъци в структурата
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на материала и др. Но повечето от тези методи
разглеждат елемента сам за себе си, т. е. не отчитат влиянието на натоварването от другите елементи
в този възел и от условията на работа. Предимството на предлагания вибродиагностичен подход към
този проблем е, че на базата на разработения симулационен модел може да се посочат детерминирани въздействия върху него, които действат по
време на работата на механизма. Така става възможно да се моделират условия, близки до
работните, в които да се тества елементът и да се
гарантира работоспособността му. Например в работите [1], [2], [3] са разгледани напречните и усукващите трептения в подаващите механизми на дървообработващи машини, които определят условията на работа на елементите в механизма – валове,
лагери и др., и са приложими за диагностика на
състоянието им.

етап на
производство на
оборудването

оценка на качеството
на изработка на
отделните елементи и
възли

оценка на
качеството на
монтажа

преценка на
необходимостта от
допълнителни настройки
и съгласувания

Фиг. 2
Оценката на качеството на монтажа е задължителен етап при скъпоструващо уникално оборудване и при такова, аварирането на което би могло
да застраши хора или да доведе до катастрофални
последици. За оценка на качеството на монтажа се
прилагат тестови въздействия, с помощта на които
се проверява здравината на съединенията, наличието на недопустими хлабини или стегнатости, неправилно зацепване и др. Характеристиките на тестовите въздействия се формират отново на базата
на предварително разработения симулационен модел и на особеностите на конструкцията. Прилаганата на този етап диагностика е тестова, но се
базира на елементи от функционалната диагностика.
Прилагането на виброакустичната диагностика на етапа на пускането в експлоатация и сработването на оборудването (фиг. 3) повишава изискванията към прецизността на използваната измервателна и регистрираща апаратура. С нейна помощ
се снемат вибрационните и шумови сигнали, съ-

пътстващи пускането в действие на оборудването.
Те се обработват и анализират така, че да се съпоставят с прогнозираните от симулационния модел. Особено важни са първите моменти след
пускането, защото в тях би могло до се открие възникваща неизправност или неточност в монтажа и
да си предотврати възможна авария със значителни щети. Известно е, че в периода на началното
сработване на всяка машина нивото на възникващите аварии е сравнително високо. Контролът на
процеса на сработване на оборудването може да
гарантира неговата дългосрочна безаварийна
работа. Обратно – пропуските в контрола на техническото състояние по време на сработването и
неправилното разработване винаги водят до намаляване на срока на безаварийна работа, отклонение в параметрите на оборудването, нарушаване
на качеството на обработваната продукция и др. По
принцип по време на сработването нивото на шума и вибрациите, пораждащи се в системата, е
значително. В този период се появяват множество
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случайни сигнали, които са трудни за анализ и
оценка. Тук решаваща се оказва бързината, с която се “прихваща” новопоявил се сигнал и скоростта на реакцията при негово евентуално неблагоприятно изменение. За решаване на този проблем е
уместно предварително да се проиграят някои от
възможните варианти с помощта на изградения симулационен модел. На базата на експериментални данни и данни от анализа на оборудването системата се “привежда в готовност” за обработване
на широк спектър сигнали. Естествено важни са и
възможностите на наличната система, но каквито
и да са те, не е възможно да се обхване цялото
многообразие от възможни ситуации. Важно е да
се прецени кои от тях биха имали сериозни последици. Освен за оценка на това как протича сработването на елементите на оборудването, диаг-

ностиката на този етап може да се използва и за
следващ анализ на процесите в оборудването. Така
изменението но вибрационните и шумови сигнали
може да се постави в съответствие с изменението
на техническото състояние на елементите на
оборудването. Това съответствие се използва на
по-късен етап, когато трябва да се открие зараждаща се неизправност в нормално функциониращо оборудване. Сработването се разглежда като
своеобразен “тест” за формиране на диагностични признаци. Регистрирането на снеманите сигнали и съпоставянето им с действителното състояние
на обекта предполага готовност от страна на разработения компютърен модел, т.е. налага се предварително задълбочено теоретично изследване и
анализ на конструкцията.

етап на пускане в
експлоатация и
сработване

подготовка на
системата за
“прихващане” на
възникващи сигнали

регистрация и
оценка на
изменението на
сигналите

преценка на качеството
на сработването и
необходимостта от
спиране и доработка

Фиг. 3
Провеждането на виброакустична диагностика по време на експлоатацията на оборудването
дава възможност да се определи моментното му
техническо състояние. Методите и средствата, прилагани за тази цел, са единни с тези за диагностика на общо техническо оборудване. Но изследването на особеностите на оборудването в дървообработващото и мебелното производство дава някои допълнителни възможности:
– Позволява да се определят зоните в работните режими, при които се наблюдава влошаване
или загуба на работоспособност, която не е следствие от възникнала неизправност в оборудването.
В работите [2] и [3] са изследвани най-честите причини за това. Те са свързани с неизбежното възникване на интензивни усукващи и огъващи трептения в някои режими, ударни натоварвания от дефекти в обработвания материал и др.
– Дава възможност за оценка на свойствата и
недостатъците на обработваната дървесина. В резултат на взаимодействието с режещите инстру-

менти обработваният материал започва да трепти.
Така той става източник на шум и вибрации, характеристиките на които в значителна степен зависят
и от свойствата и недостатъците на обработваната
дървесина. Поставянето в съответствие на снеманите виброакустични сигнали с характеристиките
на обработваната дървесина при отчитане и на съответния технологичния процес е трудна, но особено перспективна задача.
Проведените изследвания показват, че провеждането на обоснована диагностика на етапите на
проектиране и разработване на конструкцията, на
производство на оборудването и на пускане в експлоатация и сработване, позволява да се повиши надеждността и ефективността на оборудването в
дървообработващото и мебелното производство, като едновременно се намаляват разходите за ремонт и обслужване. При това се гарантира точността на технологичния цикъл, което от своя страна е
свързано с повишаване на качеството на готовата
продукция и с намаляване на нейната цена. Следо-

Усъвършенстване на методите за вибродиагностика с ...

вателно наличието на адекватни методи за точно
прогнозиране на техническото състояние на оборудването има значителен икономически ефект.
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IMPROVEMENT OF THE VIBRATION CONTROL METHODS WITH A VIEW
TO RAISING OF THE EFFECTIVENESS, ECONOMY AND RELIABILITY OF
THE EQUIPMENT IN THE WOODWORKING AND FURNITURE
PRODUCTION
Georgi Vukov
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ABSTRACT
This paper discusses the problem of vibration control methods and means of the equipment in the woodworking
and furniture production. The criterion of the technical state evaluation is formed on the base of the structure and
operation of this equipment. The investigation indicates that the vibration control methods increase the reliability and
the effectiveness and decrease the expenses of the repair and service. That is the way, which guarantees the precision
of the manufacturing process. That is connected with the increase of the quality of the finished products and decrease
of their prices. It is clear, that the availability of methods for prediction of the technical state of the equipment has a
significant economical effect.
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ДЪРВЕСНАТА КОРА – ПЕРСПЕКТИВЕН ОРГАНИЧЕН ПРОДУКТ
Иван Генов
Лесотехнически университет – София
Дървесната кора е един от малкото природни органични продукти с многотонажно количество.Направен е
обзор на състава и ресурсите на дървесната кора – отпадък от различни видове преработка на дървесината.
Показателно е, че кората съдържа редица ценни вещества, който дървесината не съдържа или тяхното количество е нищожно.Разгледани са най-перспективните методи за използване на кората – в това число пиролиза,
окислителна и окислително – хидролизна преработка, в зависимост от вида на кората. При преработката на
кората се получават ценни органични продукти.
Ключови думи: кора, органичен, продукт, перспективен, преработка, дървесина, вещества, вид, природен.
Key words: bark, product, organic, perspective, conversion, wood, substances, sort, natural

Дървесната кора е един от малкото природни
органични продукти с многотонажно количество.
Нейното огромно количество се формира от различните видове преработка на дървесината.
Въпреки толкова големите ресурси, кората понастоящем се използва незначително и се явява
обременителен отпадък. Намирайки се на ненужни купчини, тя нанася съществени вреди на био- и
хидросферата вследствие отравяне с екстрактни и

самозапалващи се вещества. Значителни средства се губят така също и за откарване на кората от
територията на предприятията.
Това положение следва да се признае като съвършено ненормално, тъй като кората на различните дървесни видове може да служи като ценна
суровина за различни отрасли на химическата
преработка. За това може да се съди и по нейния
химичен състав (табл. 1).

Таблица 1. Химичен състав на кората

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компонент %
Вещества, екстрахирани
с етилов алкохол
Вещества,
екстрахирани с вода
Целулоза
Лигнин
Пентозани
Уронови кисилини
Леснохидролизуеми
полизахариди
Труднохидролизуеми
полизахариди
Метоксилни групи
Пепел

Бор

Ела /смърч/
Лико
Кора

Бреза
Лико
Кора

Върба
Кора

Лико

Кора

3,85

3,48

1,70

2,62

14,28

13,10

3,19

21,82

15,09

33,80

28,63

14,49

21,80

5,95

19,36
17,12
12,24
6,04

17,70
46,63
6,76
2,17

25,23
15,57
9,65
5,99

16,40
27,44
7,10
3,95

3,85
4,80
2,20

19,30
24,70
12,50
7,35

30,50
27,65
10,89
8,06

16,10

9,00

-

17,10

-

18,14

12,35

12,42

12,73

-

17,28

-

17,11

31,85

1,94
2,19

3,75
1,39

1,96
2,33

2,92
2,31

2,59
0,52

3,20
2,42

6,23

Кората в качеството на суровина за химическата промишленост дори е по-ценна отколкото
дървесината, доколкото в нея се съдържат редица
вещества, които дървесината или не съдържа или
тяхното количество е нищожно.
Химическата преработка на кората трябва да
се извърши по комплексна схема, състояща се от
редица последователни обработки. Това ще позволи да се извлекат от кората тези ценни вещества,
които са се натрупали в нея в течение на жизнена-

та дейност на дърветата, а така също ефективно
да се преработи нейната неекстрахируема част.
Екстракцията на кората трябва да зависи от нейния
вид. Кората на някои широколистни видове, съдържащи значителни количества танини, следва да се
подложи на спиртно–алкална обработка с цел максимално извличане на дъбилните вещества.
Понастоящем за този вид кори се използва обработка с гореща вода. Замяната на водната екстракция със спиртно-алкална позволява да се уве-

Дървесната кора – перспективен органичен продукт

личи три пъти добива на дъбилни вещества без да
се влошат техните качества. За реализацията на
такъв процес може да се използва съществуващото оборудване, което е необходимо да се допълни
само с апарат за регенерация на спирта. Кората
на иглолистните видове трябва да се екстрахира с
органични разтворители. Най-използваните екстрахиращи вещества са етер, петролев етер, ацетон,
хлороформ, метанол, бензол. Екстракцията позволява да се извлекат от различните видове кори неголеми количества ценни вещества притежаващи
бактерицидни, лечебни и биоактивни свойства. В това число се причисляват различни флавоноиди,
киселини, катехини и други подобни на тях вещества.
През последните години от кората на различните видове дървесина са изолирани дихидрокварцетин, кварцетин, дихидрокемпферол, докозанол и ферулова, протокатехинова, бегенова, лигноцеринова киселини. В някои страни (САЩ, Канада) е организирано отделянето от кората на восък
и хидрофобни вещества.
Трябва да се има в предвид, че извличането
на всички изброени продукти без последваща преработка на остатъка е икономически неоправдано
поради ниските добиви. Така дори восъкът се получава в неголеми количества (8 t от 200 t кори).
Добивът на другите групи вещества е забележително нисък, което прави добива на отделните вещества още по-малък. Поради това последващата
обработка на екстрахираните кори е задължителна.
Характера на една такава преработка зависи
от вида на кората и на екстракцията на която е била подложена. Първото направление това е пиролиза с получаване на кондензиращи се и газообразни продукти (без въглен). При осъществяване
на скоростна пиролиза могат да се получат следните ценни продукти (суровини за различни области на органичния синтез) – утаена смола, надсмолна вода, некондензируем газ, суров бензол и
феноли.
В състава на надсмолната вода се съдържат
до 6% нисши карбонови киселини, от които до 4749% е делът на оцетната, а 24-26% делът на
пропионовата. Добивът на тези киселини може да
се увеличи 1,7 пъти, ако пиролизата се проведе на
два етапа. В състава на газа се съдържат 7.5-7.6%
ненаситени въглеводороди(предимно етилен). Това
прави този газ потенциална суровина за производството на полиетилен. Необработеният бензол съдържа 24% бензол и 17% толуол при отсъствие
на тиофен и незначителни количества (0.09%)
серовъглерод. В състава на фенолите се намират
до 41% производни на пирокатехина. Количеството
само на пирокатехина достига до 20.4% от общо-
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то количество феноли, изолирани от смолите.
Повишената разтворимост в топла вода позволява
да се осъществи ефективно изолиране на пирокатехина от останалите феноли.
Кората на иглолистните видове може да бъде
подложена на деструктивно окисление. При това
са възможни два варианта. При окисление с молекулярен кислород в алкална среда под налягане се
образуват мастни карбонови киселини. По-голямата част от тях представляват двуосновни киселини
– от оксалова до себацинова. При обработка на наситнена кора с азотна киселина в присъствие на
ванадиев петоокис добива на оксалова киселина може да достигне до 45-50% от абсолютно сухата
маса на кората. Азотната киселина може да се използва и в процеса на окислителна деструкция на
кората на иглолистните видове. В този случай се
образуват хинонови поликарбонови киселини, а
остатъка, състоящ се от полизахариди, може да
бъде подложен на хидролиза и последваща ферментация до етилов алкохол. Последният може да
бъде широко използван за органичния синтез. В процеса на окисление може да се получи 11%-ен добив на хинонова нитрополикарбонова киселина, може да се очаква и 13%-ен добив на етилов алкохол.
Като се има предвид, че лигнина от окислителната
преработка служи като суровина за получаването
на хинонови киселини, целият този процес се характеризира с извънредно ниски количества отпадъци.
Кората може да бъде подложена на деструкция под налягане в среда на пари от мравчена
киселина. При това се достигат високи добиви на
феноли. Ако вместо пари на мравчена киселина
се използва гореща вода,може да се получи смес
от продукти на деструкцията, състояща се от полизахариди, глюкоза и неголеми количества
оксиметилфурфурол. Фурфурол с добив до 7.58.0% се получава при хидролиза на кора в присъствие на 2% сярна киселина при 140-190єС.
В Канада е предложен метод на хидролиза на
кората с последващо хидрогениране на остатъка,
като при това се получават монозахариди, феноли,
бензол и др.
Корите на бор и смърч все още не се използват за производството на дъбилни вещества. В бъдеще такъв вид кори могат да бъдат използвани за
извличане на таниди, тъй като някои автори посочват, че тяхното съдържание в кората достига до
9%. Всичките остатъци от корите на тези дървесни видове след екстракция е целесъобразно да се
подложат на окислителна или хидролизна преработка с последващо получаване на киселини или
алкохоли. Корите на тези два дървесни вида,очивидно могат да се преработват и в среда на пари
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на мравчена киселина и във водна среда при повишена температура.
Кората на трепетликата съдържа много липиди, които в качеството на основен компонент влизат в състава на мазнините. Последните ефективно могат да се използват като хранителни добавки
за животните. Поради това първият етап от преработката на трепетликова кора трябва да бъде извличането на мазнините. По-нататъшното използване на остатъка от трепетликови кори може да бъде
осъществено чрез тяхното екстрахиране за извличане на дъбилните вещества. Тъй-като получаването на въглен от такъв дървесен вид е неефективно (поради ниският добив и високата пепелност) е
целесъобразно да се проведе високотемпературна пиролиза. Като резултат от това се постига висок добив на газ, който може да се използва за
синтез на амоняк и метанол. В продуктите на пиролизата се съдържат и низши феноли, но техният
добив не превишава 2%.
Остатъкът от кори на трепетлика може да бъде използван за окислителна и окислително-хидролизна преработка. Но за да се прогнозират резултатите от тези процеси е необходимо да се проведат серии от специални изследвания.
Брезовата кора е специфична суровина. Особеностите в химичния състав на брезовата кора я
превръща във важна суровина за производство на
катран (в случаите на пиролиза на кората), хранително брашно и брикетиран фураж.тези продукти
не се явяват суровини за органичния синтез, обаче
са необходими за развитието на животновъдството.
Посочените направления са видимо най-целесъобразни за преработката на кората от бреза. Ако отчетем обаче високото съдържание в нея на суберин,
може да представлява интерес получаването на по-

върхностно- активни вещества на нейна основа.
От кората на бялата ела може да се извлече
етерично масло което съдържа в себе си приблизително 15% a-пинен, 12% b-пинен, 6%к3 –карен,
18% борнилацетат и др. Това обуславя целесъобразността на извличането на етерично масло на
първи стадий при преработката на кората. Добива
на масло представлява около 1% от масата на абсолютно сухата кора. След извличане на маслото,
кората може да бъде преработвана аналогично на
другите кори от иглолистна дървесина.
Разгледаните перспективи не отразяват цялото многообразие от възможни методи за използване на кората. Те разкриват само разработените методи за производство на мономери от кора които
могат да се използват по нататък в органичния
синтез. Отчитайки неголямото количество разработки по проблемите на комплексното използване на
кората, трябва да вярваме, че по нататъшните изследвания в тази област ще открият редица нови възможности за производство но ценни вещества. По
аналогия с вече разработените методи може да се
счита, че тези вещества могат да бъдат и самостоятелни продукти и суровини за различните видове
химични технологии.
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WOODY BARK- PERSPECTIVE ORGANIC PRODUCT
Ivan Genov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Bark is a little natural organic product with multi tonnage quantity. Survey is done of composition and resources
to woody bark – waste of different type wood processing. It is shown that bark contain a lot of valuables substance
which wood is not contain or them quantity are minimal. The most perspectiv methods were investigated for utilization
bark – for example pyrolysis, oxidizing and oxidizing – hydrolysis conversion depending on sort of bark .During bark
conversion were obtained many valuable organic product.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОПЕРАЦИОННИЯ МАТЕРИАЛЕН БАЛАНС ПРИ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЕНСИФИЦИРАНИ БИОГОРИВА
Николай Йосифов
Лесотехнически университет - София
Изследването е проведено за технологичен процес, основан на модулна система за производство на денсифицирани биогорива (брикети и пелети). Възприетата модулна система е изградена от последователно свързани
технологични операции посредством материални потоци с информационни данни на “Входа” и “Изхода”.
Установено беше, че характеристиката на операционния материален баланс е в пряка зависимост от вида на
изходните суровини с различно влагосъдържание, а също и от количествата на операционните отпадъци. Разработен
е също и метод за изчисляване на операционния материален баланс при производството на денсифицирани
биогорива. Резултатите от изследването ще допринесат за подобряване на управлението на това производство.

Въведение
Масовото производство на денсифицирани биогорива (брикети и пелети) е сравнително ново в
световен мащаб. При това, все още недостатъчно
добре е изучена структурата на технологическия
процес като информационна система в т.ч. информационните потоци и връзките между подсистемите (производствените модули и операции). Ето
защо, прилагането на съвременен метод за управление на тази система изисква преди всичко да се
изясни характеристиката на операционния материален баланс. В това отношение по-завършен вид
има само метода за изчисляване на операционния
материален баланс при производството на брикети и пелети, описан от Gover и Mishra (1996) и покъсно допълнен от Йосифов (2005).
Настоящата разработка принципно се базира
на предложената от фирма “Дявач” – гр. Нови
Искър модулна система за организация на технологическия процес за производство на биогенни горива (2006). Възприетите производствени модули
имат относителна самостоятелност и представляват съчетание на по няколко технологични операции,
осигуряващи получаването на денсифицирано биогориво като краен пазарен продукт, а при необходимост и международни пазарни продукти (енергийни трески, кондиционни по размери сухи лигноцелулозни частици, пластифицирана раздробена
биомаса).
1. Материални потоци и информационни
връзки между подсистемите
На фиг. 1 е представена диаграма на материалните потоци и информационни връзки на модулен технологически процес за производство на
денсифицирани биогорива. Процесът се състои от
технологични модули М1, М2 и М3 и един енергиен М4. Всеки от модулите М1, М2 и М3 се състои
от две технологични операции. Материалните потоци в системата зависят от вида на използваната
био-суровина, която е в различна степен фракци-

онирана и е с разнообразно влагосъдържание от 8
до 80%. Дървесната суровина от гората (обли и
цепени материали) и едрите остатъци при първичното механично обработване на трупите (капаци,
изрезки, отрези и др.) се характеризират с високо
влагосъдържание от 40 до 80%, т.е. UR = 0.4 до
0.8 kg/kg. Тя преминава на обработване през всички фази на технологичния процес за получаване на
денсифицирани биогорива, т.е. през всички модули със съответни количествени (Qi в kg/h) и влажностни характеристики (Ui в kg/kg) на материалните потоци. Така, в хода на технологичния процес,
материалните потоци за тази суровина придобиват
следните количествено-влажностни характеристики:
QR/UR – на входа на модул М1; Q1/Uc - след първоначалното раздробяване; QМ1/U1 – на изхода на модул М1 и входа на модул М2; Q2/U2 – след изсушаването на раздробената суровина; QM2/U2 – на
изхода на модул М2 и входа на модул М3; Q3/U3 –
след процеса на пресуване; QM3 є Qp/Up – на изхода на модул М3, т.е. на готовата продукция.
При използване като суровина на дребни дървесни и земеделски лигно-целулозни отпадъци или
енергийни трески, процесът на технологичното им
обработване започва от втората операция на модул М1 – дезинтегриране. Количествено-влажностна характеристика на този материален поток на
входа на модул М1 е Qf/Uf. в следващите фази на
технологичния процес материалните потоци не се
различават съществено от разгледаните при едрата дървесна суровина.
При използване като суровина на влажни дървесни стърготини, процесът на обработването им
започва с операцията сушене, т.е. от втория производствен модул М2. Количествено-влажностната им
характеристика на входа на М2 е Qs/Us, а след изсушаването им – Q2/U2.
В случайте на използване на сухи дървесни
стърготини или раздробена слама, процесът на обработването им е от втората операция на модул
М2 – сепариране. Тяхната количествено-влажнос-
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тна характеристика е означена като Qd/Ud, а на изхода на модула – QM2/U2.
Лигно-целулозните отпадъци при отделните
производствени модули образуват материалните
потоци l1, l2 и l3, които завършват в енергииният модул М4 за когенерационно изгаряне за получаване
на топлинна - (Т) и електроенергия (Е).
На диаграмата на фиг. 1 са представени и
информационните връзки между подсистемите в
хода на технологичния процес като изходните данни от количествено-влажностната характеристика
на материалния поток на предхождащата подсистема се явяват и като входни данни за следващата
подсистема. Така например, характеристиката на
материалния поток на изхода на модул М1 – QM1/
U1 напълно се отнася и за потока на входа на модул М2.

• Едроразмерна дървесна суровина QR с влагосъдържание UR;
• Енергийни трески и земеделски лигно-целулозни отпадъци Qf с влагосъдържание Uf.
2. Материални потоци – изход:
• Дезинтегрирани влажни частици QM1 с влагосъдържание U1;
• Отпадъчни дървесни частици l1
• Материален баланс на изхода на М1
kg/h
QM1 = QR (1-U1) – l
Dmu1 = QR (UR – U1)
kg/h

2. Операционен материален баланс
Въз основа на диаграмата, общият материален баланс може да се представи с уравнението:

U3.

3

3

i =1

i =1

QR = QP + ∑ Δmui + ∑ li

kg/h

Количеството на готовата продукция QP зависи от паспортната часова производителност на пресовите съоръжения Qh, редуцирана с коефициента
за използване на работното време КР, т.е.
Qp = Qh . Kt kg/h
Където: Kt е в границите от 0.75 до 0.90
(средно Kt = 0.83).
Сумарната загуба на маса от изпаряване на
съдържащата се в суровината вода UR до крайното влагосъдържание на готовата продукция UP е
3

Δmu = ∑ Δmui , където за едрата дървесна суровина
1

UR е в границите от 40 до 60%, а UP=8±2%.
Сумарното количество на лигно-целулозните
отпадъци при отделните производствени модули е
дадено с третата компонента на уравнението
3

∑l
i =1

1

+ l2 + l3 . Загубите на лигно-целулозната маса

при първия производствен модул М1 т.е. при раздробяването на суровината са l1=Pl1.QR.10-2, където Pl1=(1÷3)%. Материалните загуби при модул М2
са l 2 =P l2 .Q M1 .10 -2 , където P l2 =(3÷5)%.
Материалните загуби при модул М3 са
l3=Pl3.QM2.10-2, където Pl3=(3÷8)%.
Операционния материален баланс на системата може да се представи и чрез информационните данни за материалните потоци към и от подсистемите (модулите и операциите).
Модул М1
1. Материални потоци – вход:

Модул М2
1. Материални потоци - операция сушене
Вход:
• QM1 с влагосъдържание U1;
• Влажни стърготини Qs с влагосъдържание

Изход:
• Сухи дървесни частици Ql с влагосъдържание U2 = (12 ± 2).10-2 kg/kg
2. Материални потоци - операция сепариране
Вход:
• Q2/U2
• Сухи дървесни стърготини Qd с влагосъдържание Ud = (10 ± 3).10-2 kg/kg
Изход:
• QM2 с влагосъдържание U2;
• Отпадъчни дървесни частици l2.
3. Материални баланси на изхода на М2
QM2 = QM1 (1-U2) = QR (1-U1)(1-U2) – (l1+l2) kg/h
DmU2 = QM1(U1-U2) = QR(1-U1)(U1-U2) kg/kg
Модул М3
1. Материални потоци – операция кондициониране и пресуване
Вход:
• QM2 с влагосъдържание U2
Изход:
• Q3 с влагосъдържание U3 =(10±2).10-2 kg/kg
2. Материални потоци – операция сортиране
Вход:
• Q3 с влагосъдържание U3
Изход:
• QM3 ≡ QP с влагосъдържание
UP=(8±2) . 10-2 kg/kg
• Брак на готова продукция (брикети или пелети) l3.
3. Материален баланс на изхода на М3
QM3 QP=QM2(1-UP)=QR(1-U1)(1-U2)(1-UP)-

kg/h

ΔmU3 = QM2(U2 –UP), kg/kg

l1

QM1
Първично
раздробяване
Uc U1

Дезинтегриране

Qf Uf

U2

Q1

l2

Сушене

Qs Us

U2

Q2

M2

Сепариране

Q d Ud

U2

QM2

l3

Пресуване
U3

Q3

M3

M4

UP

QM3≡QP

Кегенерация

Сортиране

E

T

Фиг. 1 Диаграма на материалните поитоци и информационните връзки между подсистемите при производството на денсифицирани
биогорива с технологични модули: М1 – получаване на раздробена биомаса; М2 – получаване на сухи кондиционни по размери лигноцелулозни частрици; М3 – получаване на топлинна - (Т) и електроенергия (Е).

UR

QR

М1
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Заключение
Въз основа на проведените изследвания може да се заключи следното:
1. Технологическия процес за производство на
денсифицирани биогорива (бркети и пелети) може
да се разглежда като система изградена от производствени модули с относителна самостоятелност
и състоящи се от съответни технологни операции.
2. Установена е количествената и качествената характеристика на материалните потоци за
различните видове лигно-целулозни суровини.
3. Разработен е метод и алгоритми за изчисляване на общия и операционния материален баланс, като информационни данни на “входа” и “изхода” на всеки модул и операция на процеса като
цяло.

4. Резултатите от разработката с успех може
да се използват за изграждане на композирана информационна система за управление на технологическия процес при производството на денсифицирани биогорива.
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CARACTERISTIC OF OPERATION RAW MATERIAL BALANS IN THE
PRODUCTION OF DENSIFIED BIO FUELS
Nikolay Yosifov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The investigation was carried out on a technological process based on module system, for production of densified
bio fuels (briquettes and pellets). The adopted module system is built from consecutively connected technological
operations by raw material stream information date on the “Entry” and “Exit”. The characteristic of operation material
balance was found to be directly dependent on the kind of initial raw materials with deferent moisture contents as well
as on quantities of the operations waste. A method for calculation of raw material balance in the production of densified
fuel was also developed. The results of the study would contribute to the improvement of the management of this
production.
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ДЪРВЕСНА СУРОВИННА БАЗА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОЧИ
ОТ ДЪРВЕСНИ ВЛАКНА В БЪЛГАРИЯ
Виктор Савов
Лесотехнически университет – София
В представеният доклад са разгледани суровинната база и формата под която тя се използва при производство
на ПДВ. Разгледана е пригодността на местнорастящи дървесни видове, за даденото производство, в България.
Направен е общ преглед на пазара на дървесина и дървесни продукти в България. В резултат на извършения
анализ се предлага използване на нискостеблена и с по-нисък клас на качество широколистна дървесина за
производството на ПДВ и предприемането на действия за повишаване на оползотворяването на едрите промишлени
отпадъци от дървообработваща промишленост.
Ключови думи: дървесна суровинна база; дървесновлакнеста маса; дървесни отпадъци; технологични дърва;
технологични трески; плочи от дървесни влакна; полутвърди плочи от дървесни влакна произведени по сух
метод; твърди плочи от дървесни влакна произведени по мокър метод; широколистна дървесина.
Key words: wooden raw-material source; pulp wood; wood waste; technological woods; wood technological
chips; fiberboards; medium density fiberboards; hard boards; deciduous timber.

Увод
Макар и естествено възстановим, дървесината е суровинен материал, чиято дефицитност е с
прогресиращо нарастване в световен мащаб. Тази
тенденция е налице и в България. Така например
по изследване на инж. д-р. Л. Тричков [11] недостигът на едра и средна иглолистна дървесина, в
България, за 2006г., спрямо потребената за
2005 г., е съответно 56 и 47 %, а при широколистната дървесина недостигът е съответно 39 и 40 %.
Тези данни очертават една от съществените
предпоставки за все по-широкото използване на
композитите от дървесина в множество сфери на
бита и промишлеността.
От всички дървесни материали, плочите от
дървесни влакна /ПДВ/ имат най-хомогенна
структура, тъй като са изградени от множество фини и гъвкави дървесни елементи. Дори и при плочите със слоест строеж, разликата между елементите на вътрешните и външните слоеве е много
по-малка в сравнение на тези на плочите от дървесни частици (ПДЧ) [3]. Това обуславя широкото
използване на ПДВ в множество сфери на бита и
промишлеността.
Технологиите за производство на ПДВ са
малоотпадни, като при някой от тях добивите надхвърлят 90 % от масата на суровината [8]. Голямо
предимство, в условията на недостиг на дървесна
суровина, на ПДВ е възможността те да се произвеждат както от малоценна дървесина, така и от
промишлени отпадъци от дървообработването и
сечта.
Към момента в България, ПДВ се произвеждат в “Лесопласт” Троян и “Фазерлес” Силистра.
И двете инсталации са за производство на полутвърди /MB/ и твърди /HB/ ПДВ по мокър метод. Не

са изградени инсталации за производство на полутвърди /MDF/ и твърди /HDF/ плочи от дървесни
влакна по сух метод.
Производителността на линията за ПДВ на
“Лесопласт”, към момента е 130 m3/24 h /при производство на плочи с дебелина 3,2 mm/.
Произвеждат се както плочи с дебелини 3,2 и 4 mm,
а също така лакирани и ламинирани плочи.
“Фазерлес” Силистра произвежда плочи с дебелини 3,0 mm; 3,2 mm и 4,0 mm, с размери, както
следва: 2750x1700 mm; 2000x1700 mm;
1500x1700 mm; 2440x1220 mm;
През 2005 г. в България са произведени 110
хил. m3 ПДВ, за 2006 това количество е 120 хил.
m3, а прогнозите за 2007 са да се произведат 130
хил. m3 ПДВ [15]. Износът на ПДВ за 2005 г. е бил
77 хил. m3, за 2006 г. 90 хил. m3, а прогнозируемият износ за 2007 г. е в размер на 93 хил. m3.
За разглежданите периоди вносът на ПДВ е съответно 105 хил. m3 и 106 хил. m3, прогнозируемият
внос за 2007 г. е 110 хил. m3.
Както е видно от представените по-горе данни,
производството на ПДВ в България е устойчиво, като количествата произведена продукция са на едно
постоянно равнище, с тенденция за леко увеличение.
Вносът на ПДВ е както следва за 2005 г.
21 хил. m3 твърди ПДВ /тип HB/ и 84 хил. m3 полутвърди ПДВ /тип MDF/ за 2006 г. 20 хил. m3 тип
HB, и 86 хил. m3 тип MDF, прогнозите за 2007 г.
са съответно 15 хил. m3 тип HB, и 95 хил. m3 тип
MDF. Тези данни очертават нуждата от изграждане на допълнителни инсталации за производство
на ПДВ. Като особено остра е необходимостта от
изграждане на инсталации за производство на ПДВ
по сух метод /тип MDF/.
Приемането на България в ЕС, с оглед налич-
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ните кохезионни фондове, наличието на високо квалифицирани специалисти в областта МТД и все още
ниското ниво на трудовите възнаграждения в
страната, са отлични предпоставки за изграждане
на нови инсталации за производство на ПДВ.
Устойчивото развитие, запазването и повишаването на равнищата на производство на ПДВ, в
условията на недостига на дървесна суровина, налага по-подробно разглеждане на суровинната база за това производство.
1. Суровина за производство на ПДВ
За производството на плочи от дървесни влакна се използва дървесината както на иглолистни,
така и на широколистни дървесни видове под формата на дърва, обла строителна дървесина, лесосечни и промишлени отпадъци от дървесина в натурален вид или насечени под формата на технологични трески. Освен дървесина, като суровинен
материал, приложение намират още лигно-целулозни недървесни суровини, като конопен и ленен
паздер, стъбла от малина, царевица, памук, слънчоглед, тръстика, слама от житни растения, лозови пръчки. Всички те предварително трябва да бъдат подготвени под формата на технологични
рязанки. За производство на плочи от дървесни влак-

на могат да се използват още отпадъчна хартия и
картон (макулатура), отпадъци от текстилната и целулозно-хартиената промишленост.
Дървесната суровина е доминираща при производството на ПДВ в световен мащаб, а в България,
към момента, това е единственият суровинен
източник, имащ промишлено значение. Поради
което, в настоящата разработка предмет на разглеждане ще бъде дървесната суровинна база при
производството на плочи от дървесни влакна.
За производството на ПДВ като суровина се
използват предимно дърва, дребна строителна
дървесина, лесосечни отпадъци и промишлени дървесни отпадъци от дървообработващата и дървопреработвателната промишленост, а също и от мебелната промишленост /в по-малка степен/. Според
изискванията към суровината, на производствата
използващи дребноразмерна дървесина, те се подреждат както следва: избелена целулоза, неизбелена целулоза, полуцелулоза, дървесна маса за
картони, дървесна маса за хартии, ПДЧ и на последно място спрямо изискванията към суровината
е производството на ПДВ.
Към настоящия момент в България се прилага класификацията на облите дървесни материали
приложена в табл.1 [12].

Таблица 1. Възприета сортиментна класификация на дървесината

Категория на
сортимента
Едра строителна
дървесина
Средна строителна
дървесина
Дребна строителна
дървесина

Клас на
сортимента
І1
1
ІІ
ІІІ
IV
V

Размери на сортимента
Диаметър на тънкия край
Максимална дължина, m
(за широколистните с кора), cm
50 и нагоре
4; 5
от 30 до 49
4; 5
от 18 до 29
4; 5
от 15 до 17
3; 4; 5
от 11 до 14
3; 4; 5
от 5 до 10
3; 4; 5

VI

Според до сега съществуваща и прилагана
класификация на дървесината, за производство на
плочи от дървесни влакна преимуществено, като
суровина, се използват класове VI и V, като доминиращо е използването на дребна строителна дървесина – клас VI.
Новата класификация по размери на облите
дървесни материали /стандарт БДС EN 1315-2,
1997 г./ се основава на диаметрите им без кора /
табл.2/.
Сортирането по дължина на дървесината се
извършва в следните четири класа:
L1 – къси материали, клони други дребни с
дължина под 3 m;

от 3 до 7

2; 3

L2 – къси дървета и сортименти, пръти и др. с
дължина от 3 до 6 m;
L3 – средно дълга дървесина с дължина от 6
до 13,5 m;
L4 – дълга дървесина с дължина над 13,5 m
Класификацията по качество на дървесината
съдържа четири класа: A, B, C, D. класификацията
е основана на общо описание на класове по качество:
• Клас по качество A – Дървен материал от
първо качество. Отнася се главно за сортимент от
дебелия край на чист дървен материал без повреди или много малки повреди, имащи малко влияние върху употребата му;
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• Клас по качество B – Дървен материал от
средно добро качество, не можещо да отговори на
особените изисквания на чиста дървесина. Чеповете
се допускат в такава пропорция, която съответства
на средната за всеки дървесен вид;
• Клас по качество C – Дървен материал от
средно ниско качество, допускащо всички качест-
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вени характеристики, които не водят до сериозно
намаляване на естествените характеристики на
дървесината;
• Клас по качество D – Дървен материал, който може да се фасонира и използва и който, по
своите характеристики, не отговаря на никой от класовете за качество A, B, C

Таблица 2. Класификация на дървесината по дебелина

Клас D
0
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6

Диаметър в средата, без кора, cm
< 10
10 до 14
15 до 19
20 до 24
25 до 29
30 до 34
35 до 39
40 до 49
50 до 59
> 60

Преимуществено за суровина при производството на ПДВ се използват клас D – 0, 1a, 1b, 2a,
клас по дължина L1 и клас по качество C. Подобна
дървесина намира ограничено промишлено приложение в останалите дървообработващи и дървопреработващи производства.
Според формата на доставната дървесна суровина за производство на плочи от дървесни влакна тя се разделя на:
1) технологични дърва /дърва за промишлени
цели/;
2) технологични трески;
3) промишлени отпадъци;
4) лесосечни отпадъци.
1.1. Технологични дърва и технологични
трески
Технологичните дърва трябва да са с дължина до 1 m и диаметър не повече от 18 cm.
Съществуват действащи линии на който могат да
се обработват (насичат и развлакняват) и обли сортименти с по-големи размери, както и цели стъбла.
Когато не са налице подобни условия, дървата трябва да се разкрояват на сортименти с дължина до 1
m и да се цепят. Не се препоръчва използването на
сортименти с диаметър над 30 cm. Влажността на
технологичните дърва трябва да е в границите 40 ч
60 %. Тази влажност е технологично изискуема с
цел облекчаване на насичането, производство на
технологични трески с равномерен фракционен
състав и като резултат производството на висококачествена дървесно влакнеста маса.

Минимален диаметър на тънкия край, cm
−
−
14
18
18
18
18
22
22
22

Технологичните трески са най-предпочитаната форма на дървесната суровина. При тях отпада
необходимостта от насичане на дървесината на територията на завода производител на ПДВ. Технологичните трески за производство на ПДВ, трябва
да отговарят на следните условия: влажност на дървесината 40 ч 60 %; широчина на технологичните
трески – до 8 mm; дебелина – 6 ч 7 mm; челни
повърхности – гладки с недеформирани пори; съдържание на кондиционни технологични трески –
над 70 %. За кондиционни се приемата треските с
дължина 5 – 30 mm, при термомеханичните методи за развлакняване и 5 – 25 mm при химичните.
По отношение на фракционният състав изискванията към технологичните трески са следните: едра
фракция, с дължина над 30 /съответно 25/ mm,
под 15 %; ситна фракция, с дължина под 5 mm,
под 15 %; участие на прах, кора и гнилота под 5 %.
За производство на висококачествена дървесно-влакнеста маса е от значение не толкова
стойностите на размерите на треските /стига да
са в посочените по-горе граници/, колкото малко
разсейване на размерите в границите на една
фракция. Само при това положение могат да се
зададат рационалните технологични режими. От голямо значение е и запазването на порите, които
излизат на челните повърхности, без деформации.
При сплескани и затворени пори се затрудняват процесите по пропиване със съответният реагент /при
химичните методи/ и процесите по дифузия на парата или проникване на водата /при проварване/,
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при термомеханичните методи.
1.2. Дървесни отпадъци
Лесосечни отпадъци
Към лесосечните отпадъци се числят клони,
вършина, дебели отрези, пънове и корени. Въпреки
значимото им количество до сега, в България, лесосечните отпадъци почти не се използват за производство на плочи от дървесни влакна. Събирането
на тези отпадъци от сечищата засега още не е механизирано и изисква големи загуби на работна
сила. Освен това транспортирането на тази суровина е свързано с големи затруднения от организационно и техническо естество. Сечищата са мобилни /биват премествани през няколко месеца/ и
да се изграждат към тях качествени пътища е икономически неизгодно.
С подобряване /механизиране/ на процесите
по дърводобива, внедряване на нови методи за извозване на дървесината към местата за товарене
на железопътни вагони, или временните складове,
за товарене на автотранспортни средства ще се
създават условия за механизация на лесосечните
отпадъци и повишаване на използването им в производството на плочи от дървесни влакна.
Допълнителното обработването на клоните и
вършината се извършва сравнително лесно. Поради
което те могат да се доставят до заводите за производство на ПДВ както в балирано състояние, така и предварително подготвени под формата на технологични трески на временните складове към
сечищата. Допълнителното обработването на дебелите отрези и пъновете е свързано със значителни затруднения, поради което те не са предпочитана суровина за производството на ПДВ.
Промишлени отпадъци
Към промишлените отпадъци се отнасят:
• капаци, изрезки и отрези от дърворезното
производство, както и изрезки и отрези получени
при разкрояването на ФМД;
• отпадъци от производството на фурнир и
слоеста дървесина;
• отпадъци от кибритеното производство;

• отпадъци от лесохимическата промишленост;
• отпадъци и бракувани детайли от мебелното производство, както и от цеховете за производство на детайли и опаковки.
Отпадъци от производството на фасонирани материали от дървесина
Отпадъците от биченето и дървообработването за разлика от лесосечните се образуват от механичната преработка на дървесината и се концентрират на едно място в значителни количества. От
тези отпадъци най-голям интерес представляват отпадъците от биченето. Количеството на получаващите се отпадъци в дърворезните заводи зависи от
броя на монтираните, и работещите в тях гатери.
Всеки гатер преработва годишно около 50 –
60 хил.пл.m3 дървесина. В световен мащаб /не и в
България/ има големи заводи в които работят по
10 – 12 гатера. Полезният добив /рандемана/ в дъскорезното производство достига максимално 65 –
70 % /на база кръгла дървесина/. Следователно от
всеки работещ гатер в дъскорезните заводи се натрупва годишно до 10 ч 15 хил.пл. m3 отпадък.
* По данни на Централния научно-изследователски институт по механична обработка на дървесината ЦНИИМОД на бившия СССР за изчислителни работи за дъскорезното производство следва да се приемат:
• рандеман (с отчитане съсъхването на
дървесината) – 66 %;
• отпадъци във вид на капаци, подкапачни летви (рейки) – 25 %;
• трици – 9 %.
Неголяма част от тези отпадъци се изгарят в
пещите /котелните отделения/ на паросиловата централа към заводите, а останалите не се използват.
За това е рационално да се организира производство на плочи от дървесни влакна, ползващи за суровина отпадъците на един или няколко дъскорезни завода.
Количеството на различните отпадъци от производството на ФМД са дадени в табл.3.

Таблица 3. Видове и количество на отпадъците при производството на ФМД

Видове отпадъци от дърворезното производство
1
Разклонения (чатал)
Капаци
Летви (рейки)
Изрезки
Трици

Количество отпадъци от обла дървесина, %
2
2–5
5 – 10
10 – 15
2–5
8 – 12
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В производството на плочи от дървесни влакна,
приложение, след насичане, намират капаците, летви (некачествени) и изрезките. Триците най-целесъобразно да се насочват към паросиловите централи или за производство на пелети и брикети.
Технологичните трески са най-предпочитаната форма на суровина за ПДВ. Те се получават
при насичането на промишлените отпадъци в момента на преработване на трупите или след получаването им. В съвременните заводи за производство на ФМД промишлените отпадъци се насичат
в момента на получаването им посредством дисково-призмиращи агрегати. В класическите дъскорезни заводи се създават специализирани отделе
ния, а в някой случай и специализирани цехове, в
които се монтират линии за насичане на отпадъците.
Отпадъци от производството на фурнир и слоеста дървесина
За производство на фурнир и слоеста дървесина се употребяват както твърди, така и меки дървесни видове.
Като основни видове отпадъци във фурнирното производство и производството на слоеста дървесина се явяват:
1) кросно – сърцевинната цилиндрична част
на секцията, която остава след обработката на развивачните машини, при производството на развиван фурнир;
2) фурнирни изрезки, т.е. разнообразни форми и големини на парчета фурнир, които се формират при оцилиндровнето на секцията; към този
тип отпадък се отнасят и изрезките при форматирането на фурните листа, некачествените фурнирни листове и пр.
Средното количество отпадъци от дървесина
в производството на шперплат, слоеста дървесина,
в изброените два вида, достига 40 % от разходваната суровина, на основа на обелени кръгли
сортименти.
Това показва,че отпадъците от производството на фурнир и слоеста дървесина, могат успешно да се използват в качеството им на суровинна
база за производството плочи от дървесни влакна.
Отпадъци от кибритеното производство
Отпадъците от дървесина в това производство са във вид на кросна, разкъсан фурнир /блинд/,
негодните кибритени клечки, в зависимост от приетата технология възможно е и от счупени кибритени кутии. Тези отпадъци, достигат до 50 % на
база обелена обла дървесина.
Отпадъци от лесохимическата промишленост
Един от първите заводи за производство на
ПДВ в СССР /сегашна Русия/ е използвал в качеството на суровина, отпадъка от лесохимическата
промишленост – екстрахирани технологични трес-

377

ки от осмолени пънове [14].
Ядровата част на боровите пънове, престояващи 5 – 7 години след отсичането на гората, се обогатяват със смолисти вещества. Дънерите се изкореняват заедно с корените и се употребяват като
суровина в колофонното – терпентиновото
производство. За облекчаване процеса по екстрахиране на смолните вещества, дървесината на дънера се раздробява на технологични трески. След
извличане на терпентина и колофона, стърготините представляват суровина, в значима степен подготвена за развлакняване. Плочите произведени от
екстрахирани технологични трески на осмолени дънери не отстъпват по експлоатационни показатели
на плочите произведени от обли сортименти и технологични дърва.
2. Пригодност на местнорастящи дървесни
видове за производство на ПДВ в България
Плочите от дървесни влакна са хомогенен дървесен композитен материал, с дисперсна фаза –
дървесни влакна, а в ролята на матрица се явяват
свързващите вещества /адхезионни връзки/ и кохезионните връзки формиращи се между дървесните елементи (фиг.1). Ролята и значението на двата основни вида връзки за крайните показатели на
плочите е различна в зависимост от метода на
производство.
Докато при производството на ПДВ по сух и
полусух метод /с изключение на полусухия метод
при закрито пресуване, безлепилен метод/ от основно значение се явяват адхезионните връзки
/влакно-свързващо вещество-влакно/, то по мокрия
и мокро-сухия метод като основополагащи за изграждането на хомогенна плоча се явяват кохезионните връзки /основно водородни връзки и в по-малка степен Ван-дер-Ваалсови сили на привличане/,
като свързващите вещества изпълняват стабилизираща роля за физико-механичните свойства на
плочата.
В процеса на преработване на дървесната суровина при производството на плочи от дървесни
влакна, за разлика от производството на хартия и
картон, не се извършва дълбоко химично изменение на дървесината. В резултат и като последствие от това физико-механичните (експлоатационни)
свойства на плочите от дървесни влакна, готовата
крайна продукция, в значителна степен се определя от качеството на използвания дървесен вид и
форма на суровината.
Едно от най-важните изисквания, предявявани
(представяни) към суровината за производство на
плочи от дървесни влакна е възможността за получаване от тази суровина на дълги и тънки (с голяма
стройност) влакна.
Като, от технологична гледна точка, за дър-
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Фигура 1. Механизми на свързване
а) свързващи вещества; 1 – високовискозни връзки; 2 – адсорбционни слоеве;
б) междумолекулни сили на Ван-дер-Ваалс /на привличане/; в) връзки на взаимно сцепление;
г) водородни връзки
весни влакна в иглолистната дървесина се приемат
както ранните, така и късните трахеиди, а в дървесината на широколистните механичните влакна,
трахеидите, трахеидните влакна, съдовите трахеиди и преградните влакна [8].
Дължината и стройността на влакната са особено важни показатели влияещи върху силата и
броя на кохезионните връзки в готовата плоча.
Колкото по-голяма е свободната повърхност на
влакната изграждащи плочата, толкова по-голям е
и броя на формиралите се между тях връзки в готовата плоча /фиг.2/.
Сравнителните данни за размерите и процентното участие нa дървесните влакна, на основните
местнорастящи дървесни видове, са представени
в табл.4 [4].

Както е видно от табл.4 от анатомична гледна
точка иглолистната дървесина има съществено преимущество като суровина за производство на плочи от дървесни влакна по мокър метод. Въпреки
сравнително по-малкото процентно участие на дървесни влакна и тяхната по-малка стройност, при
широколистната дървесина, поради хомогенността на произвежданата от нея маса е предпочитан
суровинен източник при производство на ПДВ по
сух метод, където основна роля за свързване на
дървесните елементи в хомогенна плоча се изпълняват от адхезионните вещества. Следва да се
отбележи, че при подходящ избор на технология и
технологични режими на преработка от широколистната дървесина се произвеждат плочи с високи експлоатационни показатели и по мокър метод [5].

Фигура 2. Връзки в готовата плоча от дървесни влакна /по Петри Уидстън/ [16]
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3. Общ преглед на пазара на дървесина и
дървесни продукти в България
С цел по-пълно запознаване със състоянието
на дървесната суровинна база за производство на
ПДВ по-долу в настоящата разработка ще се извърши кратък преглед на горският фонд, добитата
дървесина и на произведените продукти от дървесина в България.
В табл.5 е дадено състоянието на горският
фонд, по данни на Министерството на земедели-
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ето и горите, за периода 2002 – 2005 г, на фиг.3
данните са представени в графичен вид.
От данните е видно, че широколистната дървесина представлява 67,75 % от общия горски фонд
през 2002 г. и 68,63 % през 2005 г. Като нискостеблените широколистни дървета през 2005 г. са
били 47,82 % от общия дял широколистна
дървесина.
Данните за добитата дървесина за периода са
представени в табл.6.

Таблица 4. Средни размери и процентно участие на дървесните влакна в дървесината на основни
местнорастящи дървесни видове

Дървесен вид
1
Дъб
Quercus robur L.
Бук
Fagus silvatica L.
Цер
Quercus cerris L.
Топола
Popolus alba L.
Трепетлика
Populus tremula
Бяла Акация
Robinia pseudoacacia
L.
Обикновена Бреза
Betula pendula Roth
Бяла Върба
Salix alba L.
Обикновена Ела
Abies alba Mill
Северна Ела
Pinus abies
Бял Бор
Pinus silvestris L.
Липа
род Tilia
Обикновен Габър
Carpinus betulus L

Дължина на влакното,
μm
2

Диаметър на влакното,
μm
3

Съдържание,
%
4

880

16,7

44 – 58

600 – 1300

14,6

34,7

1452

16,3

61,6

1300

24,4

63 – 65

800 – 1700

24,0

62 – 64

1000

8,9

68

800 – 1400

14,0

66 – 67

1000

21,6

91

2600 – 3800

25 – 69

92 – 95

2600 – 3500

30 – 70

91 – 95

2600 – 4400

30 – 75

91 – 94

1102

20

64,5

1281

19

71,8

Както е видно от табл.6 добита широколистна
дървесина е 65,78 % за 2002 от общото количество добита дървесина. Като делът на дървата и вършините от общото количество добита широколистна дървесина е 34 %. Данните за 2005 г са както
следва, дял на добитата широколистна дървесина
60,41 %, като делът на дървата и вършините от
общото количество широколистна дървесина е
34,68 %.
Сравнителни данни за добитата дървесина, за

2005, в графичен вид са представени на фиг.4.
По изследване на инж. д-р Любчо Тричков [11],
общата потребена иглолистна дървесина за 2005
г. е 1 301 хил.m3, а общата потребена широколистна дървесина за същия период е 1 357 хил.m3.
Като сортиментната структура на потребената дървесина е както следва:
• За иглолистната обла дървесина: едра –
55 %; средна – 25 %; дребна – 8 %; ОЗМ – 8 %;

380

Виктор Савов

Таблица 5. Горски фонд на Р.България, в хил. хектари

2002
4003
1291
2712
1525
1187
3489
1122
2367
1256
1111

Площ на горският фонд общо
Иглолистни
Широколистни общо
Широколистни високостеблени
Широколистни нискостеблени
В т.ч. залесена горска площ
Иглолистни
Широколистни общо
Широколистни високостеблени
Широколистни нискостеблени

2003
4015
1289
2726
1501
1225
3526
1126
2400
1252
1148

2004
4064
1288
2776
1478
1298
3625
1127
2498
1278
1220

2005
4077
1279
2798
1460
1338
3651
1124
2527
1268
1259

2005

2004

2003

2002

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Площ на горският фонд

Иглолистни

Широколистни общо

широколистни високостеблени

широколистни нискостеблени

Фигура 3. Горски фонд на Р. България
Таблица 6. Добита дървесина за периода 2002 – 2005г., в хил. плътни m3

В стоящо състояние
В лежащо състояние
− строителна дървесина
− дърва и вършина
В стоящо състояние
В лежащо състояние
− строителна дървесина
− дърва и вършина
В стоящо състояние
В лежащо състояние
− строителна дървесина
− дърва и вършина

2002
Общо
5284
4332
1771
2561
Иглолистни
1887
1404
993
411
Широколистни
3397
2928
778
2150

2003

2004

2005

6570
5388
2172
3216

7180
5892
2459
3433

7056
5768
2618
3150

2366
1761
1317
444

2694
2031
1554
477

2896
2181
1718
463

4204
3627
855
2772

4486
3861
905
2956

4160
3587
900
2687

Дървесна суровинна база при производството на ...

дърва – 4 %.
• За широколистната обла дървесина: едра –
33 %; средна 10 % дребна – 2 %; ОЗМ – 6 %;
дърва – 49.
Като в 2005 г. 83 % от постъпилата иглолис-
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тна дървесина е използвана за преработка, а 13 %
е била обект на продажба без преработване. За същия период едва 49 % от широколистната дървесина е била обект на преработка, а 41 % е била
продадена без преработка.

Иглолистна в стояшо състояние

2687
2896
900

Иглолистна строителна
дървесина
Дърва и вършина от иглолистна
дървесина
Широколистна в стоящо
състояние

1718
4160
463

Широколистна строителна
дървесина
Дърва и вършина от
широколистна дървесина

Фигура 4. Добита дървесина по сортименти за 2005 г.
Средния дял на добитата дървесина за периода 1997 – 2004 г. по предназначение, е представена на фиг.5 [10].
Графиката показва високия дял на добитите
дърва и технологична дървесина, както и на вършините и клоните.
В табл.7 са представени обобщени данни за
дървесните продукти за 2005 и 2006 г. както прогнузируемите нива за 2007 г [15].

Данните за производство на ПДВ, бяха дадени в увода на настоящата разработка. От горепредставените данни следва извода, че продукцията
на дървообработваща промишленост е на постоянно ниво, като изключение прави производството
на ПДЧ, където се наблюдава нарастване от над
три пъти. Като при фасонираните материали отношението на продукцията от широколистна и иглолистна дървесина е 1/1,87.

строителна
дървесина
18,40%

0,94%

46,31%

дърва и
технологична
дървесина
вършина и
клони

34,34%

отпад

Фигура 5. Среден дял на добитата дървесина, по предназначение, за периода 1997 – 2004 г.
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Таблица 7. Дървесни продукти за периода 2005 – 2006 г. и прогнозируеми данни за 2007 г.

Количество
Изделие
Фасонирани материали от
иглолистна дървесина
Фасонирани материали от
широколистна дървесина
Фурнир
Шперплат
ПДЧ, включително OSB
Дървесна маса
Хартия и картон

Произведено
количество, хил.m3
2005
2006
2007

Внос, хил.m3

Износ, хил.m3

2005

2006

2007

2005

2006

2007

828

815

840

6

6

6

135

140

150

451

435

460

24

24

26

125

130

135

7
50
160
60
76

7
60
480
55
80

7
70
500
65
95

2
30
113
0
0

2
35
100
0
0

2
30
70
0
0

6
18
84
57
71

6
25
350
50
74

6
30
360
59
85

Заключение
Представените по-горе в настоящата разработка данни показват значимото преимущество на
широколистната пред иглолистната дървесина в
горския фонд, както и недобро оползотворяване на
широколистната дървесина и особено на нискостеблената такава. Широколистната дървесина се
препродава предимно необработена. Голям е и делът на дървата от широколистна дървесина, които
се използват предимно за огрев.
Тези данни очертават значимия потенциал при
използване на нискостеблена и с по-нисък клас на
качество широколистна дървесина за производството на ПДВ. Едновременно с разширяване на суровинната база за това производство, това би довело и до по-пълно и по-ефективно оползотворяване
на наличният дървесен суровинен ресурс, нещо
особено важно при очерталият се и задълбочаващ
се недостиг на дървесина в България. Друга стъпка в това направление е повишаване на оползотворяването на едрите промишлени отпадъци от дървообработваща промишленост. Този процес е неизбежен с оглед окрупняването на съществуващите производители, при отпадане на по-малките такива неспособни да отговорят на европейските изискванията за безопасност и качество на производството.
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WOODEN RAW-MATERIAL SOURCE FOR FIBERBOARDS
MANUFACTURING IN BULGARIA
Victor Savov
University of Forestry - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In present paper is examined the wood raw-material source and its condition of fiberboards manufacturing. It is
discussed the accommodation of local wood spices for that industry in Bulgaria. The general aspects of wood and
wood products market in Bulgaria are established. In conclusion it is proposed low class and low-stalk hardwood to be
used in fiberboard manufacturing and better utilization of wood industry waste.
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ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ИКОНОМИЧЕСКА И ЕКОЛОГИЧНА
ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ЕНЕРГИЙНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
ПРЕСОВАНИ ОТПАДЪЧНИ ЛИГНИНО-ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ
Валентин Камбуров
Технически университет – София
Основната цел на тази статия е да определи технологичните възможности и икономическите проблеми,
които пречат на налагането на употребата на пресована биомаса. Определени са типичните технологични схеми,
използуваното оборудване и икономическите възможности за производство, както и получаваната енергия при
съоръжения за изгаряне на пресована биомаса с топлинна мощност под 100 кВт.
Ключови думи: пресована биомаса, икономическа ефективност, изгаряне на отпадъци.
Key words: densified biomass, economic efficiency, waste combustion.

Въведение
Биомасата се възприема като най-важния източник на енергия на бъдещето, удовлетворяващ
основния принцип за устойчиво развитие на икономиката, а именно - замяна на изкопаемите горива
при използуване на възобновяеми източници на
енергия. Въпреки това става очевидно, че горивата
на основата на биомаса, както и останалите алтернативни източници на енергия, при сегашното
състояние на използуваните технологии и съоръжения в енергийния сектор, не могат да постигнат
очакваните от тях цели. Широкото приложение на
този род енергийни източници е възможно само след
подобряване на качеството на използуваните материали, прилагане на икономически изгодни технологии за преработка и технологично осигуряване
оползотворяването на подходящите лигнино-целулозни отпадъци.
Сравнявайки ги с традиционните изкопаеми
горива, биомасата се налага трудно поради ниската си плътност, ниската си калоричност, проблеми
при съхраняване и транспорт, както и широкия обхват от разнообразие в свойствата си. Въпреки, че
няколко страни в Европа използуват интензивно биомаса (Швеция, Финландия и Австрия), останалите европейски страни не я употребяват достатъчно,
поради което не се достига до очакваното развитие
на този сектор. Заложеното увеличаване на оползотворяването на биомаса , като процент от общата консумация на енергия е от съществуващото
средно потребление от около 3% до очакваните 9%
в 2010 година [2]. Такива възможности за енергийно използуване разкриват ново приложение на
пресованите отпадъчни материали от дърводобивната и дървопреработвателната промишленост,
селското стопанство, преработването на хранителни
продукти и събираните разделно фракции твърди
битови отпадъци.
Основните технологични възможности за използуване на биомасата, като енергиен източник,

са свързани с използуването на следните техники
[3]:
- термохимична реакция - директно изгаряне
в малки или големи горивни инсталации (за
отопление, производство на електроенергия или
комбинирани процеси);
- термична конверсия – превръщане на биомаса във вторичен продукт чрез пиролиза (при ниски
температури и липса на кислород) или газифициране (при термично получаване на горим газ, напр.
в богата на кислород и водна пара среда);
- биологична обработка – получаване на биогаз за горене (метан) при анаеробно разлагане на
органична маса;
- биохимична конверсия – получаване на органични разтвори (метанол, етанол и биодизел) или
газ (водород) с или без участието на дрожди
(ферментация);
- директна екстракция – извличане на масла
от технически култури (зърнени – слънчоглед; дървета – палмово, евкалиптово масло; растения – рапично и памучно масло, терпентин).
Като стратегия на близкото бъдеще, най-важната причина за налагането на биомасата като гориво е грижата за околната среда, тъй като тя емитира най-малко замърсители в сравнение с много
други енергийни източници. В същото време, основната пречка са високите разходи при използуването на биогорива, сравнени с другите източници и основно с изкопаемите горива. Различните технологични фактори, които въздействуват върху цената на бионергията, са жизнено важни за бъдещото й използуване. Проблемите, стоящи пред всички тези технологии, могат да се обобщят в следните области: - липса на стандартизация за състава
горивата от биомаса; - нужда от предварителна подготовка на лигнино-целулозната маса; - необходимост от специализирани съоръжения за подаване
към инсталацията за изгаряне; - мерки при съхраняване и транспорт на обработената маса; - почис-
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тване и третиране на отпадъчните пепел и сгурия.
Преобразуването на отпадъчния лигнино-целулозен материал във важен енергиен и екологосъобразен ресурс е свързано с решаването на съществения проблем на биомасата – ниската й плътност и сравнително ниската й калоричност, дължаща се на структурните й особености (над 70% от
обема са въздух и празнини). Обект на анализ в
настоящата разработка са съществуващите технологични възможности за пресоване на отпадъчна
лигнино-целулозна маса, както и икономическите
проблеми при налагането й като основен енергиен
източник.
Основни разновидности лигнино-целулозна
маса за горене
Нацепеният дървен материал е най-стария източник на гориво. При малки съоръжения за изгаряне цепениците са с дължина между 15 и 50 см и
напречни размери, вариращи според вида на материала от 5 до 15 см. Това е най-икономичният
начин за получаване на топлинна енергия от
биомаса, не изискващ специално оборудване, машини или квалификация, но предполага използуване на ръчно подаване преди изгаряне. Основният
проблем обаче е свързан с изсичането на масивна
горска растителност, която се възстановява трудно и за продължителен период от време. Освен
енергийния си потенциал, тази трайна растителност
притежава и други по-ценни качества, които могат
да се реализират след нейното обработване.
Раздробеният дървен материал обикновено
представлява трески с дължина между 2 и 10 см.
Той може да се транспортира и подава механично
чрез винтов или лентов транспортьор, което позволява поддържането на автоматична система за захранване при изгаряне. При наличие и на система
за почистване на пепелта съоръжението може да
работи дълго време самостоятелно без външна
намеса, но материалът трябва да бъде предварително раздробен. Раздробената биомаса (дървесина, слама или твърди отпадъци) има хомогенни
физически свойства и ниски емисии на вредни
вещества, но ниската й плътност е свързана с ниска калоричност и сравнително неефективен процес
на горене, който предполага използуването на специализирани съоръжения (пътуваща скара, ролки,
допълнително подаване на въздух и пр.).
Уплътняването е процес, при който раздробената лигнино-целулозна маса (парчета, късове,
стъбла, люспи, стърготини, прахообразни фракции
при рязане и пр.), обикновено считана за отпадък
от селското стопанство, дървопреработвателната
и хранително вкусовата промишленост, се преобразува в еднородни по размер и плътност пресовани форми.
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Пресованите лигнино-целулозни материали се
използуват като продукт с различни форми и
размери, условно разпределени в две модификации:
- пелети и брикети (къси и дълги). Те притежават
висока плътност (поради това имат сравнително висока калоричност), ниска влажност около 4% (висока ефективност при изгаряне), еднородни физични и химични свойства. Пелетите са цилиндрични
тела от уплътнена биомаса с диаметър около 1
см и дължина между 2 и 3 см. Брикетите са цилиндрични форми с диаметър около 10 см (типични за страната 6.2 см) и дължина от 20 до 30 см,
произведени чрез уплътняване от раздробена дървесина/дървесна кора, стърготини или трици.
Съществената разлика при пелетираната биомаса
е възможността за по-лесно подаване към съоръженията за изгаряне, като е възможно дори използуването на пневматични системи за захранване.
Това предимство ги прави сравними с автоматизираните системи за транспортиране, достатъчно добре развити и наложили се при течните горива.
Предимството при пелетите е свързано и с факта,
че е е възможно и пресоване на различна отпадъчна биомаса, т.нар “извлечено” от отпадъци гориво
(RDF). Тези възможности на пелетираната биомаса и нейните качества оформят идеята, че пелетите в бъдеще ще станат най-важното стандартифицирано биогориво.
Свойства на лингино-целулозните материали, използувани за енергиен продукт
Основните изисквания, предявени към биомасата за енергиен източник, от системите за изгаряне, могат да се обобщят в следното:
- пълно изгаряне на въглерода при условията
на - правилна конструкция на горивното съоръжение,
подаване на необходимото количество въздух, осигурено правилно смесване на въздуха и горимите
газове;
- безвредни емисии от замърсяващи газове –
намалено отделяне на сажди, прахообразни частици и азотни окиси, липса на диоксини и фурани,
наличие на съставки (калциев карбонат) за ограничено отделяне на серни съединения (при биомаса
с високо сярно съдържание);
- лесно отделяне на пепелта и шлаката – ниско пепелно съдържание, ниска плътност, липса на
плътна или трудно отделяща се шлака, безвредна
по състав пепел с възможности за използуването
й.
Основното предназначение на лигнино-целулозните материали, свързано с възможността да
бъдат използувани за изгаряне, се дължи на техните специфични особености, както и на приликите и
съществените им разлики с изкопаемите горива.
Процесът на изгаряне при твърдото гориво се описва
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Таблица 1 Топлина на изгаряне и пепелно съдържание на някои лигнино-целулозни
материали и горива [2, 4]

Горивен материал
Кафяви въглища
Лигнитни въглища
Дървени въглища
Масивна дървесина *
Раздробена дървесина *
Пресована дървесина
Пресована слама
Пресовани оризови люспи
Пресовани слънчоглед. люспи
Хартиени отпадъци
Картонени отпадъци
Биомаса хранителни отпадъци

Пепелно съдържание,
%
Диапазон
Типично
30 - 50
39
45 - 55
50
0.5 – 0.8
0.5
0.5 – 2
1.3
0.5 – 2
1.3
2-6
4.5
4-9
4.7
23 - 24
23.4
4-5
4.2
4-8
5.4
3-6
5.0
2-8
4.5

Топлина на изгаряне,
кДж/кг
Диапазон
Типична
8500 – 13500
10 000
5000 – 6700
6 000
30000 - 33000
32 000
15000 - 19000
14000 - 18000
16000 - 21000
19000
8000 - 9500
9200
12000 - 15000
13500
12000 - 15000
14000
11600 – 18600
14 200
13900 - 17500
16 300
3500 - 7000
3 700

* Долната и горна граници отговарят съответно на показателите за мека и твърда дървесина
** Горната граница зависи от реализираното при пресоване налягане

с два етапа: отделяне на газове от твърдата маса;
окисляване на газовете и въглените. При нагряването на биомаса до температура 500ОС, твърдият
материал съдържащ основно целулоза, хемицелулоза и лигнин, започва да се разгражда до летливи
компоненти (СО, Н2, СН4 и пр.), въглени и пепел.
При тази температура около 85% от теглото на
лигнино-целулозните материали нормално се превръща в газообразни компонети. Независимо от сравнително малките разлики в това процентно съотношение при видовете материали, при различната биомаса се получават големи разлики в съдържанието и характеристиките на пепелта (твърдост,
плътност, степен на синтероване и температура
на топене).
Особено важен показател, определящ приложимостта на биомасата е отделяната топлина на
изгаряне, влажност и плътност. Пресованата биомаса е не само по-удобна за манипулиране, съхраняване и транспорт, но и е с много по-висока калоричност. Пресованата под формата на дънер дървесина изгаря средно около три пъти по-бавно от
изсушена цепеница, има почти четири пъти по-ниско
съдържание на влага и притежава калоричност,
сравнима с някои видове въглища.
Предимствата на уплътнената биомаса могат
да бъдат обобщени от следните факти:
- унифицирано качество, еднородна структура и възможност за изгаряне в сравнително прости
съоръжения;
- висока калоричност от порядъка на 8 000 –
21 000 кДж/кг (при средна примерна стойност от
6 000 кДж/кг за лигнитните въглища, добивани от
Маришкия басейн);

- ниско пепелно съдържание от 2 до 10%,
сравнено с 20 – 40 % при качествените въглища
(45 - 55% при лигнитните въглища) и ниско сярно
съдържание;
- ниско съдържание на влага в границите на 6
– 10 %, сравнена с 20 – 28 % при въглищата и 20
– 25% при дървата за огрев (50 – 59 % при лигнитните въглища).
Използуването на биогориво има и други съществени предимства - липса на емисии от сяра
или прах по време на горенето; - липса на шлака и
на замърсена пепел след изгаряне, която трябва
да се депонира.
Технологични възможности и съоръжения за
пресоване на лигнино-целулозна маса
Технологичните процеси за получаване на уплътнена лигнино-целулозна маса се разделят на
два основни вида - без и с подгряване на суровината,
а технологичната последователност включва:
раздробяване, сортиране, сушене и пресоване.
Получаването на пресована дървесина е свързано с предварителна подготовка на суровия материал, до получаването на до частици с размери
0.5 до 5 (7) мм и влажност в рамките до 10 - 12%
. Превишаването на влажността над 12% прави процеса неефективен, силно намалява производителността и влияе върху якостта на и калоричността
на пресованото изделие. Раздробяването на дървесна маса и кори обаче се извършва при висока
влажност – 30 до 75%, а при употреба на суха
маса от слама, хартия и картон се извършва нарязване или смилане на материала. Раздробената
суровина се сепарира, обикновенно инерционно, ситово или пневматично и ако се налага се извършва

Технологични възможности, икономическа и екологична ...

387

Таблица 2 Плътност и влажност на лигнино-целулозни материали, използувани за гориво [2, 4]

Горивен материал
Кафяви въглища
Лигнитни въглища
Дървени въглища
Масивна дървесина *
Раздробена дървесина *
Пресована дървесина
Пресована слама
Пресовани оризови люспи
Пресовани слънчоглед. люспи
Хартиени отпадъци
Картонени отпадъци
Биомаса хранителни отпадъци

Обемно тегло (плътност),
кг/м3
Диапазон
Типично
1200 - 1500
1250
1100 - 1450
1200
300 - 400
340
570 - 770
190 - 230
560 – 680**
650
320 – 720**
560
420 - 900**
500
350 - 700**
480
30 - 130
85
30 - 80
50
120 - 480
290

Влажност,
%
Диапазон
Типична
20 - 28
25
50 - 59
55
4-8
6
20 - 25
15 - 20
4 - 10
6.5
2-5
4
4-5
4
2-8
6
4 - 10
6
4-8
5
50 - 80
72

* Долната и горна граници отговарят съответно на показателите за мека и твърда дървесина
** Горната граница зависи от реализираното при пресоването налягане

повторно раздробяване на по-едрите фракции.
Сушенето се включва известните начини, прилагане при производство на плочи от дървени частици
(едно, дву или тристъпално).
Основната операция при производството на пелети и брикети е пресоването, осъществявано с
колянови, шнекови, хидравлични, ротационни и пр.
преси. Шнековите преси имат непрекъснат производствен процес, работят при сравнително високи
налягания от 250 – 290 МРа и са с висока производителност. Създаваната температура е около
200ОС, достатъчна за да размекне лигнина и да го
превърне в свързващо вещество за пресованите
частици. Обикновенно производството в такива машини е свързано с формирането на отвор в центъра на брикетите, който улеснява изгарянето. Коляновите преси работят при налягания от 80 120 МРа, осигурявани периодични при всеки удар
на буталото и са два основни типа – с открита и
закрита прес камера. При такива конструкции обикновенно не е целесъобразно използуването на предварително подгряване, поради което се разчита на
механичното взаимодействие на пресованите
частици, а не толкова на свързващите свойства на
лигнина.
Основните технологични фактори, които влияят върху качеството на пресованата биомаса са:
състава и структурата на суровината, влажността,
фракционния състав, специфичните особености на
отделните частици, плътността на насипната маса,
температурата на предварително загряване, големината на налягането при пресоване, продължителността на пресоване, формата и размерите на
произвежданата за гориво уплътнена биомаса.

Критичната влажност, при която все още дървесината може да се пресова, е 25 - 30 %, но произвеждането на формоустойчиви брикети/пелети е
възможно при влажност до 17 – 19%. От друга
страна падането на влажността под 5% е свързано с рязко спадане на якостта на готовия продукт,
поради което се приема че оптималната влажност
е в обхвата 8 - 10%, тъй като производството на
пресована дървесина с влажност под 8% е икономически неоправдано, поради енергоемкостта на
процеса на сушене [1].
Фракционният състав също влияе силно върху качеството на произвежданата продукция. Найвисоко качество, плътност и якостни показатели
имат произвежданите от по-фини фракции изделия.
Възможно е и внасянето на по-едри частици , но в
количество не надвишаващо 25% от общата маса.
Добавянето на фино смлени фракции, например
трици в обем от 18 – 24% при дървесината и дървесните кори, повишава якостта и плътността на
пресованата биомаса.
Процесът на уплътняване на раздробения материал протича в три основни етапа: - относително
преместване на частиците на материала една спрямо друга и запълване на празните пространства
между тях; - деформиране на материала на частиците и уплътняване на микропорите, свързано с изтласкване на въздуха; - доуплътняване на материала при разко нарастване на налягането за сметка
на редуциране на празнините в между клетъчните
пространства на самия материал.
Налягането и продължителностт на пресоване са едни от най-съществените технологични фактори, които определят якостта и плътността на раз-
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дробените лигнино-целулозни материали. Най-интензивно повишаване на тези показатели при дървесината се получава при увеличаване на налягането от 50 до 150 МРа, като в интервала над
100 МРа то е сравнително по-плавно. Преминаването към други лигнино-целулозни материали,
различни от раздробената дървесина, е свързано с
повишаване на налягането над 150 МРа (пресованите оризови люспи, например имат добра плътност при налягане над 170 –190 МРа). Увеличаването на продължителността на пресоване от 18 до
30 секунди е свързано с увеличаване на якостните
им показатели в диапазона 10 – 20%, а при повисоко налягане влиянието от увеличеното задържане е по-силно. В някои случаи получаването на
добри физически свойства на изделието или намаляване на необходимото налягане с около 20 –
40 МРа се получават само след прилагане на предварително нагряване до точката на размекване на
лигнина [1].
При нагряване в лигнино-целулозните материали настъпват сложни физико-химични процеси и
химични изменения, свързани с намаляване на съдържанието на хемицелулоза и увеличаване на относителното съдържание на лигнина. Докато до
150ОС тези промени са незначителни, то при нагряване от 150 до 200ОС започва разпадане на някои въглеводороди, свързано с отделяне на междинни съединения. При достигане на температури
в диапазона 200 – 250ОС част от тези продукти се
разпадат и водят до загуба на маса, а друга част
се превръщат във високо молекулни вещества. Найдобра пластичност дървеният материал има при
около 225ОС, поради което той се уплътнява отлично в диапазона 220 – 230ОС, след който настъпват процеси на рязко спадане на якостните показатели до 250ОС, следвани от интензивно овъгляване на материала. Предварителното подгряване на суровия материал е свързано със загуба на
маса, така например при раздробена дървесна маса
и нагряване до 100ОС масовия добив е 100%, но
при 200ОС той е вече 85%, а при 300ОС пада до
45%. Предварителното подгряване на пресованата дървесина предотвратява набъбването й при
изгаряне.
5. Икономическа и технологична ефективност
Ефективността при енергийното използуване
на пресованата дървесина се определя от състоянието на използуваните съоръжения за изгаряне,
наличието на специфични технически проблеми и
цените на горивата.
Различните свойства на биомасата (висока,
влажност, ниска калоричност, ниска обемна плътност) могат да бъдат сериозен технически проблем при транспортирането и съхраняването, осо-

бено при подаването на горивото. При съхраняването на пресована дървесина при висока влажност,
например, определена фракция от пелетираната
дървесина набъбва и се разпада до дървени частици. Някои от съоръженията за изгаряне са предназначени само за работа на гориво с определени
параметри (размер, плътност, калоричност, пепелно
съдържание и пр.). Съоръженията за автоматично
подаване пък могат да работят само при определени размери и плътност на материала.
Периодичното отделяне на пепелта също може да се окаже технически проблем, въпреки че
при пълно изгаряне на пресованата дървесина в съоръжението се остават по-малко от 4.5% от първоначалното гориво. Дървесната пепел е с ниска
плътност (около 0.08 кг/дм3), но при при типичната
топлина на изгаряне на пресованата дървесина
(19 000 кДж/кг и около 4.5 кг/ден гориво за всеки
кВт) се генерират около 0.200 кг/ден или
2.5 дм3/ден пепел за всеки кВт топлинна мощност.
При по-големите мощности количествата пепел стават достатъчно големи (например при 50/100 кВт
се очакват около 125/250 дм3/ден), което изисква
осигуряване на периодично почистване.
Цените на пресованата биомаса и особено съпоставянето им с тези на твърдите и течни изкопаеми горива, обаче са определящия фактор за налагането й на пазара. При пазарни цени в страната
над 0.11 /кг на едро (около 0.195 /кг на дребно
за т.нар. екобрикети), всеки произведен киловат час
топлинна енергия струва над 0.024 /кВтч. В същото време приведените към произведена енергия
цени на вносните черни въглища и масивната широколистна дървесина са съответно - 0.008 /кВтч
и 0.010 /кВтч. Дори да се абстрахираме от необходимите капиталовложения, ефективност на съоръженията за изгаряне, както и от типично по-високата мощност при класическите средства за топлинна енергия (поради по-лесното им концентриране), разликата в цените между възобновяемите горива от биомаса и класическите твърди горива е много чувствителна. Използуването на пресованата дървесина при такова ценообразуване може да се бъде оправдано само при малки съоръжения за изгаряне с топлинна мощност под 100 кВт
поради доказания екологичен ефект и възникващата остра нужда от преход от изкопаеми към алтернативни източници на топлинна енергия.
Заключение
Пресованата биомаса е не само по-удобна за
манипулиране, съхраняване и транспорт, но и е с
много по-ниско съдържание на пепел и влага, при
сравнима с твърдите изкопаеми горива калоричност. Използуването на биогориво има и още едно

Технологични възможности, икономическа и екологична ...

съществено предимство - ниски емисии от сяра или
прах по време на горенето, както и остатък от незамърсена пепел след изгаряне.
Налагането на биомасата от отпадъчни лигнино-целулозни материали, като ефективен енергиен източник, при така действуваща пазарна икономика и състояние на технологично развитие в
енергийния сектор, може да бъде извършено само
след силно редуциране на пазарните цени или прилагането на правилна система от такси и налози,
поощряващи възобновяемите източници на енергия.
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TECHNOLOGICAL APPLICATION, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL
EFFICIENCY OF DENSIFIED WASTE BIOMASS ENERGY CONVERSION
Valentin Kamburov
Technical University – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Waste biomass is a great source of renewable energy, but it is still not applied as a good fuel, because it typically
low volumetric density, which makes it economically unprofitable for storage, transportation and direct combustion.
Densification of chopped ligninе-cellulose material is the process of utilization of waste organic residues, such as slabs,
chips or sawdust, and processing them into uniform sized and compressed pieces, which are transformed into fuelwood
product. Compared to the traditional solid and liquid fossil fuels, using densified biomass eliminated a potential
environmental hazard, but with a high economic efficiency, clean burning fuel is being created.
The main objective of this article is to determine the technological opportunities and economical barriers that
prevent rapid development of densified biomass application. There are defined the typical technological schemes, used
equipment and economical possibilities for production, as well as obtained energy for small scale densified biomass
combustion furnaces with a heat power range below 100 kW.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ
Жулиета Трайкова
Лесотехнически университет- София
В статията e направен обобщен анализ на екологичната ситуация на Югозападен район за планиране като са
дефинирани основните екологични цели, допринасящи за постигане на устойчиво и екологосъобразно развитие
на региона. При анализа са използвани и обработени данни от Регионален план за развитие и Предварителна
оценка на Югозападен район за планиране 2007-2013 г.и Становището по екологична оценка на Министерство
на околната среда и водите. В резултат са систематизирани и представени в табличен вид екологичните цели,
дейностите за тяхното постигане, мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на неблагоприятните въздействия от плана върху околната среда а така също и мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана.
Ключови думи: екологични цели, план за регионално развитие, екологична оценка
Key words: environmental goals, regional development plan, environmental assessment

Югозападният район за планиране (ЮЗРП) в
България е един от най-важните райони за цялостното развитие на страната със своето най-многобройно население (2 110 036 души към
31.12.2003 г.) и най-значителен икономически
принос. Обхваща площ от 20 306 кв.км. и е втори
по големина на територията от районите за планиране в страната. На север граничи с областите
Монтана и Враца от Северозападен район за планиране и област Ловеч от Северен централен район за планиране, а на изток с областите Пловдив,
Пазарджик и Смолян от Южен централен район за
планиране. Съществен фактор за развитието на
ЮЗРП е границата му с Република Македония и
Република Сърбия –на запад и Република Гърцияна юг. През територията на ЮЗРП (фиг.1) минават
важни национални пътища и три международни
транспортни коридори:
- коридор 4 - Северна и Централна ЕвропаВидин - София - Атина;
- коридор 8 - Италия –Албания – Македония –
София – Бургас - Кавказки републики;

- коридор 10 - Централна Европа- БелградСофия-Истанбул.
ЮЗРП се състои от 5 административни области - София град, област Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград, които включват 52 общини.
В Югозападен район за планиране се намира
един от най-важните лигнитни басейни в страната Софийския (намира приложение в електроцентралите в София), най-големия басейн на кафяви въглища- Бобовдолския (въглищата се използват главно от ТЕЦ “Бобовдол”), най-голямото находище на
желязна руда-Кремиковци и едно от най-големите
находища на медна руда-мина“Елаците”, общ.
Етрополе). Като цяло процесите на добив и обработка на полезни изкопаеми носят икономически
ползи на плановия район, но в същото време създават съществени проблеми по отношение опазване на околната среда. За постигане на баланс
между икономически и екологични ползи в региона
е необходимо осъществяване на няколко екологични цели.

Фиг.1 Карта на Югозападен район

Екологични цели на югозападен район за ...

Основните екологични цели чрез които се постига устойчиво и екологосъобразно развитие на
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ЮЗРП са представени на фиг.2

Фиг. 2 Основни екологични цели на ЮЗРП (Предварителна оценка на план за регионално
развитие на ЮЗРП-2007-2013)
1. Подобряване и обезпечаване на здравословно качество на атмосферния въздух
По данни на Изпълнителната агенция по околна среда един от най-съществените замърсители
на въздуха в ЮЗРП е прахът, чиито основни източници са промишлеността, транспорта и енергетиката. На територията на Югозападен район (пунктове София-град, София-Кремиковци, Перник,
Пирдоп, Златица и Благоевград) през първото полугодие на 2005 год. се отчита превишение на средноденонощната норма на концентрация на прах ПДК
ср.дн.- 0,25 мг/м3, като в София-град и Пирдоп това превишение е най-високо, съответно 4 пъти и
3,9 пъти над ПДК ср.дн. Измерените концентрации на финните прахови частици в региона също
превишава средноденонощната норма. При ПДК
ср.дн- 50 мкг/м3 в София са отчетени 270 мкг/м3
(т.е 4,2 пъти над ПДК ср.дн), Перник -141 мкг/м3
(2,2 пъти ср.дн), Пирдоп-133 мкг/м3 (2,04 пъти
ср.дн) [2]
Сериозен замърсител на въздуха в ЮЗРП е
метана. Основен причинител на това замърсяване
е автомобилния транспорт –с висока концентрация
в София, както и магистралите “Хемус” и “Тракия”.
В Югозападен район са отчетени общо 309 995 т.
емисии на метан [2], което представлява 63% от
общото за България. Най-силно замърсена е столицата (250 230 т., което представлява 60 % от
общото за страната).

Основни замърсители със серни окиси на територията на разглеждания регион се явяват промишлените предприятия а главните източници на
серен оксид са процесите, свързани с изгаряне на
твърди и течни горива, съдържащи сяра. По данни
на Регионален план за развитие на ЮЗРП 20072013 г. от общо 129 980т. вредни емисии за района през 2003 г.в Бобовдол са отчетени 82 381 т.,
Перник -23 450т., Пирдоп -16 080 т.или 94 % от
емисиите в ЮЗРП са концентрирани в тези три населени места.
Друг замърсител на въздуха в плановия район се явява въглеродния оксид, който се образува
при горивни процеси а основните източници на замърсяване са МПС, ТЕЦ, промишлени предприятия. Най-сериозно е замърсяването в София на която се падат около 68 % въглероден оксид от общото количество за страната. [2]
Замърсяване на въздуха с оловни аерозоли
има около металургичния комбинат Кремиковци.
Вредното влияние на замърсителите на атмосферния въздух на територията на ЮЗРП е най-силно изразено в София (поради концентрацията на
голям брой МПС), Перник (развиващ черна металургия), Пирдоп и Златица (цветна металургия) и
Бобовдол (добив на кафяви въглища), като се наблюдава и завишаване на определени стойности в
общините, през които преминават силно натоварени транспортни артерии. Превишаването на уста-
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новените норми на един или няколко замърсители
на въздуха изисква изготвяне на Програми за оценка
и управление на качеството на атмосферния
въздух. По данни на МОСВ, такива програми са
утвърдени за районите Столичен, Перник, Пирдоп,
Златица и Челопеч. За подобряване на здравословното качество на атмосферния въздух е необходимо да се извършват мероприятия за ограничаване
на емисиите от тежки метали, изпускани от металургични заводи, ограничаване на емисиите от прахови частици от производството на електро- и топлоенергия и други сектори, оптимизиране на данните за емисиите от автомобилния парк. Съществен
момент е разработването и внедряването на мероприятия за намаляване използването на нефтопродукти и мазут с високо съдържание на сяра, както и технологии за енергийно оползотворяване на
метана. Основен приоритет при опазване и пречистване на атмосферния въздух трябва да бъдат залесяванията с дървесни видове (в близост до магистралите и натоварени пътни артерии). Дървесните видове влияят върху състава на въздуха, отнемайки от него CO2 и прах и обогатявайки го с O2.
Видове като бял и черен бор, сребрист и обикновен
смърч, смрика, платан и др. отделят летливи вещества “фитонциди”, които са смъртоносни за микроорганизмите и подобряват санитарното състояние
на въздуха. Основните дейности, свързани с подобряване на атмосферния въздух, мерките за предотвратяване и намaляване на вредните въздействия от плана и мерките за наблюдение и контрол
са показани на Таблица 1.
2. Обезпечаване на необходимото количество и качество на водите
Водите на Югозападен район за планиране попадат в Западнобеломорския и част от
Източнобеломорския и Дунавския район за басейново управление на водите. Тук са включени водосборните басейни на реките Струма (в поречието на
която са изградени 14 ВЕЦ) и Места (с 3 ВЕЦ). С
най-голямо стопанско значение е р.Искър, която
захрaнва язовир “Искър” и осигурява вода за столицата а в поречието и са изградени 8 ВЕЦ. По отношение качеството на водите плановия район е с
най-голям брой речни участъци с нарушен екологичен статус-14 участъка в басейните на реките
Струма, Искър и Места [2]. Изхвърлянето на непречистени битови и промишлени води е основната
причина за нарушеното състояние на водите и речните участъци.
ЮЗРП се характеризира с добра инфраструктурна обезпеченост по отношение на заустените
отпадъчни води в канализационната мрежа. От общо 55 действащи пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в страната през 2003 год., 13

се намират на територията на ЮЗРП, от които 3 за
механично пречистване и 10 –биологично
пречистване. От общо 1 193 984 хил.куб.м/
год.заустени отпадъчни води за цялата страна през
2003 год., на Югозападен район се падат 703 128
хил.куб.м [3]. Въпреки че района се характеризира с добра инфраструктурна обезпеченост по отношение на заустените отпадъчни води в канализационна мрежа съществуват проблеми от екологичен характер, свързани със събирането и пречистването на водите. Усилията трябва да бъдат насочени към изграждане на нови пречиствателни
станции а в малките населени места да се прилага
технологията на модулните пречиствателни станции (приложими за населени места до 15000
души).
ЮЗРП е богат на минерални води (Банкя, Горна
баня, Сапарева баня, Сандански, Марикостиново,
Рупите и др.) Значителните експлоатационни и потенциални запаси от минерални води са от особено стопанско значение за ЮЗРП, като комплексното им рационално използване има висок социалноикономически и екологичен ефект. Въпреки отличните условия термалните води в района се използват частично и неефективно. Остарелите, технологично амортизирани инсталации, присъствието на
кислород в тръбите, промяна на химичния състав
на водата водят до непълноценно усвояване на ресурса.Усилията трябва да бъдат насочени към използване на термалните води като топлоенергетичен, балнеолечебен и производствен ресурс,
което не води до замърсяване на околната среда.
От предпресъединителните протоколи на ЕС
се поставя условие за изграждане на нови водопречиствателни станции, модернизация и реконструкция на изградени и функциониращи станции за
битово-фекални и производствени отпадъчни води.
Хидротермалните ресурси и източниците на подземни води освен замърсяване от инфилтрация са
застрашени от минно-добивни и преработвателни
дейности. Предприетите дейности и мерки относно подобряване качеството на водите са обобщени
в Таблица 1.
3. Възстановяване и подобряване качеството на земите и почвите
Югозападният район са характеризира с разпространението на канелени горски почви, смолници, кафяви горски почви, планинско-ливадни, ливадни и ливадно-блатни почви. Тези почвени типове
имат съществено значение за развитието на земеделското производство на територията на ЮЗРП,
където са концентрирани 13.2% от площите със
селскостопанско предназначение и 13,3% от използваната земеделска площ в страната [2]
Почвената покривка на територията на райо-
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Таблица 1. Обобщение на екологичните цели, дейностите и мерките за постигане на устойчиво
развитие в Югозападен район (по Предварителна оценка на плана за развитие на ЮЗРП 2007-2013)
Екологична цел

Дейности

• Ограничаване на емисиите от тежки метали и
прахови частици, изпускани от металургични
заводи и др.сектори
• Оптимизация на данните за емисиите от
автомобилния парк
• Разработване и внедряване на мероприятия за
намаляване използването на въглища, мазут и
нефтопродукти с високо съдържание на сяра
• Разработване и внедряване на технологии за
енергийно оползотворяване на метана.
2. Обезпечаване на
• Внедряване на нови пречиствателни станции
необходимото коли(прилагане на модулни станции за малки
чество и качество на
селища и туристически курорти)
водите: (подземни,
• Реконструкция, разширяване и модернизация
повърхностни/стоящи и на битовофекални и производствени води
течащи/)
• Опазване на хидротермалните ресурси и
източници на подземни води от замърсяване,
чрез инфилтрация, антропогенни, миннодобивни и преработвателни дейности
• Подобряване качеството на водопроводните
тръби и задължителна подмяна на стария ВиК
парк
3. Възстановяване и
• Опазване, възстановяване и екоподобряване качестлогосъобразно използване на почвите в
вото на земите и
региона
почвите
• Намаляване на изтощените от монокултурите
почви чрез засаждане на други подходящи
растителни видове.
• Възстановяване на засегнатите площи чрез
биоремедиация и рекултивация
• Разширяване прилагането на био-логично
земеделие и производство на екологично
чисти храни
4. Управление на от• Изграждане на нови депа за отпадъци
падъците
• Внедряване на малко отпадъчни и
безотпадъчни технологии
• Въвеждане на схеми за разделно събиране на
битови отпадъци и компостиране на
биоразградими отпадъци
• Минимизиране, рециклиране, събиране,
оползотворяване, обезвреждане и трайно
депониране на всички видове отпадъци
1. Подобряване и
oбезпечаване на
здравословното
качество на атмосферния въздух

Мерки за предотвратяване, намаляване или
отстраняване на неблагоприятните
въздействия от плана върху околната среда
• Изготвяне и прилагане на Програмата за
оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух
• Озеленяване, използване на подходящи
дървесни видове -бор, смърч, смрика, платан,
подобряващи санитарното състоя-ние на
въздуха

Мерки за наблюдение и
контрол при прилагане на
плана
• Контрол на емисиите и
имисиите в атмосферния
въздух в населени места и
индустриални зони.

• Изграждането на пречиствателните станции • Контрол на водоползването
да бъде в съответствие с Националната
за индустриални нужди и
програма за изграждане на ГПСОВ
питейно битово водо• Изготвяне и прилагане на мерки за защита от снабдяване
• Контрол върху ползването
наводнения
на водните обекти
• Водоползването и ползването на водни
• Контрол върху ексобекти да бъде съобразено с режима на
водоползване съгласно Закона за водите и
плоатацията на саниплановете за управление на речните басейни тарноохранителните зони
• Мониторинг на повърхностните и под-земни
води
• Разработване на програми за подобряване на • Мониторинг на почвите
екологичния статус по отношение на тежки- • Мониторинг на почвите в
те метали и други замърсители (особено
съседство с нови
Златица и Пирдоп)
индустриални обекти
• Създаване и функциониране на ефективна
• Наблюдение и контрол при
система за екологосъобразно добиване и
добива на рудни ресурси
използва-не на природните ресурси
• Да се разработи система за борба с ерозията
на почвата (най-вече в Благоевградска и
Кюстендилска обл.)

• Приоритетно да се изграждат регионалните • Контрол за нерегламентирано изхвърля-не на
съоръжения за третиране на отпадъците
отпадъци
• Приоритетно да се изпълняват утвърдените
планове за привеждане на съществуващите
депа за отпадъци в съответствие с
изискванията на Наредба №8/ 24.08.2004 за
условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и др.
• Разработване на планове, програми и
решения за твърди бито-ви отпадъци,
производствени отпадъци, строителни и
опасни отпадъци с цел изпълнение на
изискванията на ЕС
5. Опазва-не, възста• Опазване, възстановяване и въз-производство • Разработка и реализация на планове и
• Контрол по спазване на
новяване и
на екосистемите
програми за опазване на биоразнообразието
изискванията на Закона за
възпроизводство на
биологично разнообразие и
• Опазване на потенциалните защитени зони, • Разработване на планове за управление на
екосисте-мите и заЗакона за защитените тепредвидени за включване в националната еко- защитени територии
щитените територии
ритории
логична мрежа
• Създаване и функциониране на ефективна
• Контрол на незаконната сеч
• Увеличаване на лесистостта в ЮЗРП чрез
система за еколого-съобразно добиване и
в горите
залесяване на голите площи.
използва-не на природните ресурси
• Заменяне на нископродуктивни гори с
високопродуктивни култури
6. Подобряване на ур• Изграждане и функциониране на система за • Разработване на програми и практически
• Мониторинг на шумови
банистичните паранамаляване или отстраняване на
решения за намаляване шумовото
нива
метри и физически-те
отрицателните въз-действия на шума върху
замърсяване в големите градове и приоритет- • Контрол върху МПС
околната среда и човека
но в София, в т.ч. и авиационния шум
фактори в региона
• Изграждане на шумозащитни пояси в близост • Мерките за развитие на градската среда да
до натоварени пътни артерии
включват планиране на зелените системи в
условията на съподчиненост с ландшафното
• Реконструкция на трамвайните трасета в
устройство на територията
София
• Разработване на подзаконова нормативна база
за подобряване дейността по мониторинг на
шума
7. Привличане на на-ши • Развитие и изграждане на функционираща
• Изграждане на междудържавни регионални • Контрол на финансовите
средства, отпуснати от ЕС и
и чужди инвестиции,
система между държавните, регионалните и
отношения, като програми и др. свързани с
свързани с околната
националните фондове за
общински институции и неправителствени
трансграничните въздействия и
среда и устойчивото
опазване на околната среда
наши и чужди организации за повишаване на междудържавните екологични проблеми
развитие в региона
екологичната култура, навици и традиции
• Разработване и реализиране на проекти и ноу• Технологично обновяване и привличане на
хау по наши и международни програми,
инвестиции (наши и чужди) в опазването,
финансирани от ЕС и национални фондове
възстановяването и възпроизводството на
природната среда

394

Жулиета Трайкова

на е подложена на въздействието на силни ерозионни процеси, което е причина за намаляване на
почвеното плодородие и скъсяване на почвения
профил. Всички обработваеми земи с наклон над
6° са подложени на водна ерозия. На територията
на Югозападен район най-голям брой засегнати площи от ерозия има в обл. Благоевград (628 800 дка)
и обл. Кюстендил (558 885 дка).По малко са засегнатите площи в област Перник (345 274 дка) и
област София (134 945 дка)[2]. В южните части на
региона (Благоевградска област) изтощаването и
унищожаването на почвеното плодородие е в следствие и на масово отглеждане на тютюнови насаждения под формата на монокултура. С цел обогатяване и повишаване ефективността на тези почви
е необходимо да се предприеме поетапно засаждане на алтернативни култури като ягоди, малини,
арония, билки и др.
Основни източници за нарушаване на земите
и замърсяване на почвите с тежки метали (олово,
мед, цинк, арсен) са добива на въглища и добива
на рудни и нерудни минерални суровини, което обяснява локалното унищожаване на земите около
Кремиковци, Златица и Пирдоп, Перник, Бобовдол.
Особеносилно антропогенно влияние върху почвената покривка се наблюдава в районите с интензивна промишлена дейност (Софийското поле).
Останалите части на Югозападния район са повлияни в значително по-малка степен, като замърсяването или унищожаването на почвената покривка
има локален характер (Например: урановите мини
и кариери в района на гр. Симитли, с. Сенокос,
с. Игралище).
По отношение на засегнатите територии са
предприети мерки за тяхното възстановяване чрез
биоремедиация (внасяне на микроорганизми, найчесто бактерии или гъби, които разграждат и обезвреждат замърсителите в почвите) и рекултивация
(възстановяване на почвения профил, хумусния хоризонт и залесяване с подходяща растителност).
Необходими са насоки и дейности свързани с
опазването, възстановяването и екологосъобразното използване на почвите, както и разработване на
система за борба с ерозията на почвата. Трябва да
се обърне внимание на възможностите за производство на екологична и здравословна продукция,
а в замърсените райони, където не могат да се
прилагат пречиствателни или възстановителни
дейности да се отглеждат технически или друг тип
култури. (Таблица 1).
4. Управление на отпадъците
Според Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране (2007-2013) най-големи проблеми в разглеждания регион по отношение
управление на отпадъците има град София, която

среща сериозни трудности с обслужване депонирането на битовите отпадъци. Непрекъснатото нарастване на градското население налага спешно
създаване на ново депо, което да замени достигналото своя максимален капацитет депо в Суходол
(което се оказа изключително сложен и все още
неразрешен окончателно проблем.)
В ЮЗРП през 2003 г. се намират 64 битови
депа (депа с организирано сметоизвозване) от общо 706 битови депа в страната. Въпреки малкия
брой изградени депа за битови отпадъци, те обслужват около 95,4% от населението в региона [2].
В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците в периода 1999
– 2002 г. са въведени в експлоатация депа в Горна
Малина, Гоце Делчев, Сандански и Суходол които
отговарят на изискванията на Директива 1999/31/
ЕС за депонирането на отпадъците. С финансиране по Програма ИСПА на ЕС се извършва строителство на депо в Перник. С финансиране от държавния бюджет, се изгражда регионално депо в
Петрич.
Югозападен район се нарежда на първо място сред останалите региони по образувани производствени отпадъци. Така например през 2003 г.
от общо 84 313 тона производствени отпадъци в
страната, на ЮЗРП се падат 49 095 тона, от които
са депонирани 48 819 тона. ЮЗРП се характеризира и с най-много отпадъци от разкриване добива
и преработване на природни богатства. От общо
75 200 тона отпадъци за страната през 2003 г.в
Югозападен район са образувани 46 572 тона., от
които 1 тон предназначен за рециклиране и преработка [3]
Изводът, който може да се направи, е че проблема с отпадъците в региона е кризисен. С оглед
решаване на проблемите със замърсяване на околната среда с битови отпадъци е необходимо изграждане на нови депа, компостиране на биоразградими отпадъци, повишаване на качеството на преработка на събираните за рециклиране отпадъци,
както и постепенно въвеждане на схеми за разделно събиране. Важна стъпка (макар и скъпа) ще бъде изграждането на модернизиран завод за рециклиране на отпадъци. Увеличаването на видовете
отпадъци, събирани с цел рециклиране и повторна
употреба ще доведе до значителни икономически
и екологични ползи. Усилията трябва да бъдат насочени към внедряването на малкоотпадъчни и безотпадъчни технологии. Регионаленият план за развитие на ЮЗРП следва да предвиди дейностите и
мерките свързани с минимизиране, рециклиране,
събиране, оползотворяване, обезвреждане и трайно депониране на всички видове отпадъци (Таблица 1).

Екологични цели на югозападен район за ...

5. Опазване, възстановяване и възпроизводство на екосистемите и защитените територии
Разнообразните климатични, геоложки, топографски и хидроложки условия на Югозападния район обуславят наличието на уникални екосистеми,
богато видово разнообразие, включващо бозайници,
птици, влечуги, насекоми, растения и гъби. ЮЗРП
е богат на защитени територии (площи, в които се
опазва биологичното и ландшафтното разнообразие чрез законови и други ефективни средства) Тук
се намират 2 от трите национални парка в България: НП “Рила” и НП “Пирин” и незначителна част
от третия-“Централен Балкан”. На територията на
региона са разположени 2 от общо десетте природни парка (ПП ”Витоша” и ПП ”Рилски манастир”), 20 бр. резервати и 70 бр.природни забележителности.
Лесистостта в Югозападния район за планиране е 42,82 %, най-голям за България [2] Необходимо е да се предприемат залесявания на голите
площи в региона (което ще доведе до увеличаване
на общата залесена площ), а така също и заменяне на ниско закелявели гори с високопродуктивни
култури от иглолистни и широколистни дървесни
видове. Биоразнообразието зависи от всички стопански дейности- строителство, туризъм, селско и
горско стопанство, промишленост, което изисква
да се прилагат комбинирани мероприятия.
За целите на опазване на биологичното разнообразие е изготвен и одобрен план за управление на Национален парк “Рила”, разработени са
планове за управление на Национален парк “Пирин”
и на Природен парк “Витоша”. Необходимо е да се
създаде и функционира ефективна система за екологосъобразно добиване и използване на природните ресурси в региона, а така също спиране на
незаконната сеч в горите. Дейностите и съответните мерки за опазване, възстановяване и възпроизводство на екосистемите са показани в Таблица 1.
6. Подобряване на урбанистичните параметри и физическите фактори в региона
Една от най-важните екологични цели, заложени в Предварителната оценка на плана за регионално развитие на ЮЗРП 2007-2013 [1] включва
създаване и подържане на здравословна и здравеопазваща жизнена среда в гъсто населените центрове и най-вече столицата. Усилията трябва да се
насочат към планиране на повече зелени площи в
населените места. Сериозен проблем в ЮЗРП е
шума (шум от наземен транспорт, промишлен,
авиационен шум). Шумът от наземния транспорт
представлява 80-85 % от общото шумово натоварване в големите населени места. При допустими
норми на шума 55-60 dB през 2005 г.(септемри-

395

октомври) средните шумовите нива на пункт –гара ”Подуяне” и “Цариградско шосе” са в диапазона 73-77 dB. [5]. Увеличаването на шумовия фон в
София и големите градове се дължи на повишената моторизация на населението, лошия автомобилен парк и крайно недостатъчни мероприятия за
намаляване на шума.
Налага се изграждане и функциониране на
система за намаляване или отстраняване на отрицателното въздействие на шума върху околната
среда и човека. Необходимо е усилията да се насочат към изграждане на шумозащитни пояси (в
т.ч. и лесозащитни пояси) и контрол върху МПС в
региона. В столицата шума от трамваите може да
се ограничи чрез реконструкция на трамвайните трасета (релсовия път се монтира върху непрекъсната гумена лента и стоманобетонни плочи).
7. Създаване на реални и необходими предпоставки за привличане на наши и чужди
инвестиции, свързани с устойчиво развитие на региона и специално опазване на околната среда
Югозападният район граничи с други европейски държави, което е добра предпоставка за изграждане на междудържавни, регионални отношения,
като програми и др., свързани с трансгранични въздействия и междудържавни екологични проблеми.
Необходимо е технологично обновяване и привличане на инвестиции (наши и чужди) в опазването,
възстановяването и възпроизводството на природната среда, както и разработване и реализиране
на проекти и ноу-хау по наши и международни проблеми, финансирани от ЕС и български екофондове.
В статията, чрез разгледаните компоненти на
околната среда е показана екологичната ситуация
на Югозападен район за планиране като са акцентирани основните екологични цели, дейностите, приоритетите и мерките за постигане на устойчиво и
екологосъобразно развитие на региона. В заключение могат да се направят следните изводи:
1. На територията на ЮЗРП се отчита замърсяване на въздуха предимно с прах, прахови
частици, метан, серни окиси, въглероден оксид,
оловни аерозоли като най-силно засегнати са София, Перник, Бобовдол, Златица и Пирдоп. За подобряване качеството на въздуха в региона е необходимо изготвяне на Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, ограничаване на емисиите от прахови частици и тежки
метали, оптимизация на данните за емисиите от
автомобилния парк, озеленяване на региона, контрол и наблюдение на емисиите и имисиите в населените места.
2. В Югозападен регион 14 участъка в басейните на реките Срума, Искър и Места са с нарушен екологичен статус като основната причина
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за това е изхвърляне на непречистени битови и промишлени води. За подобряване качеството на водите е необходимо изграждене на нови пречиствателни станции, реконструкция и модернизация на
изградените и функциониращи станции за битовофекални и производствени води, опазване на минералните води и използването им като топлоенергетичен и производствен ресурс, мониторинг на повърхностни и подземни води.
3. Почвите в ЮЗРП са подложени на силни ерозионни процеси, което налага разработване на система за борба с ерозията в плановия район (найвече в Благоевградска и Кюстендилска обл.) Друг
проблем в региона е замърсяване на почвите около Кремиковци, Златица, Пирдоп, Перник, Бобовдол
в следствие добива на въглища и руди. Необходими
са мероприятия за опазване на почвите, пречистване и възстановяване на засегнатите площи чрез
биоремедиация и рекултивация и екологосъобразно използване на земите.
4. По отношение управлението на отпадъците най-кризисна е ситуацията в столицата, където
се налага спешно изграждане на ново депо за битови отпадъци. Югозападен район се нарежда на
първо място сред останалите региони в страната
по произведени производствени отпадъци и отпадъци от разкриване добива и преработване на руда.
Трябва да се предприемат качествени мерки свързани с минимизиране, рециклиране, събиране,
оползотворяване, обезвреждане и трайно депониране на всички видове отпадъци в региона.
5. Югозападен регион е богат на разнообразни екосистеми и защитени територии. Включва националните паркове Рила и Пирин, природните паркове Витоша и Рилски манастир, 20 резервата и
70 природни забележителности. За опазване на биоразнообразието са разработени планове за управ-

ление на националните паркове и природен парк
Витоша.
6. Шумът от наземния транспорт е една от
основните причини за нарушаване на здравословната жизнена среда в големите градове в региона
и особено София. За намаляване на шумовия фон
трябва да се предприемат мероприятия като контрол върху МПС, изграждане на шумозащитни
пояси, рконструкция на трамвайните трасета.
7. Привличането на наши и чужди инвестиции
за опазване, възстановяване и възпроизводство на
природната среда, разработване и реализиране на
проекти по наши и международни проблеми, финансирани от ЕС и български екофондове са важна
и необходима стъпка за постигане на екологичните цели и устойчивото развитие в Югозападен
регион.
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ENVIRONMENTAL GOALS OF THE SOUTHWESTERN PLANNING REGION
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ABSTRACT
In this paper we analyse the environmental situation of the Southwestern planning region and define the main
environmental goals to achieve sustainable and environment-friendly development of the region. For the analysis we
use data from the Regional Development plan, the Preliminary assessment of the Southwestern planning region for
years 2007-2013 and the Opinion on the environmental assessment of the Ministry of Environment and Water. As a
result we create and present a table of the environmental goals, the measures that should be taken to achieve these
goals, the measures to prevent, diminish and remove the ill effects of the plan to the environment and the measures for
controlling the plan execution.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ДВУСТРАННАТА РЕЛАЦИЯ “ЛОЯЛНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ –
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА”
Петранка Мидова
Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов
Съвременният бизнес е насочен преди всичко към клиентите и до голяма степен се влияе от технологиите.
Процесът “Управление на взаимоотношенията с клиентите” /CRM/ обхваща набиране и управление на информация за настоящите и потенциалните клиенти. Програмите за лоялност са едно от средствата за “Управление на
взаимоотношенията с клиентите”.
В първата част на настоящата разработка е отразено мястото на програмите за лоялност в системата на
CRM като е направена кратка характеристика на тези програми. Във втората част е представена организацията на
програмите за лоялност. На тази база е характеризирана двустранната релация “лоялност на клиентите – устойчиво развитие на компанията”. В заключение е изведена значимостта на релацията за повишаване успеха на
бизнеса и най-срещаните грешки при разработване на програмите за лоялност на клиентите.
Ключови думи: управление на взаимоотношенията с клиентите /CRM/, лоялност на клиентите, програми за
лоялност на клиентите, устойчиво развитие на компанията.
Key words: Customer Relationship management /CRM/, loyalty to the customers, programs of loyalty, sustainable
development of the company.

“Отнасяйте се към клиента като към акция,
която непрекъснато повишава стойността си.”
Том Питърс
Потребителският микс включва различни типове клиенти. Клиентите не са еднакви и имат различно поведение в определени ситуации. Само част
от клиентите са верни на марката на стоката и
услугата, която получават и могат да се определят
като лоялни. Според Д. Гантънбайн1 по отношение
на привързаността към продуктите на компанията
клиентите се подразделят на: лоялни /най-добри
клиенти/, клиенти с потенциал, редовни клиенти и
случайни клиенти. Последните могат да се определят като клиенти тип “пеперуда”. Те приемат поканата за лоялност, интелигентни и образовани са,
но са скептично настроени и се пазаруват от различните търговски обекти.
Вниманието в настоящата разработка е насочено към лоялните клиенти, с които се установява
устойчива връзка на партньорство и са най-ценния
актив на всяка компания. Маркетинговата стратегия касаеща на взаимоотношенията с клиентите е
свързана с тяхното привличане и задържане. За целта всяка една стопанска организация разработва
програма за лоялност, свързана с устойчивостта
на компанията на пазара.
Програмите за лоялност предоставят възможност не само да се установи контакт с нови клиенти, но също така да се планират и поддържат дългосрочни взаимоотношения с тях, с цел те да продължат да пазаруват редовно и в бъдеще. След установяване на постоянна база от клиенти, програ-

мата работи, за да стимулира честотата на клиентските покупки и повишаването на закупените количества при едно пазаруване. По–големият брой
редовни клиенти, които пазаруват все по-често и
все в по-големи количества, неминуемо води до
увеличаване на приходите и печалбата.
Програмите за лоялност са много подходящи
за следните видове бизнес:
• търговски центрове;
• супермаркети;
• магазини за дрехи;
• заведения;
• банкови институции;
• бензиностанции;
• козметични и фризьорски салони и др.
Най-общо предимствата на програмите за лоялност могат да се обобщят в следното:
Програмите за лоялност залагат на дългосрочните ползи както за търговеца, така и за клиента,
се избягват недостатъците на обичайните промоции и намаления, когато от тях се възползват клиенти, които рядко или никога повече не се връщат в
търговския обект.
Програмите за лоялност дават възможност на
търговеца да поддържа постоянна връзка с клиентите си и да ги информира своевременно за нови
промоции или продукти.
Програмите за лоялност дават информация за
покупките на всеки клиент, което е база за отправяне на индивидуални промоционални предложения,
съобразени с приходите от клиента до момента и
предпочитаните от него стоки.

1 Гантънбайн, Д. Успешни бизнес стратегии, Софтпрес, София, 2000, с. 148
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Основните моменти, които следва да включва всяка една програма за лоялност са представени по-долу:
• Анализ на продуктите или услугите на търговеца;
• Анализ на настоящите и избор на потенциални бъдещи клиенти;
• Определяне размера и вида на промоциите
и отстъпките, които ще предоставят на клиентите.
• Организиране на кампания за популяризиране на условията и предимствата на програмата
сред настоящите клиентите на търговеца.
• Организиране на кампания за привличане на
нови клиенти, чрез изпращане на рекламно предложение до база от потенциални клиенти, които отговарят на предварително зададени критерии.
• Осигуряване на хардуер и софтуер.
• Поддържане на база с данни за имената и
контактите на участващите в програмата клиенти.
• Подготовка и изпращане на електронната поща до клиентите информация за актуални промоции и нови предложения.
• Изработка на рекламните материали, необходими за популяризиране на програмата за лоялност.
Последователността от етапите на организацията на програмата за лоялност не е строго определена. Възможно е някой от етапите да бъдат пропуснати или някой да бъдат разместени
хронологично. Като цяло организацията следва горе описаната логическа последователност и може
да се определи като постоянен процес на търсене
на нови клиенти т.е. връщане отново към някой от
етапите.
Програмите за лоялност са широко разпространени в САЩ, Канада и страните от Западна
Европа. По-долу са представени примери за тяхното разпространение2 :
Според Web Flyer, има 89 милиона члена на
програмите за редовно летящи клиенти на авиокомпаниите по света. От тях 74 милиона са в САЩ.
Института по маркетинг на храните докладва,
че повече от 76 % от всички вериги за супермаркети с 50 или повече магазина всяка, предлагат на
клиентите си програми за лоялност. Междувременно, проучване на McKinsey показва че 53 % от
клиентите на супермаркети в САЩ са включени в
подобни програми.
Според Cardweb.com, 40 % от всички издатели на кредитни карти Visa и MasterCard работят
с програми за лоялност директно обвързани с техните предложения за издаване на кредитни карти.

COLLOQUY изчислява, че 20 % от картодържатели на дебитни карти използват програми за лоялност обвързани с картите и че този процент бързо
нараства. Американ Експрес, лидер в прилагането
на програми за лоялност сред индустриите, занимаващи се с финансови услуги, наскоро прокара
цяла нова линия карти, изградена около програмата за Награждаване на членството.
В Канада, водени от коалицията за лоялност
на Air Miles, повече от 70 % от семействата участват в поне една програма за лоялност. Във Великобритания, може би най-съзрелият по отношение на
програми за лоялност пазар в света, Nectar, стартира през 2002 година, предизвиквайки, утвърдения тогава лидер – Британският вариант на Air Miles.
Когато гиганта Sainsbury’s преминава на програма
на Nectar за сметка на Air Miles, основният им конкурент в бизнеса търговските хипермаркети, Tesco,
незабавно се включва в програмата на Air Miles.
COLLOQUY изчислява, че десетки хиляди клиенти
на Sainsbury’s са решили да пазаруват в Tesco в
следствие своята пристрастеност към събиране на
въздушни мили.
Според Warrillow и съдружници, 45 % от всички щатски и канадски малки бизнеси участват в
програма за лоялност, спонсорирана от някой от
техните доставчици. От тях, 60 % участват в повече от една програма, със средно участие, надвишаващо 2.3 програми на бизнес. Нови бизнес програми за лоялност се появявят в телекомите, индустриалните доставчици и секторите за технологични
продукти.
Един от вариантите за осъществяване на програмите за лоялност са смарт картите, които увеличават броя на клиентите и честотата на техните
покупки. В практиката широко се използват два вида карти:
• карти за начисляване на бонус-точки;
• предплатени карти.
Картите за начисляване на бонус-точки позволяват:
• да се възнаградят редовните клиенти с
точки, които могат да бъдат използвани за бъдещи
покупки на стоки или услуги;
• да се стимулират продажбите в традиционно слабо натоварени дни или часове;
• да се насърчат клиентите да харчат повече
като им се предложат бонус-точки за покупки над
определена сума;
• да се уведомяват редовните клиенти за специални промоции чрез електронна поща или по друг
начин;

2 Източник: http://www.yuppie-club.com/index.php?lang=bg&mode=dinamic&id=22
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• да се проследят предпочитанията, навиците
и моделите на пазаруване на клиентите;
• да се даде на клиентите карта, която постоянно да им напомня за дадения търговски обект,
продукт или услуга.
Предплатените карти предоставят предимства на търговеца:
• получават се приходи срещу стоки и услуги,
които ще бъдат предоставени в бъдеще;
• ако има няколко търговски обекта или се развиват няколко различни дейности, предплатените
карти помогнат да се проследят посещенията на
клиентите в различните търговски обекти, или предпочитанията им към една или друга услуга, която
се предлага;
• клиентите обикновено харчат повече отколкото е стойността на предплатената карта и така
се получават допълнителни приходи;
• клиентите получават удобство при пазаруване и особено при избора на дадена стока или услуга;
• предплатената карта с лого осигурява постоянна реклама и повишава имиджа на търговския
обект.
Анализът на потребителската лоялност е свързан с дългосрочните цели на компанията. В този
смисъл релацията “лоялност на клиентите – устойчиво развитие на компанията” може да се каже,
че е правопропорционална и в двете посоки. При
това тази връзка отразява икономическите аспекти
на устойчивостта на компанията, но по косвен начин тя може да бъде свързана със социалната политика на компанията и с нейната стратегия по отношение опазването на околната среда.
Конкретните икономически показатели, с които може да се измери влиянието на лоялността
на клиентите върху икономическата устойчивост на
компанията са следните3 :
• количество осъществени покупки;
• норма на повторните покупки;
• имидж на марката;
• оплаквания, рекламации и предложения;
• запитвания и специални изисквания;
• “мними” купувачи;
• възприемана ценност на фирменото предложение.
При това първите два показателя могат да се
определят като водещи, но те са следствие от ин-
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тегрирано въздействие на няколко от показателите
върху поведението на клиентите. За целта е необходимо да се отдава необходимото значение на всеки един от показателите и по възможност да се
въздейства на клиентите при вземането на решение за покупка.
Управлението на взаимоотношенията с клиентите е тясно свързано с развитието на информационните технологии. Програмите за лоялност се
реализират с помощта а съвременни технологии –
хардуер и софтуер, което ги прави лесни за приложение и употреба. Осъществяването на директен
контакт с клиентите е възможно само когато те са
малко на брой, но когато те са хиляди това е почти
невъзможно.
Софтуерът за анализи на пазара спомага да
се направи по детайлно сегментиране на пазара,
което води до по-голямо познаване и търсене на
обратна връзка с клиента. Предимствата на използването на софтуер за управление на лоялността
на клиентите са разгледани от Р. Джей4 . Едно от
предимствата е свързано с възможността за опознаване на клиентите и благодарение на интерактивната връзка, обмяната на информация може да
бъде двупосочна. В следствие на това компютърната база за клиентите става най-мощното
средство, определящо дългосрочното развитие на
компанията.
Връзката между лоялността на клиентите и
устойчивостта на компанията на пазара може да
се изрази чрез заемания пазарен дял, който е основният показател за конкурентоспособност.
Пазарният дял според Г. Младенова5 се изчислява
по долната формула:
Общ пазарен дял = Спп х Спл х Спс х Сцс,
където
Спп – степен на потребителско проникване;
Спл – степен на потребителска лоялност;
Спс – степен на потребителска селективност;
Сцс – степен на ценова селективност.
Така изразен пазарният дял изисква непрекъснато следене на поведението на клиентите спрямо
стоките и услугите, които се предлагат от компанията. Основното, което показва този пазарен дял
е верността към търговската марка.
Матрично изразена двустранната релация “лоялност на клиентите – устойчиво развитие на компанията” приема следния вид. /Вж. фигурата/

3 Младенова, Г. Маркетингови анализи, Тракия-М, София, 2000, с. 179
4 Джей, Р. Хитрините на бизнеса за клиентите, Фокус, София, 2001, с. 139
5 Младенова, Г. Цит. съчинение, с. 186
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Източник: Адаптирана по Янков, Н. и П. Горанова, Маркетинг, АИ Ценов, Свищов, 2005, с. 66

Фиг. Матрица, отразяваща релацията “лоялност на клиентите – устойчиво развитие на компанията”
Представената по-горе зависимост определя
мястото на обособените по-горе типове клиенти:
1- лоялни клиенти, 2 – клиенти с потенциал, 3 –
редовни клиенти, 4 – случайни и 5 - “пеперуди”.
Стремежът на всяка компания е да превърне редовните клиенти и клиентите с потенциал в лоялни,
а случайните клиенти и клиентите ти “пеперуди” в
редовни.
Разработването и осъществяването на програми за лоялност на клиентите е определящо по
отношение на икономическата устойчивост. На тази база взаимодействието между тях може да се
опреди като съществен фактор за повишаване на
конкурентоспособността на пазара.
Разработването на програми за лоялност на
клиентите не винаги може да осигури оптимални
резултати от дейността. Това е свързано с възможността за допускане на грешки при организацията
и осъществяването на тези програми. Има шест
основни грешки при изготвянето на програмата за
продажби:
Грешка 1: Неуспешно привличане на продавачите (търговците)
Успешна програма за продажби не може да
се изгради без участието на мениджмънта на
компанията. Но практиката показва и още нещо успешна програма за продажби не може да се изгради само от мениджмънта на компанията и маркетинговият й отдел. За да бъде програмата
успешна, трябва да се разбере как клиентите купуват и как търговците продават.
Грешка 2: Неточен поглед върху конкурен-

тите
Занимаващите се с маркетинг и продажби в
коя да е фирма често имат изкривена представа за
конкурентите. Те или ги подценяват, желаейки да
докажат своята ефективност и професионализъм
пред мениджмънта и собствениците, или ги надценяват, оправдавайки се с тях за недостатъчно високите продажби.
Грешка 3: Неправилна мотивация
Търговците са поставени под силното напрежение да продават - веднага, повече, на всяка цена.
Техните резултати се виждат веднага и затова те
търсят (и намират) най-лесния път да се докажат
веднага и да спечелят сега.
Грешка 4: Ненужна информация
Продавачите (търговските агенти) имат нужда от малко, но полезна и реално помагаща им в
продажбите информация. Те трябва да бъдат обучени как да продават, какво искат техните клиенти,
какво очаква мениджърския екип от тях. В противен случай програмата за лоялност е един “теоретичен документ” който мениджърите искат “да се
знае наизуст”, имащ малко общо с това което клиентите наистина желаят.
Грешка 5: Използване на стандартни маркетингови послания
Повечето компании казват едно и също, по
един и същ начин. Първото и най-важно различие в
продажбите се създава от търговците! Техния
подход, начин на продажба, взаимоотношения с
клиентите.
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Грешка 6: Грешен избор на екипа, разработващ програмата
Търговците често се оплакват, че програмите
за лоялност съдържат твърде много информация,
но малко наистина полезна. Прекалените технически подробности и детайли отегчават и уморяват,
много от пазарните и маркетингови описания са
неясни, стилът често е труден за разбиране.
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BILATERAL RELATION “LOYALTY TO THE CUSTOMERS –
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMPANY”
Petranka Midova
Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria

ABSTRACT
Contemporary business is oriented mostly to the customers and to the great extent is under the influence by
technologies. The process “Customer Relationship management” /CRM/ embraces gathering and management of
information about the present and potential customers. The loyalty programs are one means for “Customer Relationship
Management”.
In the first part of the present work the programs of loyalty place is reflected in the system of CRM whereas a short
characteristic is given of the programs of loyalty. In the second part the organization of the programs of loyalty is given.
Bilateral relation “Loyalty to the customers – sustainable development of the company” is characterized on this basis.
The importance of the relation for increasing the success of the business and the most common mistakes at developing
programs for loyalty of the customers are given in the conclusion.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ГЛОБАТА КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ МЕХАНИЗМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Красимир Криводолски
Лесотехнически университет – София
В статията се разглежда глобата като елемент от управленски механизми на обществото. Последните той
ги дели на два, механизъм за управление на държавната администрация и механизъм за управление на социалноикономическите процеси. Ясно е очертана ролята на глобата в така направената класификация на управленските
механизми. Глобата, като елемент от административно-командно базирано управление предизвиква обществен
диалог, който предефинира законовата ситуация с цел отбягване на глоба, редуциране на данъчна тежест и т.н.
Като елемент от пазарно ориентирано управление на обществото обаче, тя проявява консолидиращи възможности.
Авторът изказва мнение, че управленски потенциал на глобата при пазарно управление може много успешно да се ползва в горското стопанство при регулирането на икономическата активност в зеления фонд на България.
Ключови думи: глоба, управленски механизми, корупция.
Key words: fine, corruption

Механизмите управляващи обществото найобщо и условно можем да ги разделим на два класа,
механизъм за управление на държавната администрация и механизъм за управление на социалноикономическите процеси. Те съответно са подробно разработени като законодателни текстове, които юридическата наука е класифицирала в клонове,
дялове, части, отделни правни норми и поднормативни актове. Всички тези наредби обслужват целевото развитие на държавата. От една страна правилата характеризират управляемия субект посредством неговите доходи, имущества, пазарни отношения и консумация. От друга страна те се явяват
като процедури за съдебно производство по управлението. Законовите наредби можем да ги разграничим на условия за регулиране и дерегулиране,
основания за законови облекчения и санкции при
неспазване на нормите.
Санкциите в нашето административно законодателство са фиксирани като порицание (устно
или писмено), глоба, конфискация, лишаване от правото да се упражнява дадена професия за определен период от време. В наказателния кодекс основно се сезират санкциите глоба, принудителни
решения на съда и лишаване от свобода.
По този начин глобата е възприета повече като управленски инструмент с наказателно-възпитателен характер, отколкото като икономически
или фискален. Ето защо се прилага като държавна
принудителна мярка с материална характеристика навсякъде в управлението на държавната администрация – парламент, министерство, община,
съд.
Пример. Независимо от това, че парламенти-

те дават имунитет на депутатите си те вземат и
мерки за дисциплиниращо въздействие върху поведението им. В Полския сейм за всяко неоснователно отсъствие на сенатор от пленарно заседание,
размера на основното му възнаграждение се намалява с 10%.1
Следователно, там където има определена йерархия с относително фиксирани йерархични елементи и трудови възнаграждения, глобата може да
изпълнява присвоените й функции от възпитателно-дисциплиниращ характер, тъй като може да се
прихваща от работната заплата, във всички други
случаи тя ще предизвиква и компенсаторни практики за набавяне на отнетите средства за издръжка живот. Обикновено тези практики се наричат
корупция.
Прилагането на глобата, като управленски инструмент в сферата на социално-икономическите
отношения, обаче, има алтернативата на „социалния диалог”, който смекчава силата на глобата и я
предефинира като действие. На фигура 1 е илюстрирано това действие, чрез известната в литературата фигура „Цикъл на постоянно периодично
колебание.

Фиг.1 Конфронтация на интериси при административно-командно базирано управление Социален диалог като форма на пазар

1 „Ответнтвенность парламентариев” – Обязаности парламентариев, 28.04.2006 г., Москва, http://
wbase.duma.gov.ru
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Където:
А – държавен интерес, който е гарантиран
чрез глоба за неизпълнение
С – Частен интерес
В – Пазарна алтернатива
D – Диалог
Е – резултат, предефиниран държавен интерес и глоба в частност
Както може да се види от фигура 1 конфронтацията, при административно-командно базирано
управление, на държавните интереси (А) с частните интереси (С) законодателят е „решил” чрез определяне на санкцията глоба в диапазон „от ... до....”
(D) и оперативна самостоятелност на обучени за
целта експерти от съответната администрация, които да преценяват тежестта й, съгласно констатираните факти. По този начин държавните интереси
и глобата придобиват алтернатива („социалния диалог” между гражданин и чиновник), чрез която се
„спазаряват” и се осъществява ефекта на предоговореност на държавния интерес (Е)
Именно тази алтернатива при конфронтацията на интереси предизвиква много нежелани отрицателни ефекти2 за държавата. Такива са корупцията, като например корупционния натиск, внасянето на допълнителни тежести в стопанските
взаимо-отношения, забавянето на бизнес процесите, отбягването на данъци и неплащането на
глоби.
Тези ефекти се явяват като компенсаторни механизми срещу правителственото регулиране в цялост и срещу глобата в частност. Резултатът в крайна сметка е, че приходите на държавния бюджет
намаляват и държавата навлиза в рецесия.
Пример. В тази връзка можем да споменем,
че в Евросъюза се предвижда санкция глоба към
онези правителства, които чрез свои действия на-
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рушават икономическия цикъл на управляваната от
тях държавна организация. С други думи ако правителствата имат по-висок фискален дефицит от
3% спрямо БВП, трябва да вземат бързи коригиращи мерки, защото ако фискалния дефицит е повече от три поредни години, то правителството подлежи на глоба в размер на милиарди EUR.
Следователно с това си действие Европарламента цели да принуди правителствата да свиват
общественото потребление в държавите си по време на рецесия. Но това от своя страна допълнително утежнява бизнес процесите в съответната държава.
В настоящата статия ще разгледаме ролята
на глобата в условията на пазарно базирано управление на частния сектор. Частният сектор също работи опосредстван от редица държавни закони,
всред които може да се посочи за основен Търговският.
Той е единственият „демократичен” закон по
отношение на глобата, защото позволява двете
страни по договора да договарят парични санкции
за неизпълнение на договореностите си. Така контрагентите документират отчасти „социалния диалог” пред законодателството и арбитражът на
държавата. При другите закони, както вече бе
споменато, законодателят определя санкцията в диапазон „от ... до....” и остава на оперативната самостоятелност на обучени за целта експерти да преценяват тежестта й, съгласно фактите. При което
глобата е подложена на социален диалог (фиг.1)
между гражданин и чиновник и се „спазарява”.
В условията на организиран пазар обаче, глобата може да играе консолидираща роля на
интересите, защото няма сблъсък, а сътрудничество на интереси ориентирани към печалба (фиг.2).

Фиг.2 Консолидация на интереси при пазарно базирано управление

2 Тези ефекти са разгледани в статиите: „Конюнктура на глобата” - сп. „Управление и устойчиво развитие” ЛТУ, София 2002 г., Стр.224; „Фискални инструменти и скрита икономика” - сп. „Управление и устойчиво развитие” ЛТУ, София 2003 г., Стр.184; „Оценка на глобата” - сп. „Управление и устойчиво развитие” ЛТУ,
София 2005 г., Стр.265; „Глобата в практиката на водещите държави” - сп. „Управление и устойчиво развитие”
ЛТУ, София 2007 г.
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Където:
А – държавен интерес, който е грантиран чрез
глоба за невлизане
С – Частен интерес с алтернатива влизане в
пазар или глоба
В – Пазар с ненарушен икономически цикъл
D – Равни стартови позиции
Е – резултат, търговски ефекти
От фигура 2 може да се види, че консолидирането между държавните интереси (А) с частните
интереси (С) при пазарно базирано управление, глобата също се ползва като наказателно - дисциплиниращ фактор с материални характеристики, но
при положение, че частните интереси не изпълняват условията за равни стартови позиции (D) в организирания за целта пазар (В), който цели получаване на положителни резултати (Е) от търговията.
Например практиката показа, че налагането
на глоба за излъчване на вредни газови емисии в
атмосферата не постига възложената й задача намаляване на емисиите3 .
Провалът на глобата тук се характеризира с
явлението „прехвърляемост” на паричната санкция
към крайния потребител. Поради тази причина се
стига до идеята да се организира пазар за въглерод,
където чрез принципите на свободната търговия да
се инвестира в проекти за намаляване на парниковите газове и да се постигне колективно редуциране на емисиите. Идеята става възможна след подписване на протокол от редица държави през
1991 година в Киото, Япония. Декември месец на
1997 г. в протокола вече са включени 180 държави,
които са съгласни, че 38 индустриализирани страни трябва да намаляват поетапно емисиите на парниковите си газове с времеви периоди 2003-2005 г.;
2005-2007 г. и 2008-2012 г. с нива 5,2% по-ниски от приетата за сравнение база на 1990 година.
Идеята залегнала в организацията на пазара
е, че пазарът ще улесни закупуването и продаването на права за емитиране на парникови газове с
което ще улесни и постигането на основната цел.
Така например ако дадена страна купи въглерод, тя закупува и правата върху неговото изгаряне, а страната продала въглерода ще отдаде правата си за изгарянето му. На въглеродът му се
присвоява икономическа стойност чрез сертификати, удостоверяващи квоти за емисии на парникови газове. Цената на въглерода се базирана
на способността на дадена страна, собственик на
въглерод, да го съхранява или да предпазва неговото отделяне в атмосферата. При такава ситуация

почвата и гората биха могли да играят роля на един
от основните механизми, които могат да влияят върху такъв пазар. Индустриалните нации, за които
намаляването на емисиите е трудна задача, могат
да закупят емисионни права от друга нация, чиято
индустрия не произвежда толкова много парникови
газове. Това става с прехвърлянето на квоти чрез
електронна търговия, която е подобна на електронните платформи за търговия с валута, ценни книжа и стоки. Финансовите инструменти, разработени на тези пазари се адаптират към въглеродния
пазар. Квотите тук са основният финансов инструмент с който се осъществяват опции, фючърси,
спот и форуърд. Минимална мощност на инсталация за регистрация е 20 МV. Размера на контракт
с квота е 1 000 т./СО2. Срок за прехвърляне на квотите след сделката е 3 дни.
Организационната структура на пазара се състои от създаването на: Регистър за разпределение
на квотите и транзакциите, Администратор на
регистъра, Компетентни власти, Участници на
пазара, Верификатори.
Санкциите за неизпълнение на регламента на
борсата са:
Глоба от 80 до 200 лв. за всеки тон СО2, за
който не са предадени квоти за емисии от минала
година за да се търгува на пазара.
Участник, чиито доклад не бъде верифициран
до 31 март за емисиите през предходната година,
не може да извършва прехвърляне на квоти.
Администратора следи за транзакциите и нормалното функциониране на борсовата сесия. Той
глобява участниците на пазара, които нарушават
регламента и могат да възбудят цикъл на периодични колебания от типа на фиг.1. В този случай администратора решава самостоятелно размера на
глобата.
Разглеждана от към тази си страна глобата
показва добър управленски потенциал. На първо
място би могло да се изтъкне, че тя е способна да
коносолидира икономическите интереси при пазарно ориентирано управление на обществото. На второ място тя би могла да поддържа конкурентното
взаимодействие на интересите в условията на свободна пазарна търговия.
В заключение може да се каже, че разгледаната страна на глобата може успешно да се приложи при подобно пазарно ориентирано управление на горското ни стопанство за борба с незаконното посегателство. С други думи организираният
пазар на дървесина, подобно на търговията с пар-

3 По семинарни материали с тема „Инфраструктура и процедури на сделките с емисионни квоти в европейската търговия с парникови газове” от 6.12.2006 г., София, с организатори „Българска стопанска камара” и
„Държавната комисия по стоковите борси”
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никови газове, би улеснил много закупуването и
продаването на права върху отгледни сечи с което
ще улесни и постигането на основната цел – да се
постигне добро регулиране на процеса, за да не се
губи зеленото ни богатство.
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1. „Ответнтвенность парламентариев” – Обязаности парламентариев, 28.04.2006 г., Москва,
http://wbase.duma.gov.ru
2. „Конюнктура на глобата” - сп. „Управление и
устойчино развитие” ЛТУ, София 2002 г.,
Стр.224 - „Фискални инструменти и скрита ико-

405

номика” - сп. „Управление и устойчиво развитие” ЛТУ, София 2003 г., Стр.184
3. „Оценка на глобата” - сп. „Управление и устойчино развитие” ЛТУ, София 2005 г., Стр.265
4. „Глобата в практиката на водещите държави” сп. „Управление и устойчиво развитие” ЛТУ,
София 2007 г.
5. Семинарни материали на тема: „Инфраструктура и процедури на сделките с емисионни квоти в европейската търговия с парникови газове”
от 6.12.2006г. София, с организатори
„Българска стопанска камара” и „Държавната комисия по стоковите борси”.

THE FINE LIKE AN ELEMENT OF MECHANISM FOR MANAGING OF
PUBLIC ADMINISTRATION
Krasimir Krivodolski
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ABSTRACT
The article considers the fine as an element of mechanism for managing of public administration and mechanism
for managing of social-economical processes. The role of fine in this classification is clearly pointed. Fine, as on
clement of administratively-commanded management leads to public dialogue, which pre-defines the legal situation
with the purpose of avoiding the fine reduction of tax burden and so on. On the other hand, as an element of marketly
declined management of society, it reveals consolidating abilities.
The author expresses the opinion that the managing potential of fine in market management can be used very
successfully in forest economy for regulation of economical activity in the green fund of Bulgaria.
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ГЛОБАТА В ПРАКТИКАТА НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ
Красимир Криводолски
Лесотехнически университет – София
В статията авторът изказва становището, че категорията ”Глоба”, в законодателната практика на наблюдаваните водещи държави се използва в четири варианта. Успоредно с това се наблюдава еволюционна тенденция
към по-широко използване на инструмента, като противодействие срещу нарушения причиняващи както щети
на публичните и частните интереси, така и на личните/граждански/ интереси. Това обстоятелство изгражда поясна концепция за практическото й приложение и предизвиква по-нататъшно усъвършенстване на законите за поефективно използване на глобата.
Ключови думи: глоба, мъмрене, лишаване от свобода,
Key words: fine, scolding, imprisonment

Правителствата на водещите държави регулират стопанските процеси на своите общества чрез
съдебните и административно разпоредителните си
дейности. Основният акцент при съдебните решения се пада върху углавното наказание ”лишаване
от свобода”, докато при административните санкции основна е глобата.
Целта на настоящата статия е да се занимае
с някои практически решения на правителствата относно прилагането на глобата в историческите условия на техните държави, както и да направи някои теоретични заключение относно този управленски инструмент.
В САЩ (вж.прил. 1),например, глобата допълва мярката „лишаване от свобода”, при първия случай, докато при втория тя е водещото начало с допълнение
решението на Районния съд на южна Флорида
за “реализация на програма за съхранение на опасни токсични материали”.
В Дания (вж. прил. 2) за пиратско копиране на
СD от интернет се предвижда наказание 1 г. ”лишаване от свобода”. Тази регулативна мярка е повишила ненужно напрежението в този пазарен сектор и затова се е наложило около 1999 г. да се
предприеме дерегулиране, като се премине към
административна глоба. Мотивите за преминаване към тази мярка е, че 60% от възрастовата група на 13-19 г. и 40% от групата на 19-29 г. копират „пиратски” музика и филми за собствена употреба, а не за печалба.
В АНГЛИЯ (вж. прил. 3) до 1998 г. Конкурентните фирми на пазара, които са участвали в
картелни съглашения за поддържане на високи цени са получавали административна санкция „мъмрене”. Но след 1998 г. се преминава към административна глоба. Мотива за подмяната на “мъмрене” с „глоба” е, че мъмренето е слаба мярка и е
недостатъчно условие за въздействие върху икономическия процес. Глобата се налага в размер до
10% от оборота на фирмите уличени в анти-конку-

рентно поведение. В същото време фирми, които
съдействат на държавната организация “почтена
търговия” получават привилегия (имунитет срещу
съдебно-процесуално преследване от страна на картела и преимуществото, че при административни
нарушения им се налага минимална санкция)
От двата примера/Дания, Англия/ бихме могли да заключим, че прехода от силна мярка „лишаване от свобода” към глоба и от слаба мярка „мъмрене” към глоба очертава една тенденция за преимуществено използване на глобата, като административна санкция срещу закононарушенията.
В Руската федерация (вж. прил. 4) Практиката
на приложение на глобата след 1985 г сочи, че законода телят признава глобата за достатъчно действено средство, способно да обезпечи (при правилното й прилага не) оптимално целесъобразно въздействие даже и върху лица, извършили престъпления подкопаващи икономическа та основа на
СССР. Публикуваните изследвания на учени за периода 1982 г.-1987 г. относно тази административна практика на РСФСР показват, че тя се е прилагала достатъчно широко и фактически „да заплати глоба бил осъждан всеки пети”. (вж. прил. 4)
Масовото административно производство по
прилагане то на глобата в Руската федерация можем да видим и в публикации от по-ново време 2002 г.(вж. прил. 6), където глобата се третира като облагаем приход на фирмите.
В Канада, (вж. Прил. 7) се забелязва една интересна форма на мащабното приложение на
глобата, където данъчната администрация я изпълнява по пощата съгласно споразумение с нея от
1998 г. Глобите се калкулират като 10% от печалбите или загубите на данъкоплатците.
Тук обаче възниква проблем между администрациите на САЩ и Канада, защото изпълнението
на глобата по пощата е свързана с трансфери, породени от различните валутни курсове на канадския и американския долар.
В Евросъюза (вж. прил. 8) също има предпо-
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читания към санкцията глоба. Но тук предназначението на глобата е да санкционира онези правителства, които чрез свои действия нарушават икономическия цикъл на управляваната от тях държавна
организация. С други думи ако правителствата от
деветте държави на Евросъюза имат по-висок фискален дефицит от 3% спрямо БВП, ще трябва да
вземат бързи коригиращи мерки. Ако в някоя от
държавите на Евросъюза фискалния дефицит е повече от три/3/ поредни години, то правителството
подлежи на глоба в размер на милиарди EUR.
Следователно с това си действие Европарламента цели да принуди правителствата да свиват общественото потребление в държавите си по
време на рецесия. Но това допълнително ще утежни бизнес процесите в съответната държава.
В НОВА ЗЕЛАНДИЯ (вж. прил. 9) – Глобите
се прилагат мащабно при регулиране на бизнес
процесите. Те обаче внасят големи тежести в
бизнеса. Това принуждава около 500 000 бр. средно
статистически малки и средни фирми с чиста печалба до 30 000 $ да си спестя ват пет процентовия
/5%/ фирмен данък и да не изплащат наложените
им административни глоби, които към 2002г. се
изчисляват в порядъка на 350 мил.$.
Следователно строгият регулативен режим на
бизнес процесите, установен чрез мащабно административно производство на глобата, води до спад
на приходите в бюджета на Н.Зеландия. Ето защо
лидерите на големите партии искат смяна на правителството при предстоящите избори.
От така направеният анализ в настоящата статия може да се каже, че в практиката на водещите
държави, би могло да се отличат няколко направления за прилагането на глобата:
1. Глоба, като допълнение към наказанието
„лишаване от свобода”
2. Глоба с допълнение от съдебни решение
3. Глоба, като алтернатива на други наказания в посока на дерегулиране: „мъмрене-глоба” и
„лишаване от свобода – глоба”
4. Глоба, като самостоятелен управленски
инструмент, където необходимото условие за
ефективно регулиране е масовото /мащабното/ административно производство.
Така направеното разграничение в международната практика ни дава една условна класификация за приложението на глобата като административна принуда.
По първо направление можем да отбележим,
че преди всичко административната глоба е мярка
на държавна принуда с материална характеристика, което дава трудно съчетаване на глобата с
мярката „лишаване от свобода”
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По второ направление при закононарушение
с нанесена вреда на определени органи и техните
длъжностни лица е предоставено правото да противовъздействат на правонарушителя, както чрез
налагане на глоба срещу извършеното административно нарушение, така и по пътя на възлагане
на задължението да се възстанови причинената
вреда.
По трето направление на приложението на
глобата, като алтернатива на други наказания в посока на дерегулиране: „мъмрене-глоба” и „лишаване от свобода – глоба”, показва, че този инструмент има добър управленски потенциал.
Четвъртото направеление за ползване на глобата като управленски инструмент е с необходимо условие за ефективно регулиране - масовост /
мащабност/ в административно производство. При
мащабното приложение на глобата, обаче, в много
случаи размера определян от различните съдилища съществено и необосновано се различават.
Освен това мащабното прилагане на глобата
както в мощните регионални съюзи, така и в държавни организации има отрицателни ефекти като:
внасяне на допълнителни тежести в стопанските
взаимоотношения, забавя бизнес процесите, причинява отбягване на данъци и неплащане на глоби,
като компенсаторен механизъм на правителственото регулиране.
В заключение ще отбележим, че законодателството, в различните страни постепенно се ориентира към широко използване на глобата, като противодействие срещу користните нарушения причиняващи както щети на публичните и частните
интереси, така и на личните/граждански/ интереси.
Следователно по-нататъшното усъвършенстване
на законите в международен мащаб ще способства за по-ефективно използване на глобата.
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Красимир Криводолски

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - САЩ
Менъджърите на химическия завод „Хонстман” са осъдени поотделно на 25 г.Затвор и глоба от 1.25
мил. $ за скриване на информация относно вредните емисии на завода във въздуха и други токсични
отпадъци.
- Американските въздушни линии са осъдени от Районния съд на южна Флорида на глоба от 8 мил.$
и са принудени да реализират програма за съхранение на опасни токсични материали, под съдебен контрол,
тъй като до този момент Американските авиолинии са ги нарушавали.
“Late Breaking News” - Pollution Engineering Vol.3 February 2000 USA
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ДАНИЯ
В Дания за пиратско копиране на СD от интернет се предвижда наказание 1 г. Затвор и глоба. Найтежкото наказание, било 40 дни лишаване от свобода, а най-често са налагани глоби. Проучванията показ
ват, че 10% от пазара на СD в Дания е „пиратски”. Възрастовата група на 13-19 г. притежава 60% от
пиратските СD, докато възрастовата група на 19-29 г. притежава 40% от пиратските СD
Поради което трябва да се облекчат забраните за онези, които копират „пиратски” музика и филми за
собствена употреба, а не за печалба.
“Digital Copy Low Disputed” – 02.12.2000, Vol.112, Issue 7, COPENHAGEN, DENMARK
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - АНГЛИЯ
До 1998 г. Конкурентните фирми на пазара, които са участвали в картелни съглашения за поддържа
не на високи цени са получавали административно наказание „мъмрене”. Но след 1998 г. По влязла в
сила нормативна уредба през 2000 г. сформираната държавна организация „почтена търговия” получава
правото да налага глоби до 10% от оборота на фирмите уличени в анти-конкурентно поведение. В същото
време фирми, които съдействат на организацията получават имунитет срещу съдебно-гражданско процесуално преследване и създава преимущество, за тези които не са лоялни към картела си и договорките
му. Така например глобите на две автобусни компании „АРИВА” и „ФЪРСТ ГРУП”, които държат маршрутите в Йоркшър са били редуцирани от 850 000 лири стерлинги на 550 000 USD, което възлиза около
200 000 лири стерлинги.
Economist, 11.02.2002, Vol. 365, Issue 8297
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - РУСИЯ
Стругар е задържан с похитена от него стока на стойност 50 рубли, при което вреда фактически
няма, но в съда той е осъден на глоба с размер 500 рубли.
- Склададжия е изнесъл от склада стока на стойност 869 рубли и размера на отсъдената му глоба е
също 869 рубли.
- Заместник директор на техникум във ведомост та за РЗ включва фамилия на несъществуващ шлосер,
под писва го и присвоява 80 рубли. За това си деяние е осъден да плати глоба 200 рубли.
- Бригадир в колхоз, злоупотребявайки със служебното си положение включва във ведомостта за РЗ
фиктивен колхозник, подписва го и присвоява 120 рубли. За това си действие е осъден на глоба в размер
на 500 рубли.
“Применение штрафа за хищения соц.имущества” Сов.юстиция; М.1987, №6, с.15
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - РУСИЯ
“Применение штрафа за хицения соц.имущества” Сов.юстиция; М.1987, №6, с.15
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - РУСИЯ
Глобите отсъдени от съда на фирми по повод нарушения ще се включват в данъчната основа на
тяхното облагане, т.е. те ще бъдат третирани като облагаем приход за фирмите.
International Tax Review, Jun2002, Vol. 13, Issue 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – КАНАДА
В Канада глобите за закъснение на данъкоплатците се изпълняват по пощата от 1998 г., съгласно
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споразумение с данъчната администрация. Глобите се калкулират като 10% от печалбите или загубите
им.
Политическите наблюдатели се надяваха на споразумение относно методологиите мафду Канадските
и Американските власти. Канада смята, че трансферния подход трябва да се приложи като транзакция на
транзакционна база... Транзакциите трябва да се стандартизират.
“International Tax Review” – Nov99, Vol.10, Issue 10 Toronto, CANADA
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - ЕВРОСЪЮЗ
Всички членове на Евросъюза трябва да се стремят към балансирана икономика или техните бюджети да клонят към положителен баланс. Правителствата, които имат по-висок фискален дефицит от 3%
спрямо БВП, ще трябва да вземат бързи коригиращи мерки. Ако в някоя от 9-те държави на Евросъюза
фискалния дефицит е повече от 3 поредни години, то правителството подлежи на глоба в размер на милиарди EUR.
Миналата година Германия, Франция и Португалия нарушиха тази разпоредба и със сигурост ще го
напра вят и тази година. Всички те апелират за смекчаване на тази мярка, но защитниците на пакта –
Австрийци, Ирландци и Датчани не отстъпват от тази позиция и имат силна поддръжка от Европейската
централна банка.
Германия и Франция задават въпроса, дали 3 либит ще направи икономиката по-разумна?
Примерно страни като Япония и САЩ реагират на ниския си икономически растеж чрез увеличаване
на бюджетния си дефицит.
Тази година се прогнозира, че дефицита на САЩ може да удари БВП с 4.6%, а Япония може все още
да остане на 7.7%.
Другата идея е да се разшири 3% лимит до 5% и да се променят в зависимост от икономическите
цикли.
“Economist”, 07.19.2003г. vol.368, Issue 8333; Section-Europe “Europe’s stability and growth pact”
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - НОВА ЗЕЛАНДИЯ
Глобите внасят големи тежести в бизнес регулирането на Н.Зеландия. Средно статистически малките
и средни фирми имат 30 000 $ чиста печалба, поради което спестяват 5% фирмен данък. Това заобикаля
нормативните актове и създава настроение в малкия и среден бизнес за неизплащане на глоби, които
днес възлизат на стойност 350 мил.$ При последни изчисления неизрядните платци на глоби са около
500 000. А отделните глоби, които не са платени възлизат на 1.2 мил.$.
Ето защо Ралф Пенинг казва: „Ние искаме ново правителство на изборите, което да даде глътка
въздух на бизнеса”.
“What great leap forward?” Author: Penning, Ralph Business Law – Aug2002, Vol. 16, Issue 7

FINE IN PRACTICE OF THE SOME COUNTRIES
Krasimir Krivodolski
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ABSTRACT
In this issue the author states that the category “fines” in the legislation practice of the mentioned leading
countries is used in four variants. Together with that there is an evolutional tendency towards wider usage of the
penalty method as a reaction against violation which causes damage to public and private as well as to personal
interests. This circumstance builds a clearer conception for its practical application and causes further improvement of
laws for more efficient usage of penalty.
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ЖИВАТА ЗЕМЯ В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА ОСИГУРЯВА
УСТОЙЧИВИ ДОБИВИ
Нидал Шабан, Мая Нусторова, Красимира Сапунджиева
Лесотехнически университет - София
Почвените микроорганизми стимулират разграждането и изграждането на органичните субстанции в почвата.
Те спомагат за минерализацията на органичната материя и за обогатяването й с хранителни вещества. Стимулиране
на микробната дейност се постига чрез прилагане на редица препарати, съдържащи почвени бактерии и хранителни вещества, които повишават микробната активност, а тови води до увеличаване на почвеното плодородие
и добивите. Биопрепаратите редуцират употребата на минерални торове и ограничават влиянието на стресовите
фактори. Прилагането им ускорява разлагането на растителните остатъци, което ги прави подходящи и за
производство на компости. Проведени са полски експерименти в опитните полета на Аграрния университет–
Пловдив и на Лесотехническия Университет във Враждебна. Изпитани са бактериалният тор Бактофил в две
модификации А и В при домати, както и листният тор Лактофол - при някои зеленчукови растения.
Микробиологичните анализи на почвата показват, че влиянието на препарата Бактофил се изразява в поддържане на постоянна висока биогенност на почвата, като резултат от преструктуриране на почвения микробоценоз.
Повишената биогенност и свързаното с нея обогатяване на почвата с усвоими хранителни и биологично активни
вещества е причина за получения положителен ефект от прилагането на Бактофил. Смесеното приложение на
Лактофол и намалени дози хербициди стимулира актиномицетите и слабо подтиска развитието на микроскопичните гъби. Получените добиви от културите се запазват качествено и количествено.
Ключови думи: почвени микроорганизми, бактофил, лактофол, минерален състав, бактерии.
Key words: soil microorganisms, bactofyl, lactofol, mineral contents, bacteria

Увод
Почвата е сложен субстрат, в който микроорганизмите и микробиологичните процеси оказват
съществено влияние върху плодородието и храненето на растенията.
Оптималната биологична активност на почвата е най-добрата предпоставка за правилния растеж на растенията, което може да се осъществи
при най-добрия избор и пълно усвояване на хранителни вещества. Дейността на многобройните живи организми в почвата, участващи в разграждането и синтеза на органични субстанции имат съществена роля за постигане на оптимална биологична
активност. Така се освобождават лесно усвоими
хранителни вещества за градинските растения.
Образуването на кухини подпомага достъпа на въздух в почвата, подобрява почвената структура и живота в нея. При конкретни физико-химични свойства на дадена почва се развиват определени видове
и групи микроорганизми и се установява биологично равновесие, което обуславя кръговрата на хранителните елементи и почвеното плодородие.(
Chausson ,R. B., et .al 1986, Головина, Л.Н. и
др.1988). Почвените бактерии и гъби стимулират
преработването и разтворимостта на намиращите
се в почвата хранителни вещества, които могат да
се усвоят от растенията. Някои бактерии в симбиоза с определени растителни видове участват в непосредствено усвояване на атмосферен азот и използването му от растенията. Други бактерии са в

състояние да постигнат това, независимо от растителните видове. Те спомагат за разграждането
на органичната материя и за обогатяването й с минерални хранителни вещества.
Интерес представлява изясняване влиянието
на минералното, органо-минералното, листното торене и смесеното им приложение с хербициди върху биологичната активност на почвата.Развитието
на различните почвени микроорганизми, интензивността на микробиологичните процеси са пряко
свързани с трансформацията на хранителните за
растенията елементи и с почвеното плодородие.
Целта на настоящото проучване е да се изясни действието на листното подхранване, както и
приложението на бактериалния препарат Бактофил
върху количествените промени в почвената и епифитна микрофлора при растенията зелен грах и
домати.
Материал и методи
Проучени са някои основни физиологични групи микроорганизми. Почвените проби за микробиологични анализи се вземаха от слоя 0-15 сm при
три фенофази от развитието на зеления грах и се
анализираха за установяване на микробиологичния
статус. Микроорганизмите се определяха по класическия метод на разреждане с посевки на почвени суспензии върху подходящи твърди хранителни
среди. Извършено бе отчитане на броя на колониеобразуващите единици (CFU). Епифитните микроорганизми се определяха чрез подготовка на лист-
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ни проби от грах по описания по-горе метод.
Изследванията се извършиха в лабораторията по
Микробиология при Аграрния университет –
Пловдив.
Полските експерименти с домати от сортовете Вики и Опал са изведени на опитното поле на
Лесотехническия Университет във Враждебна /София/ върху слабо излужена канелена горска почва.
Проследени са измененията в почвената микрофлора - амонифициращи бактерии, спорообразуващи бактерии, актиномицети, микромицети и бактерии, усвояващи минерален азот. Измерванията са
направени на 40-я, 70-я и 130-я ден след засаждането на растенията на постоянно място. Размерът
на опитната парцела е 50 m2 и е заложен в 4 повторения при обща площ на опита – 800 m2.
Резултати и обсъждане
1. Изменения в ризосферната и епифитна
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микрофлора при зелен грах сорт Прометей.
Представените данни в табл.1 показват количествените промени на бактериите /амонифициращи и имобилизиращи азота/ в кореновата система
на граховите растения в резултат на листното им
подхранване със суспензионните торове лактофол
приложени самостоятелно или в смес с пестициди.
През целия период на изследване, най-благоприятно влияние върху развитието на бактериите оказва
Лактофол О. Останалите три формулации Лактофол (Fе, К и В) слабо понижават броя на бактериите.
Количеството на бактериите, разграждащи органичните азотни съединения /амонифициращи бактерии/ в ризосферата нараства през първата и втора
фаза от растежа и развитието на растенията, като
най-високо е съдържанието им при третиране на
растенията с лактофол О /5.0 и 9,4 CfU) съответно през Іва и ІІра фаза в сравнение с контролните
варианти.

Таблица1. Бактерии в ризосферата на зелен грах /Cfu х 106 g-1/

№

Варианти на опита
#

Бактерии, разграждащи
Бактерпии, трансформорганичните съединения
ращи минералните
на азота
азотни съединения
Фази на развитие
I-

1
К1 (неторена. неплевена)
3,8
2
К2 (торена плевена)
4,9
3
Лактофол О самостоятелно
5,0
4
Лак О+опт.дози пестиц. смесено
4,5
5
Лактофол Fe самостоятено
3,5
6
Лак.Fe+опт.дози пестиц.смесено
3,4
7
ЛактофолК- самостоятоятелно
3,9
8
Лак.К+опт.дози пестиц.смесено
3,0
9
Лак.В- самостоятоятелно
3,7
10
Лак.В+опт. дози пестиц.смесено
3,6
Средно
3,9
# - дозата на препаратите е изразена в 500 ml/da
Варирането в числеността на бактериите,
трансформиращи минералните съединения на азота в ризосферата на граха между отделните варианти е в границите от 2,7 до 3,5 Cfu /І – фаза/.
През ІІ-та фаза е от 1,2 до 5,2 Cfu, а през третата
е от 2,2 до 6,9. Имобилизиращите бактерии през
втория период на изследване нараства под влияние
на лактофол О и В, използвани самостоятелно и в
комбинация с хербициди, като по-добър е ефекта
на лактофол О. Това благоприятно въздействие на
лактофол О се запазва и през третата фаза.
Самостоятелното и съвместно приложение на
листни торове и пестициди увеличава броя на актиномицетите (табл.2). Данните се потвърждават и
от резултатите получени от други автори (Баева Г.,

II-

III-

I-

II-

III

8,5
8,8
9,4
5,7
7,5
6,0
7,8
5,3
7,1
5,6
7,2

4,5
4,0
2,3
3,5
4,0
2,8
3,0
2,4
2,5
1,2
3,0

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

2,0
2,6
3,3
5,2
1,6
2,9
1,6
1,2
3,9
2,6
2,7

4,5
4,3
6,9
4,5
4,8
4,8
2,3
2,2
4,7
3,9
4,3

2000 и 2001). Вероятно актиномицетите разграждат пестицидите и използват някои от компонентите им като допълнителни хранителни източници.
През втората и третата фаза също се наблюдава
положителен ефект от комбинираното влияние на
пестициди и листно торене.
Количествени промени се констатират и в развитието на гъбната микрофлора. Броят на микроскопичните гъби слабо се повишава във вариантите
с лактофол О и В през първите две фази на
експеримента, а през третата се наблюдава изравняване в числеността на гъбите между контролата
и останалите варианти. Аналогични са и измененията в развитието на целулозоразграждащите микроорганизми /таблица 2/.
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Таблица 2. Епифитни микроорганизми в листата на зелен грах (по фенофази на граха)

Варианти
на
опита #

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К1 (неторена. неплевена)
К2 (торена.плевена)
ЛактофолО-500 самостелно
ЛактофО+опт.дози.пестиц.смесено
ЛактофолFe-500 самостелно
Лакт.Fe+опт.дози пестиц. смесено
ЛактофК-500 самостоятелно
ЛактК+опт.дози пестиц. смесено
ЛактофВ-500 самостоятелно
ЛактВ+опт. дози пестиц. Смесено

Средно

Актиномицети
Cfu х 106 g-1
почва
I0,9
0,6
1,2
1,4
0,9
0,8
1,3
1,5
1,4
0,9

II0,7
0,8
1,3
1,6
1,2
1,1
0,9
0,7
1,2
1,1

III1,5
1,3
1,9
1,8
1,4
1,6
1,5
1,6
2,0
1,9

1,1

1,1

1,7

Микроскопичн
Целулозои гъби
разлагащи
Cfu х 103 g-1
Cfu х 103 g-1
почва
почва
Фази на развитие
IIIIII
IIIIII31
20
15
29
3
34
36
29
18
38
14
35
39
33
17
35
15
44
23
22
17
38
4
37
12
22
13
7
25
16
22
19
13
4
12
11
14
19
14
11
12
28
21
20
18
28
13
34
34
21
17
48
8
43
36
33
14
33
7
43
26, 23, 15,
11,
27,1
32,5
7
8
6
3

# - дозата на препаратите е изразена в ml/da

Епифитните микроорганизми /бактерии и микроскопични гъби/, развиващи се по надземните части на растенията се хранят с вещества, отделени
като секрети и ексудати по повърхността им. Те
изпълняват ролята на изкуствена преграда срещу
много болести, устойчиви са на различни фитонциди и слънчева радиация (Мишустин, Е. 1987).
Бактериите и гъбите благоприятно се влияят от
Лактофол О, Fе и В. В по-късната фаза от развитието на граха под въздействието на Лактофол Fе, К
и В чувствително намалява броя на микроскопичните гъби (табл.3).
В заключение може да се установи, че самостоятелното или комбинирано с пестициди листно
подхранване с различаващи се по своето съдържание на макро- и микроелементи суспензионни
торове лактофол, влияят по различен начин върху

почвената и епифитната микрофлора. Лактофол О
и В стимулират развитието на почвените микроорганизми - бактерии, актиномицети и микроскопични гъби. Епифитните бактерии и гъби също нарастват под влияние на Лактофол О и В. В края на
изследването се наблюдава подтискане на гъбната микрофлора под действието на лактофол Fe, К
и В. Тези резултати потвърждават получените от
(Sapundijeva K. et all.1996) данни, че листното подхранване на увивните сортове зелен фасул-Хелда
и Тракийски, отглеждани при неотопляеми пластмасови оранжерии, стимулира актиномицетите
(вторият по значимост след бактериите компонент
на ризосферната микрофлора), имащи важно значение за храненето на растенията и слабо подтискат развитието на микроскопичните гъби.

Таблица 3. Микроорганизми в ризосферата на граха Cfu x 103 g-1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Варианти на опита #
К1 (неторена. неплевена)
К2 (торена.плевена)
Лактофол О самостоятелно
ЛактофолО+опт.дози.пестиц.смесено
Лактофол Fe- самостоятелно
Лакт.Fe+опт.дози пестиц.смесено
Лактофол К- самостоятелно
Лакт.К+опт.дози пестиц.смесено
Лактофол В- самостоятелно
ЛактВ+опт. дози пестиц.смесено
Средно

I фаза
бакте
рии
18
27
19
32
11
48
11
8
24
22
22,0

гъби

II фаза
бакте
рии

гъби

Фази на развитие
III фаза
бактерии

гъби

5
62
6
1,1
13
6
79
12
2,3
16
12
134
22
3,5
15
10
156
18
2,6
10
10
69
5
1,1
3
10
142
10
1,8
6
14
42
5
2,4
5
18
50
4
1,5
5
8
22
10
2,2
1
6
31
4
1,7
3
9,9
78,7
9,6
2,02
7,7
# - дозата на препаратите е изразена в ml/da

Живата земя в зеленчуковата градина осигурява ...

2. Изменение в ризосферната микрофлора
при домати
Получените резултати при сорт Опал показват относително слаб ефект от минералното торене (V2) в сравнение с неторената контрола(V1) (таблица 4). Същият резултат е получен и при варианта без минерално торене, но с третиране с Бактофил (V3). Най-ефективен се оказва варианта с по-
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ловин норма на торене и третиране с Бактофил(V4).
По-различни са резултатите от опита със сорт
Вики (таблица 5). Той реагира малко по-добре на
торенето. Най-съществено различие в реакцията на
двата сорта се наблюдава във варианта с третиране с Бактофил, но без торене(V3), което показва
възможността от заместване на минералното торене с добавка от бактофил.

Таблица 4. Количествени изменение на почвените микроорганизми в ризосферата на доматените
растения сорт Опал (103/g суха почва.)
Вар.

Почвена
Общ брой
дълбочина микроорган
cm
изми

V1
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

5523
3012
5287
8286

V1
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

5245
3473
4098
15408

V1
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

1892
8603
5853
5613

Амонифи
Актино
циращи
Бацили
мицети
бактерии
Юни (40 дни след засаждане)
3523
545
2000
1034
225
1993
1586
322
3678
3473
527
4791
Юли (70 дни след засаждане)
2500
568
2556
2442
695
905
2630
848
1196
2152
130
12826
Септември (130 дни след засаждане)
1118
452
731
5699
1677
2839
3414
358
2274
2462
398
3086

Микро
мицети

Бактерии, усвояващи
мин.азот

45
23
22

2591
4112
1126
1868

189
126
272
430

8211
13136
14087
11087

43
65
105
65

1366
17527
3537
4237

V1=Нетретирана с препарата, неторена контрола; V2= Нетретирана с препарата торена контрола;V3=
Третиране с препарата в препоръчаната доза без торене;V4= Третиране с препарата с намалени на половина
норми на торене

Таблица 5. Количествени изменение на почвените микроорганизми в ризосферата на доматените
растения при сорт Вики (103/g суха почва)
Вар.

Почвена
дълбочина
cm

Общ брой
микроорга
низми

Микро
мицети

Бактерии,
усвояващи
мин.азот

V1
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

20000
10000
5735
2967

0
25
0
0

5529
5823
1301
2637

V1
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

3421
2319
3330
4914

63
106
409
234

2747
5149
10473
9521

V1
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

23312
5055
5955
4978

65
44
44
21

20796
3846
6889
3447

Амонифи
Актино
циращи
Бацили
мицети
бактерии
Юни (40 дни след засаждане)
12565
612
7435
2380
329
7595
2892
1012
2843
1582
220
1385
Юли (70 дни след засаждане)
1305
547
2053
1064
234
1149
1717
409
1204
2957
1149
1723
Септември (130 дни след засаждане)
6559
1957
16688
2132
330
2879
3378
956
2533
1191
234
3766

V1=Нетретирана с препарата, неторена контрола;V2= Нетретирана с препарата торена контрола;V3=
Третиране с препарата в препоръчаната доза без торене;V4= Третиране с препарата с намалени на половина
норми на торене
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Обобщените данни от опитите с двата сорта
домати показват положителния ефект на Бактофил.
Относително ниският ефект от торенето може да
се обясни със сравнително добрият хранителен режим на почвата (таблица 6). Съществени са различията между двата сорта в реакцията им на трети-

ране с Бактофил, много по-положителна при сорт
Вики. На основа на резултатите от експеримента
може да се препоръча прилагането на Бактофил
съвместно с намалени над два пъти норми на
торене.

Таблица 6. Агрохимична характеристика на опитния участък

рН
/KCl/
6,8

Хумус
%
1,67

NO3-N
mg/1000 g
9,38

NH4-N
mg/1000 g
1,89

P2O5
mg/100 g
33,3

K2O
mg/100 g
17,9

Таблица 7. Количество на азотфиксиращите микроорганизми (сорт Опал -103 g суха почва)

дълбочина,cm

Общ брой

V1
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

6500
8022
4908
2879

V1
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

14400
7242
12401
9261

V1
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

2402
7569
4063
8608

Вар.

Бактерии
Актиномицети
Юни (40 дни след засаждане)
6091
409
6000
2022
2828
2088
2681
198
Юли (70 дни след засаждане)
12884
1516
6674
568
11978
423
8174
1087
Септември (130 дни след засаждане)
2301
101
5591
1978
2758
1305
6726
1882

V1=Нетретирана с препарата, неторена контрола;V2= Нетретирана с препарата торена контрола;V3=
Третиране с препарата в препоръчаната доза без торене;V4= Третиране с препарата с намалени наполовина
норми на торене

Таблица 8. Количество на азотфиксиращите микроорганизми (сорт Viki -103 g абс. суха почва)

Вариант
V1- контрола
V2
V3
V4

Дълбочина,cm
0-20
0-20
0-20
0-20

V1- контрола
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

V1- контрола
V2
V3
V4

0-20
0-20
0-20
0-20

Общо количество
Месец юни (40 дни)
8236
11240
2747
4662
Месец юли (70 дни)
4558
8415
6505
11138
Месец септември (130 дни)
10795
3165
6833
2785

Бактерии

Актиномицети

6165
7797
1205
1980

2071
3443
1542
2681

2698
7819
5591
9872

1590
596
914
1266

9785
2923
4989
1500

1010
242
1844
1225

V1=Нетретирана с препарата, неторена контрола;V2= Нетретирана с препарата торена контрола;V3=
Третиране с препарата в препоръчаната доза без торене;V4= Третиране с препарата с намалени наполовина
норми на торене

Живата земя в зеленчуковата градина осигурява ...

Микробиологичните анализи на почвата /таблици 4, 5, 7 и 8/ показват, че влиянието на препарата Бактофил се изразява в поддържането на постоянна висока биогенност на почвата като резултат от преструктуриране на почвения микробоценоз.
Тази повишена биогенност и свързаното с нея обогатяване на почвата с усвоими хранителни и биологично активни вещества е причина за получения
положителен ефект от прилагането на Бактофил.
Изводи
1. Самостоятелното или комбинирано с пестициди листно подхранване с различаващи се по
своето съдържание на макро- и микроелементи
суспензионни торове лактофол, влияят по различен начин върху почвената и епифитната микрофлора.
2. Препарата Бактофил поддържа постоянна
висока биогенност на почвата като резултат от преструктуриране на почвения микробоценоз. Тази повишена биогенност и свързаното с нея обогатяване на почвата с усвоими хранителни и биологично
активни вещества е причина за получения положителен ефект от прилагането на Бактофил.
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LIVE SOIL IN VEGETABLE GARDEN ENSURE SUSTAINABLE YIELD
Nidal Shaban, Maya Nustorova, Krasimira Sapundijeva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The soil microorganisms stimulate degradation process and construction of the organic substances in the soil.
They have the most important role to achieve optimal biological activity. They participle in the processing and dissolve
of the nutrient staff situated in the soil. They contribute for degradation of the organic matter and for enrich the soil with
mineral nutritious. Stimulation of the microbe life in the soil can be achieved by applying a number of preparations
which contain the soil bacterium and nutritious which stimulate microbiological activity in the soil and ensure better
flow of needed nutritious which increase the soil fertility and yield. They contribute for decreasing use of fertilizers and
restrict the influence of the stressing factors. The use of such a preparations accelerate degradation of the plants rests
which make them suitable for production of compost. The field experiments was conducted in experimentally fields of
University of Forestry – Vrajdebna and University of Agriculture- Plovdiv. The tested preparation is the bacterial
fertilizer Bactofil in two modifications A and B at tomato. The leaf fertilizer Laktofol is offer for many vegetable crops.
Microbiological analysis of the soil shows that the influence of preparation Bactofil is express in supporting constantly
high biogenesis of the soil like result over-structuring of soil microbocoenses. The higher biogenity and its related with
dressing of the soil assimilate nutritious and biological actively stuff is the reason for received positive effect from using
of Bactofil. The mixed use of Lactofol with decreasing doses of herbicides stimulate Actinomycetes (the second by
importance after bacterium ingredient of rhizosphere microflora). They have great importance for nutrition of the plants
and weakly suppress the development of microscoping fungi. The received yield by the crops was saved by quality and
quantity.
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ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ НА УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В
ПРОГРАМАТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ СОКРАТ-ЕРАЗЪМ
Александра Живкова, Нидал Шабан
Лесотехнически университет – София
Сократ е програма на Европейската Общност, предназначена да допринася за развитието на образованието,
както и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество в сферата на образованието. Програмата
има за цел да насърчи обмена между образователните институции, да насърчава иновациите в образованието, да
спомогне за количествено и качественото подобряване на владеенето на чужди езици. Програмата се стреми да
подобри качеството и да въведе европейското измерение във висшето образование, като поощрява транснационалното сътрудничество между висшите училища, подпомага мобилността на студентите и преподавателския
състав и подобрява прозрачността и академичното признаване на периоди на обучение и квалификация в рамките на Съюза.
Ключови думи: Европейска общност, програма Сократ, развитие, образование
Key words: European community, program Socrates, development, education

С подписването през 1999 година на т.нар.
Болонска декларация от 29 Европейски държави,
се постави началото на Единно европейско образователно пространство. През месец март 2000 година Европейският съвет прие стратегия, съгласно
която “Европейският съюз трябва да се превърне в
най-конкурентноспособната и динамична, основана на знанието икономика в света, създаваща устойчив икономически растеж, повече и по-добри работни места, по-голямо социално сближаване и
опазване на околната среда”.
Програма Сократ
Сократ е програма на Европейската общност,
целяща коопериране в областта на образованието,
както и създаване на отворена Европейска област
на сътрудничество в сферата на образованието.
Програмата се основава на чл. 149 и 150 от Договора за ЕС, съгласно които “Общността ще допринася за развитието на качествено образование, чрез
широк кръг от дейности, които ще бъдат осъществявани в тясно сътрудничество със страните членки”. Програма Сократ се стреми към:
• Развитие и утвърждаване на Европейската
образователна система на всичките й нива;
• Качествено и количествено подобряване на
владеенето на чужди езици в ЕС;
• Осигуряване на равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички образователни нива;
• Поощряване мобилността и сътрудничеството в сферата на образованието.
Програма Еразъм
Еразъм е подпрограма за сътрудничество във
висшето образованите в рамките на програма
Сократ. Тя е най-голямата програма за университетски обмен, която през 2007 година празнува своя

20 рожден ден. Повече от един милион студенти
са имали шанса да бъдат част от тази програма от
началото на съществуването й през 1987 година.
Започнала като програма на Европейската общност
за студентска мобилност, във втората фаза на
Сократ/Еразъм подкрепя не само мобилността на
студенти и преподаватели, но и възможността европейските измерения да проникнат в учебните програми на висшите училища и по такъв начин да се
отразят върху качеството на обучението не само
на пътуващите в други страни студенти, а на всички европейски студенти. Програмата отвори пространство за диалог и толерантност и допринесе за
сближаването между различните култури по естествен път. Програмата осъществява междукултурния диалог и окуражава младите да мислят като
“Европейци”, да бъдат мобилни не само в процеса
на обучение, но и след това, когато станат неделима част от пазара на труда. Целите на подпрограма Еразъм най-общо могат да се обобщят в:
• Ускоряване прилагането на Европейските изменения във висшето образование;
• Насърчаване международното сътрудничество между университетите;
• Прозрачност и академично признаване на периоди от обучение и квалификация в общността на
европейските държави.
Мобилността Еразъм е част от децентрализираните дейности на подпрограмата. Тя предоставя
възможност на всички студенти (бакалаври,
магистранти, докторанти, включително и студенти
в неравностойно положение) да реализират обучение за определен период в университет от държава-членка на ЕС. Участието в програмата се счита
за качествен и количествен показател на измерение на степента на евроинтеграция на висшите образователни институции. Целите на студентската

Положителни страни на участието на студентите в програмата за ...

мобилност по подпрограма Еразъм са:
• Да даде възможност на студентите да обогатят своите знания за езика, културата и образователната система в друга европейска държава,
както и да разширят познанията си в дадена академична област;
• Да насърчават сътрудничеството между институциите, както и да обогатят образователната среда в университета – домакин;
• Да подкрепят обществото като създават бъдещи професионалисти – добре квалифицирани,
свободомислещи хора с международен опит;
• Да съдействат, когато това е възможно за
покриване на разходите за мобилност и да улеснят

периода на пребиваване на студентите в чужбина;
• Да улеснява трансфера на кредити и признаването на периодите на обучение в чужбина.
Понастоящем 38 български висши училища
имат утвърдена от ЕК Университетска Еразъм
харта, което им гарантира правото да участват по
подпрограмата.
От стартиране на програма Сократ/Еразъм в
България през академичната 1999/2000 година до
приключването на последната академична година
2004/2005 година 3280 български студенти са се
възползвали от възможността да се включат в
програмата.
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Най-много студентски мобилности са реализирани към Германия, Франция, Гърция, Великобритания и Белгия. Най-много студенти са реализирали мобилности от следните области на знанието:
Инженерни науки и технологии, Математика и
информатика, Селскостопански науки, Бизнес науки и мениджмънт, Езици и филологически науки.
ЛТУ – София има изградени международни
връзки с 10 чуждестранни университета (Humboldt
Universitaet Berlin, Fh Salzburg, Savonia University
Finland, Akademia Rolnicza Krakowie, Edinburgh
College of Art, Fh Osnabrueck, Westfalische Wilhelms
Universitaet Muenster, Fachhochschule Rosenheim,
Universitaet Koblenz Landau, University of Joensuu
Finland). Реализирани са 3 студентски и 7 академични мобилности през 2005-2006 година. Интересен е фактът, че през същият период е регистрирана почти същата мобилност в обратна посока (3
студентски и 5 академични). Синхрона в обучени-

ето и кредитите са осигурени чрез двустранно съгласувана рамкова програма.
Безспорна е ползата от прилагането на Европейските програми, функциониращи с цел създаване на една отворена образователна система, която да осигури непрекъснат обмен на знания и иновации между различните култури.
Литература
1. http://socrates.hrdc.bg – Характеристика на програма Сократ и подпрограма Еразъм;
2. Болонска декларация за създаване на общоевропейско образователно пространство за висшето
образование, 1999;
3. Ръководство за управление на децентрализираните дейности по подпрограма Еразъм, Договорна
година 2005 (За академична година 2005-2006);
4. Тодоров, В., Измеренията на програма “Еразъм”
в българското висше образование.

POSITIVE SIDES OF PARTICIPATION OF THE STUDENTS IN THE
PROGRAM FOR STUDENT MOBILITY SOCRATES/ERASMUS
Aleksandra Zhivkova, Nidal Shaban
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Socrates is a program of the European community, which purpose is to contribute for the development of the
education, as well as for creating an open European field for collaboration in the sphere of education. The program aims
to encourage exchange between the educational institutions, to encourage innovation in education, to promote the
quantity and quality of learning foreign languages. The program aspire to improve the quality and to initiate European
dimension in higher university education, like the stimulation of transnational collaboration between the different
universities, helping students’ mobility and teaching members and to improve transparency and academic admission of
periods of education and qualification in the frame of an alliance.
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АКТИВНО УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ИМ ПО УЧЕБНА
ДИСЦИПЛИНА “АГРОТУРИЗЪМ”
Виолета Тодорова, Александра Живкова
Лесотехнически университет – София
Агротуризмът се характеризира с престой на туристите в селската къща, контактът с домакините и с
достъпа им до стопанството в двора.
Активното участие на студентите в обучението по “Агротуризъм” се състои в култивиране и съхранение на
билки в селски двор, приготвяне на кисело мляко и зеленчуков хляб в домашни условия, запознаване с производство на биосладко от горски плодове. Правят се упражнения в “Марковата къща” – гр. Трън, посещава се
екопътека “Ждрелото” на река Ерма. Особен интерес за студентите представлява и практиката им в конна база
“Здравец” – с. Скравена. На изпита по “Агротуризъм” студентите предоставят проекто-задание на агротуристическа къща.
Ключови думи: oбучение, агротуризъм, дворно стопанството, екопътека.
Key words: education, agrotourism, farmyard, eco-path.

Агротуризмът е част от селския туризъм.
Характеризира се със следните три елементи:
1. Престой в селската къща.
Престоят в една добре обзаведена в автентичен стил /стара или нова/ къща има особено значение за градския човек, защото там е усещането за
истински дом и личността се чувства значима.
Студентите активно участват в посещението на
Музея на селското стопанство – София и Етнографския музей – София, където непосредствено
се запознават с видовете архитектурни къщи в
страната. Те обличат автентични дрехи, които ни
се предоставят от музея и сами издирват такива от
родните си места. В проекта за агротуристическа
къща поставят непременно етнографски кът, който е гордост за всеки стопанин. Там се поставя и
стан за тъкане, дървени съдове за обработка на
млякото и маслото. Автентичните керамични съдове от троянска и бусенската школа красят дома,
а закупените керамични чинии, гювечи, стомни се
употребяват в ежедневието. Студентите имат упражнение по аранжиране на етнографски кът в
„Марковата къща” в с.Турковци, Трънско. Тук особено ярки са чергите, както и автентичните керамични съдове от близкото село Бусенци, които имат
зелено-синя абстрактна окраска, която се дължи
на съдържание на желязо и хром в глината.
Гостите на къщата могат сами да си приготвят храната или заедно със стопаните. Това, което
ражда българската земя е ароматно и екзотично.
Над 100 рецепти са представени от студентите,
което е една вълнуваща кулинарна разходка, като
се започне от типичните ястия в ежедневието, през
сезонните и празнични ястия, и се стига до биохраните, като биояйца и биозеленчуци. На упраж-

нение специално се прави хляб с извлек от коприва.
Този хляб е вкусен и здравословен. В лабораторни
условия се приготвя българско кисело мляко, което съдържа Лактобацилус Булгарикус от научния
институт “Елби”. Посрещането на туристите трябва да бъде с хляб, пчелен мед и сушена билка.
Студентите агрономи изучават пчеларство, но тук
се касае за отглеждане на пчели с 1-2 кошера в
селския двор. Ако меда се закупува, то се сертифицира чрез етикета, който съдържа най-малко 4
показателя. Употребата на пчелен мед и ползване
на биологично-активните му съставки става при
строго определени правила. На упражнение
”Пчелен мед” се разглеждат видовете мед и начина на хранене с пчелен мед.
2. Престой в дворното стопанство и включване в основните земеделски дейности.
Студентите отглеждат по 1 билка в избрания
двор на агротуристическата къща. Те избират билки от живата колекция в Регионалния център по
Научно-приложно обслужване – Негован, НЦАН –
София. Трудно е да се изтъкне коя е най-добрата
билка, но всяка от 30 -те отглеждани билки в саксии
имат своето значение при предлагането им на туриста за чай, отвара или настойка. Особено популярни са градинския чай, пирински чай, маточината като антиоксидант, видовете коприва и сортовете шипка. Студентите ползват и жива колекция от
билки при “Ждрелото” на река Ерма.
Дворът е място за оживена стопанска дейност. Туристът помага в работата на стопанството,
научава интересни неща при прибирането на реколтата. Студентите са запознати на лекции с основите на биоземеделието и доколкото е възможно могат да приложат знанията си при отглеждане на пло-
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дове и зеленчуци. Няма чуждестранен турист, който да не пита доматите ни дали са еко-, т.е. биоили органични домати /което е едно и също/.
Конкретно студентите се запознават с производството на биосладко от горски плодове във фирма
“Биостарт” – Велинград.
Студентите проектират селския двор, разделен на три части. В близката част до къщата дворът е покрит от стара асма, даваща прохлада през
лятото и създаваща задушевна атмосфера. Това е
социалната страна на агротуризма – общуването.
Другата част на двора е цветната градина. Аранжирането на цветната градина те изучават по Цветарство, а го прилагат по Агротуризъм в проекта си, както и с активното си участие в аранжиране на цветна градина в “Марковата къща” и екотуристически
комплекс “Предбалкан” – с.Правешка Лакавица.
В стопанската част на двора се проектират
постройки за животни. Тук при обучението се обръща голямо внимание на безопасността на туриста в къщата, двора и при съприкосновението с
животните, особено на децата.
В третата част на двора е Градината със зеленчуци и плодни дръвчета, както и кошерите. В
проекта си студентите описват тези сортове, които
са характерни за района и важни за запазване на
биоразнообразието и устойчивото развитие. Няма
нищо по-сладко от прясно откъснатия домат или
който и да е друг зеленчук. Студентите на упражнение се запознават с изискванията за качеството
на пресни плодове и зеленчуци. Това са Директиви
на ЕС, които са вече задължителни за България:
например “дъгата” /извивката/ на краставица екстра качество при дължина 20 см не трябва да бъде
повече от 10 мм.
3. Допълващ /съпътстващ/ туризъм.
Агротуризмът включва дейности, съпътстващи престоя в селската къща и двор, които се организират за разнообразието на ваканцията на
туристите. Това са обикновено еднодневни екскурзии с познавателна цел, на разстояние не по далече от 5-10 км от Агрокъщата. В зависимост от сезона и християнските празници най-напред се предлага участие в традиционни празници на селището
и околността. Студентите участват в съборите по
места и ги описват в проекта от лично наблюдение,
краеведчески книги или от Интернет. Например в
с.Дебнево се провежда Събор на селото на
Петковден – 7 октомври, Празник на сливата и сливовота ракия, Конски събор, празник на билките /
на Еньовден/, спонсориран от фирмата за билкоп-

роизводство “Биопрограма”. Наблизо в с.Орешак
през юни се организира Национален панаир на художествените занаяти /Международен пленер по
керамика/.
На първо място като допълващ туризъм се
поставя екотуризмът, т.е туризъм за запазване на
биоразнообразието и устойчивото развитие.
Студентите посещават екопътека “Ждрелото” на
река Ерма, от която се разкрива неописуема гледка към Знеполе. Пътеката е изградена преди 7 години със съдействието на БАСЕТ – Българска асоциация за селски и екотуризъм, на която студентите могат винаги да станат членове и да получат
информация. Особено прочута е екопътека “Видимско пръскало” близо до с.Дебнево, която води
до втория по височина водопад в България – “Видимско пръскало”.
Приключенски и спортен туризъм обхваща
лов, риболов, пешеходен и вело-туризъм, скално
катерене, рафтинг, пещерен туризъм.
Културен туризъм обхваща архитектурните,
историческите, религиозните обекти и всички музеи.
В проекта „Лазар” за с.Добърско, община Разлог
студентът подчертава уникалните фрески в църквата “Св.Св.Теодор Тирон и Теодор Стратилат”
/1664 г./, като най-забележителните представят
Христос в излитаща ракета и Христос, който се
завръща в ракета.
Студентите посещават с.Скравена Ботевградско, където се съчетават исторически туризъм
/костница на черепи на 10 Ботеви четници, която е
единствена в България/, манастирски туризъм /манастирче “Св. Николай Летни” и манастир “Свето
Преображение”, основан по времето на Втората
българска държава/, екопътека до “Чекотински” манастир с дъб-цер на 600г. /втория по възраст след
черницата в София на 650г./ и конна база „Здравец”, в която студентите яздят коне.
Студентите представят на изпита проект за агротуристическа къща, след като са взели активно
участие в обучението си. Работят и по рекламата
на агротуризма и последната страница на всеки
проект е рекламна.
Литература
1. “Учебна програма по учебната дисциплина Агротуризъм” – доц.д-р Виолета Тодорова;
2. Проект: “Агротуристическа къща Рустика” –
с.Дебнево, общ. Троян – Мирослав Ст. Василев;
3. Проект: “Агротуристическа къща Лазар” –
с.Добърско, общ. Разлог – Лазар М. Копанаров;
4. Проект: ”Къщата на старата пещ” – с.Скравена,
общ. Ботевград – Елена А. Цонкова.
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ACTIVELY PARTICIPATION OF THE STUDENTS IN TEACHING OF
EDUCATIONAL DISCIPLINE “AGROTOURISM”
Violeta Todorova, Aleksandra Zhivkova
University of forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The Agrotourism could be described with stay of the tourists in the rural house, the contact with householders
and with free access to the farmyard.
Active participation of the students in the teaching of Agrotourism consist of cultivation and storage of different
kind of herbs in the farmyard, making of yoghurt and vegetable bread in home conditions, introducing with production
of bio-jam from forest fruits. One of the exercises is led in “Markov’s house” – the city of Tran, a visit to Eco-path
“Couloir” by the river Erma. Particular interest for the students represents the practice in horse riding base “Wild
Geranium” – Skravena. At the exam of Agrotourism the students make a project of Agrotouristical house.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2007(18)

ГЕОДЕЗИЧЕСКА, АСТРОНОМИЧЕСКА И КАРТОГРАФСКА
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ - „24 МЕРИДИАН, 42 ПАРАЛЕЛ” ДО ВЕЛИНГРАД
Георги Пухалев, Венета Коцева, Ася Милева
Лесотехнически университет – София
„Огромното природно богатство на Западните
Родопи е причина голяма част от планината
да формира най-голямата „екологична
тухла” на Европейския континент”. [4]
Представени са идеите за т.нар. „Велинградски меридиан” и за материализирането му върху терена в
условията на новопроектиран лесопарк като туристическа атракция. Описана е тази уникална геодезическа,
астрономическа и картографска забележителност до гр. Велинград – точката с географски координати 240 изт.д.
и 420 сев.ш., която се ситуира в новия лесопарк в близост с Държавната дивечовъдна станция „Алабак”. Проследена
е историята за международното приемане на Гринуичкия меридиан като начален. Определени са антеката, антиподът и периеката на Велинградската точка. Описано е локализирането на Велинградския меридиан и на точката
„240 ИД, 420 СШ” с GPS-приемник и изграждането на географска площадка около нея.
Ключови думи: Велинградски меридиан; геодезическа, астрономическа и картографска забележителност;
новопроектиран лесопарк „240 ИД, 420 СШ”; антека, антипод и периека на Велинградската точка с географски
координати 240 изт.д. и 420 сев.ш.
Key words: Velingrad’s meridian; geodetic, astronomic and cartographic landmark; newly-projected forest park
„240E, 420N”; anteka, antipode and perieka of the Velingrad’s point with geographic coordinates 240E, 420N.

Увод
Настоящата работа представя идеята, разработката и геодезическата обоснованост на проект
за един нов български лесопарк. Засега той е наречен „240 ИД, 420 СШ”, което означава, че се намира в околностите на точка със следните географски координати: +420 северна ширина и +240
източна дължина. Идеята за т.нар. „Велинградски
меридиан” и за материализирането му на терена в
условията на новопроектиран лесопарк като туристическа атракция е дадена още през 2000 г. от известния велинградски краевед и общественик, професорът по организация и планиране на дейностите в озеленяването и ландшафтната архитектура
от Лесотехническия университет (ЛТУ), дтн инж.
Георги Пухалев [6].
Впоследствие е разработен проект на тема
„Обединяване на усилията за обмен на информация и регионално сътрудничество за ландшафтно
проектиране на маркирането на пресечната точка
с географски координати „240 ИД, 420 СШ” в района на гр. Велинград” [5]. Този проект обединява
дейци от Туристическо дружество „Юндола”, ОП
„Информационен център за малък и среден бизнес”, Фондация „Екообщност”, Туристическо дружество „Острец” и ЛТУ. Целите и задачите на разработения проект произтичат от липсата на информация за местните забележителности и атрактивните туристически маршрути. А последните изискват ясното им означаване и маркиране на терена
и предоставянето на интересни знания и услуги от

туристическите дружества на туристите, които посещават Велинградската община. Всичко това налага изработването на ясна стратегия и обединяване на усилията на всички заинтересовани страни
[5]. Новата географска забележителност, маркирането на подходящ маршрут до нея и обозначаването на пресечната точка, на меридиана и паралела ще доведат до популяризирането на тази забележителна точка след изграждането на новия парк
и на удобна туристическа пътека до него.
Първият проект за този лесопарк е разработен в дипломната работа на ланд. арх. Ася Милева
[3] от ЛТУ, а геодезическата, картографска и консултантска обоснованост на проекта са дело на др инж. Венета Коцева – доцент по „Обща, висша и
приложна геодезия”. Дейностите по проекта включваха на първо място изготвянето на геодезична основа в мащаб 1:1 000 на терен от около 10 дка до
точката „240 ИД, 420 СШ”. Последва извличане от
лесоустройствения план на района на необходимите таксационни показатели за отделите и подотделите на гората в обхвата на точката „240 ИД, 420
СШ” – големина на площите, видове растителност,
почви, оценки, възраст на насажденията и др. Целта
е да се получи пълна биогеографска картина на
обекта. На трето място се потърси кадастрална основа в мащаба на горската карта, т.е. в мащаб
1:10 000, като се направиха надлъжни профили в
различни географски направления, за да се осигури визуална връзка на обекта с кварталите на
Велинград въз основа на актуалния му градоуст-

Геодезическа, астрономическа и картографска забележителност ...

ройствен план.
1. Геодезическа, астрономическа и географска забележителност.
Лесопаркът „240 ИД, 420 СШ” е разположен
над природната забележителност “Клептуза” до гр.
Велинград. Интересното е, че именно върху тази
територия съществува една символична
астрономическа, геодезическа и картографска забележителност – пресечната точка на +42-я паралел (+420 с. ш.) и +24-я меридиан (+240 и. длц.).
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Лесопаркът е предвиден да служи както за краткотраен отдих, така и за дълготраен отдих след създаването на необходимата материална база в
лесопарка. Неговото изграждане цели да се привлекат повече гости и туристи във Велинград, като
им се предостави една нова туристическа и географска атракция. Намирането и определянето на
тази уникална точка за територията на България
( ϕ =+420 ; λ= + 240) е от особено значение не
само за страната ни, а най-вече за Велинград.

Фиг. 1. Фрагмент от картата на Военно-топографската служба на България с разграфката
и номенклатурата на картните листове в района на Велинград
Точката е емблематична и от нумерологическа гледна точка поради еднаквостта и огледалността на цифрите в географската дължина 42 и в географската дължина 24.
2. Пресечната точка на + 42 паралел и +
24 меридиан
Велинград, ЕКАТТЕ (Единен Класификатор на
Административно-Териториалните и Териториалните Единици в Република България) 10450, е град
от ІІІ (трети) функционален тип и център на едноименната община, намира в област Пазарджик
(PAZ 08), в Южния централен район на Р България.
Разположен е в Западните Родопи, на 49 км от
Пазарджик, има население около 26 хил. души.
Обявен е за национален балнеолечебен и климатичен курорт. Развита е дърводобивната, дървообработващата и машиностроителната промишленост,
има 5 горски стопанства, отглеждат се предимно
картофи и хмел, има много оранжерии. До града
се намира карстовият извор „Клептуза”, има още
70 минерални извора и сондажи с температура на
водата до 910 С и дебит 130-140 литра в секунда.
В града има 47 балнеолечебници и почивни домове.
Велинград е красив курортен град, известен с
лековитите си минерални води и благоприятен
климат. Около града са разположени множество

природни и археологически забележителности. Това
е град, населяван от дълбока древност. Наред с
всички тези дадености Велинград може да се идентифицира с още една географска забележителност
– пресечна точка на меридиан с паралел, по-точно
+24-я меридиан. От гледна точка на математическата геодезия и картография важни са именно
тези меридиани, които са кратни на 6 (шест) или
на 3 (три). Тук имаме предвид особеното място на
града, което заема в т. нар. „градусна мрежа” въображаемата мрежа от паралели и меридиани
върху Земята и тяхната проекция върху плоска
карта, прилагана при определяне на градусните координати на всяка една точка от земното кълбо.
Тези точки се определят в единна координатна
система. В основата на тази мрежа стоят равнината на екватора и равнината на т. нар. “нулев” или
начален меридиан. Така определянето на всяка една точка от земната повърхност се определя по географските си координати: географска ширина и
географска дължина.
Географската ширина ϕ на дадена точка Р от
приетата за сферична Земя може да се дефинира
като ъгълът, образуван от двойката линии, минаващи от екватора до центъра на Земята и от центъра на Земята до дадената точка Р. Тя се отчита
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съответно на север или на юг от екватора от 00 до
+ 900 и от 00 до - 900 – респ. северна или южна
ширина [1], [8], [9], когато се използва цифрова
база данни и уравнения за картните проекции.
Обикновено тя се дава в градуси, минути и секунди,
когато се използва сексагезималната (базирана на
60) числена система, развита от древните вавилонски математици.
Географската дължина λ на дадена точка Р показва положението на точката спрямо началния меридиан и се дефинира като ъгълът, образуван от
линия, минаваща от пресечната точка на началния
Гринуички меридиан и екватора през центъра на
приетата за сфера Земя и оттам обратно до пресичането с екватора на т.нар. „локален” меридиан,
минаващ през дадената точка Р. Географската дължина се отчита на изток и на запад от 00 до + 1800,
като се добавят думите “източна” или “западна”.
Разликите в географската дължина от гледна точка на времето дефинират часовите пояси в различните части по света, като разликата между отделните часови пояси е равна на 1 час = 150, тъй като
окръжността тук се дели не на 3600, а на 24 часа.
Положението на меридиана 180° в Тихия океан,
което е противоположно на началния меридиан, осигурява едно подходящо място за Международна линия за смяна на датите.
та.

3. Историята на нулевия меридиан на Земя-

Тук е мястото да отбележим, че определянето на положението на точките от земната повърхност с помощта на географска широчина и дължина е въведено преди повече от две хилядолетия от
знаменития древногръцки астроном Хипарх Никейски, роден около 180-190 г., починал през 125
г. пр. Хр.
Древногръцкият учен Ератостен Киренски (роден около 276 г. пр. Хр., починал 194 г. пр. Хр.) е
положил основите на математическата география
и на най-стария начален меридиан през родния си
град Александрия. В различните исторически времена географската дължина се е отчитала от различни начални меридиани. Започвайки от средата
на ХVІ-ти век, много държави, всяка от тях с патриотични амбиции, публикуват свои собствени карти
на сушата и акваториите с начални меридиани, минаващи през техните столици. Резултатът очевидно тогава е бил много смущаващ [9]. До откриването на Америка географските дължини са се определяли произволно.
Първият признат начален меридиан в света е
от 1493 г. Това е нулевият меридиан на известния
Железен остров (о. Ферро от лат. „ferrum” – „желязо”), който е един от Канарските острови. През
1633 г. приемат за начален меридиан този, мина-

ващ през Париж. По-късно в Русия приемат за начален меридиан този, който минава през един от
хълмовете на Пулковските височини, с кота 73
метра, където през 1839 г. е построена Пулковската
обсерватория, недалеч от гр. Петербург [7]. В Англия
считали за начален меридиана на Кралската
Гринуичка астрономическа обсерватория, основана през 1675 г. и намираща се в едно от предградията на Лондон. Този меридиан е запазен като
начален и днес, макар че през 50-те години на ХХти век Гринуичката обсерватория е преместена на
70 км югоизточно от старото си място в замъка от
ХV в. Херстмонсьо.
Изборът на начален меридиан винаги е било
въпрос от международно значение и национална
гордост. За решаване на въпроса за отчитане на
времето в различни точки от Земята се наложило
нормативното определяне на началния меридиан.
За целта през 1884 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, на специална Международна Конференция за
Меридиана се утвърждава Гринуичкият меридиан
като начален [7], [9]. Гринуичкият меридиан е материализиран на терена с широка бронзова лента
и е известна туристическа атракция, където всеки
посетител настъпва началния меридиан с λ=+0°
и си прави снимка за спомен от него.
4. Велинградската точка и нейните антека,
антипод и периека.
Нека проследим върху картата на света къде
минава меридианът (+24 0). Той преминава през
Атина, Кания на о. Крит, през Африка, където е
границата между Судан и Чад, между Ангола, Заир
и Замбия. Минавайки точно по 24-я меридиан, мислено стигаме до т.нар. точка „антека”, намираща
се върху Мадагаскарското плато на Индийския
океан. Така се нарича точката, която има същата
източна географска дължина (+240), но с географска ширина, имаща обратен алгебричен знак, т.е.
(-420). Освен тази точка има и още две особени
точки, които са своеобразни аналози, но са разположени в други части на Земята. Едната се нарича
„антипод” (от гръцките думи „anti” – „срещу”, „против” и „podos” – „крак”), което означава място върху земното кълбо, което е точно противоположно
на друго дадено място. В нашия случай става дума за точка с географска дължина (–240), т.е.
(+1560) и географска ширина (-420). Тя се намира
в южното полукълбо, но с диагонално разположение спрямо Велинградската точка. Другата точка
се нарича „периека” (от гр. “periekos” – „непълноправен гражданин на древна Спарта”) и е с географска дължина (–240), т.е. (+1560) и географска
ширина (+420). Когато във Велинградската точка
е ден и лято, в антеката е ден и зима, в антипода –
нощ и зима, а в периека в Тихия океан – нощ и
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Фиг. 2. Велинградската точка с нейните антека, антипод и периека.
лято – Фиг. 2 [6]:
Ако се опитаме да навлезем в дебрите на геометричната същност на повърхността на земния
елипсоид, ще попаднем на още много теоретични
абстракции, определения, формулировки и изчислителни методи. Според напречната цилиндрична
проекция на великия немски математик Карл

Фридрих Гаус (1777-1855 г.) повърхността на
Земята се разделя по меридианите на 60 зони, наречени Гаусови ивици, всяка от които обхваща 6є
по географска дължина. На фиг. 3 са показани 3градусови и 6-градусови гаусови координатни системи [1]. Средният меридиан на всяка ивица се нарича основен меридиан и той разделя ивицата на

Фиг. 3. Триградусови и шестградусови гаусови координатни системи [1]
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две равни части - източна и западна.
Номерацията на ивиците се извършва от Гринуичкия меридиан от запад на изток. Шестградусовите координатни системи са в определена
връзка с меридианната разграфка на картните листове на международната карта в мащаб
1:1 000 000. Така средните меридиани на отделните картни листове са основни меридиани в гаусовите координатни системи. Меридианите, които
образуват източната и западната рамка на картните листове, са съответно гранични меридиани на
координатните системи. Тъй като номерацията по
меридианни ивици при картата 1:1 000 000 започва от меридиана 180є западно от Гринвич, разликата в номера на картния лист, свързан с централния му меридиан, и номера на Гаусовата координатна система е точно 30. Територията на България
се покрива от 2 (две) Гаусови ивици – 4 (четвърта)
и 5 (пета), определени съответно от 180 до 240 ИД
и от 240 до 300 ИД.
В България са в употреба две 3-градусови гаусови координатни системи с основни меридиани
240 и 270 и съответни номера 8 и 9 и две 6-градусови гаусови координатни системи с основни меридиани 210 и 270 и съответни номера 4 и 5.
Картите в дребни и средни мащаби 1:500 000,
1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 и 1:10
000 съобразно графическата им точност са свързани с 6-градусовите Гаусови координатни системи,
а едромащабните карти в 1:5 000 и 1:2 000 и плановете в мащаби, по-едри от 1:2 000, са свързани
с 3-градусовите Гаусови координатни системи [1],
[9]. Разграфката и номенклатурата на тези карти
са свързани с картата в мащаб 1:1 000 000 – фиг.
1. Подразделянето и номерирането на координатните системи чрез т. нар. „характеристични числа” е разработено в Германия за 3-градусовите ивици и в бившия СССР (сега Русия) за 3-градусовите
ивици [1].
5. Локализирането на Велинградския меридиан и точката „240 ИД, 420 СШ”.
Нека проследим върху картата на България
къде минава меридианът +240. Той преминава от
юг на север през селата Беслен и Годешево,
Чепинската река, с. Поибрене, покрай вр. Баба в
Стара планина, покрай градовете Етрополе и Бяла
Слатина, при гр. Оряхово пресича р. Дунав и продължава на север през Румъния до Северния
полюс. Добро съвпадение по място е и преминаването на 42-я паралел, който се пресича с 24-я меридиан в точка, разположена много близо до Велинград. Мястото на тази пресечна точка се идентифицира достатъчно точно на терена, а би могла
и да се стабилизира и надпише. За целта още на
06.06.2003 г. проф. Пухалев отправя молба до по-

деление 24190 на Генералния щаб на Българската
армия за маркиране на тази пресечна точка, попадаща в лесопарковата зона на Велинград. Отговорът
на началника на поделението ген.-майор Танев идва само след 10 дни и е положителен.
За първи път локализирането на точното място на пресечната точка „240 ИД, 420 СШ”, използвайки портативен GPS-приемник с невисока
точност, е направено от проф. Пухалев от съвместно с екип от Географския факултет на Софийския
университет под ръководството на проф. дгн Иван
Чолеев [8]. Според техните измервания тя се намира на хълм с изглед към хмеловите насаждения
до Велинград.
През пролетта на 2003 г. друг екип прави аналогично замерване и с протокол Васил Тодев отбелязва местоположението на пресечната точка
„240Е, 420N” на 1,5 км източно от карстов извор
Клептуза, под местността “Маркови скали”.
6. Проект за нов лесопарк около забележителната точка [3].
Територията на лесопарка е собственост на
Държавна дивечовъдна станция (ДДС) “Алабак”- гр.
Велинград и е предоставена за изграждането на
лесопарка. Общата площ е 332,51 хектара.
Основните цели при подобен лесопарк са:
1/ да се проектира територията около точката
по един интересен начин;
2/ да се осигури удобен автомобилен и пешеходен достъп до нея.
Предпроектните проучвания включват изучаването и използването на наличните кадастрални,
регулационни, градоустройствени и силуетни планове на Велинград и на земеустройствените планове на крайградската зона на Велинград, горската карта на ДДС „Алабак”, както и изучаването на
географското положение на лесопарка и неговите
характеризиращи елементи - релеф, климат, геология, хидрология, почви и растителност. Съобразявайки се с всички особености на терена, ланд. арх.
Ася Милева е разработила в своята дипломна работа [3] едно цялостно композиционно решение,
което включва:
1. Комуникационна мрежа, състояща се от
транспортни и пешеходни артерии, като последните са степенувани в зависимост от предназначението си;
2. Богата дървесна и храстова растителност,
осигуряваща комфорт и естетическа среда за посетителите на лесопарка;
3. Други паркови елементи - заведения,
игрища, цветни фигури, различни архитектурни елементи и паркова мебел.
Разработката на проекта на лесопарка включва:
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1. Схема – структурни и функционални връзки в мащаб 1:5000?
2. Функционално зониране в М 1:2000?
3. Идейно-дендрологичен проект в М 1:2000?
4. Детайл на географската площадка в М
1:250;
5. Детайл на хотелската сграда в М 1:250?
6. Вертикално планиране – работен проект в
М 1:250.
7. Географската площадка [3].
Тя е ситуирана около пресечната точка на 24я меридиан и 42-я паралел [3]. Състои се от няколко концентрични окръжности, които са оформени
като кътове за отдих, обзаведени са с паркова мебел – предимно пейки и перголи. Самата пресечна
точка е материализирана от плътно многопластово стъкло (триплекс) като полусфера, изобразяваща земното кълбо. За да се спази умалителният
мащаб на земното кълбо, което при апроксимация
със сфера има радиус 6 371 км, е избран радиус
63,7 см за стъклената полусфера. Вътре в нея има
предвидено екологично осветление от фотосоларен
вид. Отделно е проектирано и електрическо
осветление, включващо прожектор, който точно в
полунощ светва и угасва 12 пъти. Тези светлини
при точката ще се виждат в града и околностите
му. От точката върху терена в направленията север-юг и изток-запад ще излизат лъчи, вградени в
алейната настилка, които ще символизират и материализират 42-я паралел и 24-я меридиан, ще
бъдат изградени от плътно стъкло, под което ще
има икономично фотосоларно екоосветление. Те
са проектирани само в централното площадно
пространство, а продължението на тези лъчи по
алеите ще бъде от контрастна по вид, текстура и
цвят настилка от павета, а по централната алея ще
е от ниска растителност. Около точката е предвидена композиция от цветя, подбрани в цветовете на
националния флаг на България бяло-зелено-червено.
Естественият терен е с наклон на северозапад,
което е предпоставка за изграждането в югоизточната част на терена на амфитеатрално разположение на алеите и площадките. Това налага изграждането на множество подпорни стени, за да се
преодолее денивелацията между териториите, разположени от двете страни на алеите, както и между всяко следващо ниво. Чрез това терасиране се
постига по-добро наблюдение на точката, а при найвисоката точка, над терасите, има проектирана панорамна площадка за наблюдение на точката „24°
ИД, 42° СШ” и на нощното небе. Предвидено е
разполагането на любителски телескопи.
В североизточната част на географската площадка е предвидено разполагането на масивна дву-
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етажна сграда за т.нар. „Краеведски кът” [3], [5].
Тук посетителите биха могли да получат повече информация за геодезическата точка, получена от пресичането на 24-я меридиан и 42-я паралел, за природните забележителности на района на Велинград,
за историята на този район, за племената, които
са населявали тези земи и др. Предвидено е тук да
се ситуира и музейна сбирка с експонати от
разкопки, снимки от географските места по света,
които се намират също на 24-я меридиан и др.
Предложено е на втория етаж на сградата да се
изгради панорамен ресторант, а на първия етаж –
кафе-бар, магазин за сувенири, фотостудио с постоянна фотоизложба, където да се експликират
снимки на всички гости, посетили точката с координати „24° ИД, 42° СШ”.
Заключение.
Велинградският меридиан +24°Е и пресечната му точка с 42-я паралел можем да определим като емблематични за България и особено значими за Велинград. Това дава основание в България
да се заговори за тях, а точката с географска дължина и ширина 24°Е, 42°N да се приеме като едно планетарно обозначаване в района на Велинград.
У нас геодезистите и географите често са решавали подобни интересни задачи за намиране на геометричния център на България, на столицата и други големи наши градове.
Например, според математическите решения
на колектив от Научно-изследователския институт
по геодезия и фотограметрия (НИИГиФ) [2], направени под ръководството на проф. д-р инж. Б. Коен
през 1963 г., центърът на тежестта на фигурата
на днешна България е точка с координати:
ϕ =42°45’N и λ=25°16’Е, която попада в
триъгълника, определен от градовете Габрово,
Казанлък и Калофер. През 1991-1992 г. друг колектив от същия институт под ръководството на
ст.н.с.І ст. дтн инж. Мл. Младеновски определи
т.нар. „географски център” на България. Подобни
изчисления са публикувани през 1957 г. от инж.
Любен Божков в том ІХ, кн. 1 на „Годишник на
Инженерно-строителния институт”, където е посочен т.нар. „статичен център” на България с координати [2] :
ϕ =+42045’,30 N ; λ=+24013’,90 Е.
Геометричният център на София също е определян преди няколко десетилетия и тогава той
беше при църквата „Св. Александър Невски”. Тези
задачи могат днес да бъдат решени много точно с
помощта на компютърните методи, а за градовете
и с отчитане на тяхното териториално разширяване в днешно време.
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GEODETIC, ASTRONOMIC AND CARTOGRAPHIC LANDMARK –
“24 MERIDIANS, 42 PARALLEL” NEAR THE CITY OF VELINGRAD
Georgi Puhalev, Veneta Kotseva, Assya Mileva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The ideas of the so-called Velingrad’s meridian and its materialization on the terrain in the conditions of newlyprojected forest park like a tourist attraction have been presented. This unique geodetic, astronomic and cartographic
landmark near the city of Velingrad - the point with 24o East longitude and 42o North latitude, that is situated in the new
forest park in the close proximity of the State Game Stock-breeding farm “Alabak”, has been described. The history of
the international acceptance of the Greenwich meridian in its quality of initial zero-meridian has been elucidated. The
anteka, antipode and perieka of the Velingrad’s point have been determined. The localization of both Velingrad’s
meridian and intersection point 24oE and 42oN by GPS receiver and the projected special geographic ground around it
have been described.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2007(18)
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НАУКАТА – ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОДУЦЕНТ НА ЧОВЕШКАТА
ОБЩНОСТ
Анна Велева
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Излага се убеждението, че процесът за развитие на човешката информационна система изисква ред, налага
правила, които сами създават информационната и комуникационната среда в нея. Този процес не може да се
изнася от контекста на една цялостна информационна система за самопроизводство на необходимото количество духовна енергия за търсене, намиране и използване на “липсваща” информация в условия на несигурност.
Работещата стратегия в този контекст е следната:
• първо, да се следват стратегическите правила за разкриване на “възможност” за производство на “липсващата” информация в условия на несигурност;
• второ, да се изведат тактическите правила, основаващи се на разкритата “възможност” за производство на
“липсващата” информация в условия на несигурност;
• трето, да се прилагат изведените тактически правила.
Следването на този ред и тези правила в повторни опити (и експерименти) поражда преживявания, които
формират нови критерии за ценности:
1. Приемането на тезата, че статистико-вероятностните знания и умения трябва да се отглеждат и култивират,
защото те имат и биологичен, и психологичен и социален отзвук;
2. Яснота, че статистико-вероятностните знания представляват духовната архитектура на човека, че те са
изходното начало на всяка негова дейност;
3. Яснота, че статистико-вероятностните знания са източник на особено знание, насочващо вниманието на
човека към онова, което става не само във външната, но и във вътрешната му действителност;
4. Яснота за мисията на образованието и ценността на макропонятийната наука.
Тези неща навярно звучат абстрактно, но са фундамент на едно демократично общество. Общество, което
знае и може да намира общи позиции, да защитава общи принципи и да утвърждава не само материални, но и
нематериални (духовни) ценности.
Ключови думи: информация, информационна система, информационни потребности, обяснение, предвиждане
Key words: information, information system, information necessity, explanation, foresight (prognostication)

Увод
Процесът на устойчиво развитие на интелектуалния човешки ресурс може значително да се
подпомогне чрез специфично управление и организация на самото производство на вероятностни
знания и умения, тъй като те не се поддават на
словесни схеми. Математическите дефиниции и
формалните математически доказателства за съществуването на различните вероятностни разпределения, за техните свойства и зависимости ни дават само правото да използваме вероятностни
знания, но в същото време силно затрудняват усвояването на тези знания на интуитивно ниво [7].
Основната причина виждам в липсата на емпирично преживeния опит, който не само доказва съществуването на този вид знания, но и създава убеждение за тяхната истинност, сигурност и достоверност, т.е. прави ги интуитивно познати. Защото само в лично преживeния и осмислен опит (задължително синхронизиран с наличните постижения в няколко области на науката: философия, психология,
логика, информатика, математика и статистика)

може да се разкрие органичното взаимоотношение между съдържание и форма на основните статистико-вероятностни понятия, закономерности и
идеи като форма на движение. Условията, темповете и посоката на това движение (чрез интегриращ и диференциращ пренос на инвариантна
информация) са предопределени от “съществуващите предпоставки”. Задачата на статистико-вероятностната наука е да ги разкрие, а на породената
от тази наука практика – да ги използва при вземане на управленски решения в условия на несигурност.
1. Нива на познание
Известно е, че статистико-вероятностните понятия са “сборни”. С тях се обобщава налична (множествено представена поради своя генезис) информация. Бидейки “сборни”, статистико-вероятностните понятия притежават важни атрибути: “обем и
съдържание”, “съдържание и форма”, “значение
и смисъл”, “нива на познание и нива на обобщеност”. От гледна точка на използваните езици, в
развитието на атрибутите на статистико-вероятнос-
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тните понятия “чрез” и “в” информационната система на човека (ИСЧ), могат да бъдат разграничени две нива на познанието им.
1.1. Микропонятийно ниво на познание
На това ниво водещи са двата “линейни” езика – словесен и символен. Тук понятийното мислене е формално, защото формата на понятието доминира над неговото съдържание, а интегриращият пренос доминира над диференциращия.
Формалното мислене първо отразява дефинираното
“сборно” понятие като форма на изразяване на съдържанието на наличната (множествено представена) информация, а после се стреми да напълни
тази форма със самото съдържание. На това ниво
не се акцентира върху реално съществуващите ограничения на ИСЧ, предопределящи необходимостта да се използват “сборни” понятия. Просто на
“сборното” понятие се гледа като на една форма
(на един начин), по който можем да изразим наличната (множествено представена) информация.
Едностранчивото разглеждане на двете страни на
процеса на развитие на “сборно” понятие – интеграция и диференциация затруднява формирането
на чувство за време-просранствена цялостност, едновременност и хармонизация на посоките и скоростта на движение (чрез пренос) на инвариантна
информация между различните нива на обобщеност (Фиг. 4).
1.2. Макропонятийно ниво на познание
На това ниво водещ е езикът на цялостите –
образният език. Тук понятийното мислене е интуитивно (мащабно), защото нито формата на понятието доминира над неговото съдържание, нито интегриращият пренос доминира над диференциращия. Интуитивното мислене осъществява взаимопреход между съдържание и форма и едновременен пренос на интегрираща и диференцираща информация. На това ниво се акцентира върху
реално съществуващите ограничения на ИСЧ, предопределящи необходимостта да се използват
“сборни” понятия. На “сборното” понятие се гледа
като на една възможност (на един начин), по който
можем да изразим наличната (множествено представена) информация във вътрешната действителност на човека. Проследяването на двете страни
на процеса на развитие на “сборното” понятие –
интеграция и диференциация – улеснява формирането на чувство за време-просранствена цялостност, едновременност и хармонизация на посоките и скоростта на движение (чрез пренос) на информация между различните нива на обобщеност
(Фиг. 4).
Всеизвестен факт е, че традиционните образователни технологии не могат да осигурят ефек-

тивно 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 [3]. 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.
Трябва да признаем, че статистико-вероятностната наука, породена от лично преживян опит в
експериментална среда има две главни задължения: от една страна да стимулира развитието на
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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, схващане, 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 проблем-
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на 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).
2. Нива на обобщеност
От гледна точка на функциониране на ИСЧ в
процеса на развитие на статистико-вероятностните понятия, могат да бъдат разграничени три нива
на обобщеност.
2.1. Реално ниво на обобщеност
То се постига чрез дейностен натиск. Акцентът
на това ниво е върху емоционалните компоненти
на познанието. Целта е постигането на “коефициент на емоционална интелигентност” (KE) със
стойност единица, т.е. сто-процентов KE. Той отразява протичането на процес за генериране на желание (за формиране на цялости чрез преодоляване на “биологичните” ограничения на ИСЧ) въз основа наличието на осъзната възможност това желание да бъде удовлетворено и с математически
средства. В този контекст честотното разпределение на реалната съвкупност се възприема като кинематичен образ на “различията и сходствата” на
видимостите в реалността (Фиг. 1).

Начало на образователната технология

(Време) t

КЕ – движение от съдържанието
към формата и обратно
(биологични ограничения)

t3
(Едновременност/цялостност)

t1
(Последователност)
(последователен прочит от субекта
на “наличната” информация /на съдържанието/
на реално микропонятийно ниво)

(едновременен прочит от субекта на различията и
сходствата на “наличната” информация на реално
макропонятийно ниво)

t2
(Траене)
(продължителност на прехода от съдържанието на
”наличната” информация към неговата форма и обратно)

Фиг. 1. Времепространство във вътрешната действителност на субекта –
макропонятийно чувство за цялостност
t1 – дейностна памет; t2 – зрителна памет; t3 – чувствена памет; t – слухова памет
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2.2. Абстрактно ниво на обобщеност
То се постига чрез информационен натиск.
Акцентът на това ниво е върху мотивационните компоненти на познанието. Целта е постигането на “коефициент на фактологична интелигентност” (KИ)
със стойност единица, т.е. сто-процентов KИ. Този
коефициент отразява протичането на процес за генериране на интереси (за формиране на цялости

чрез преодоляване на “времепространствените” ограничения на ИСЧ) въз основа наличието на осъзната възможност тези интереси да бъдат отстоявани и с математически средства. В този контекст
честотното разпределение на абстрактната съвкупност се възприема като кинематичен образ на “различията и сходствата” на видимостите в абстрактността (Фиг. 2).

Начало на образователната технология

(Време) t
(съдържателна логика)

КЕ – движение от съдържанието
към формата и обратно
(биологични ограничения)

КИ – движение от съдържанието
към формата и обратно
(пространствени и времеви ограничения)

t3
(Едновременност/единство)

t1
(Последователност)
(последователен прочит от субекта на
“наличната”информация /на съдържанието и
формата й/ на абстрактно ниво)

(едновременен прочит от субекта на различията и сходствата на “наличната” информация на реално и абстрактно макропонятийно ниво)

t2
(Траене)
(продължителност на прехода от реално на
абстрактно макропонятийно ниво –
пренос на инвариантна информация)

Фиг. 2. Времепространство във вътрешната действителност на субекта –
макропонятийно чувство за единство
t 1 – дейностна памет; t2 – зрителна памет; t3 – чувствена памет; t – слухова памет
2.3. Потенциално ниво на обобщеност
То се постига чрез времеви натиск. Акцентът
на това ниво е върху смисловите компоненти на
познанието. Целта е постигане на “коефициент на
духовна интелигентност” (КД) със стойност
единица, т.е. сто-процентов КД. Този коефициент
отразява протичането на процес за генериране на
духовна ценност (умението за предвиждане чрез
снемане на инвариантното отношение “между” ви-

димостите на реално и абстрактно ниво) въз основа наличието на осъзната възможност тази ценност
да бъде популяризирана и с математически средства. В този контекст вероятностното разпределение
на очакваните възможности в тяхната цялост се възприема като кинематичен пренос на “различията и
сходствата” на видимостите от реално през абстрактно на потенциално ниво на познание, т.е. като
функционално понятие за трансцендентен пренос
в предстоящото (Фиг. 3).
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(Време) t
(съдържателна логика)

КЕ – движение от съдържанието
към формата и обратно
(биологични ограничения)

КИ – движение от съдържанието
към формата и обратно
(пространствени и времеви ограничения)

КД – движение от формата
към съдържанието и обратно
(предвиждане)

t3
t1
(Последователност)

(Едновременност/синхронност)

(последователен прочит от субекта на очакваната
информация /на съдържанието и формата й/)

(едновременен прочит от субекта
на очакваните различия и сходства)

t2 (Траене)
(продължителност на преноса
на инвариантна информация
от реално през абстрактно на
потенциално макропонятийно ниво)
Фиг. 3. Времепространство във вътрешната действителност на субекта –
макропонятийно чувство за синхронност
t1 – дейностна памет; t2 – зрителна памет; t3 – чувствена памет; t – слухова памет
3. Функционалност на трансцендентната
мисловна дейност
Емпиричното (експерименталното) изследване на атрибутите на статистико-вероятностните
макропонятия съставлява базиса на индуктивно-дедуктивните обобщения. Такъв вид изследвания се
явяват “теоретически натоварени” т.к. те се осъществяват на основата на приемане на някакви хипотези в рамките на някакви разделящи научната
общност парадигми. Тези общи хипатези нерядко
позволяват на основата на използване средствата
на дедуктивния извод да се предсказва изхода на
експеримента. Процесите индукция и дедукция са

свързани помежду си по толкова необходим начин,
както и мисловните функции анализ и синтез.
Вместо едностранно да превъзнасяме един от двата процеса до небесата за сметка на другия, трябва да се стараем да използваме (провеждаме) всеки един от тях на неговото “място”, като не се изпуска от фокуса на вниманието тяхната връзка и
взаимно допълнение.
От Фиг. 4 се откроява фактът, че функционалността на ИСЧ, отразяваща “видимостите” в тяхната “същност” и обратно на всичките три нива на
обобщеност е мултипрограмна и е в мултипликативна връзка с КЕ, КИ и КД. Последното означава,
че коефициентът на функционалност (КФ) на ИСЧ
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Начало на образователната технология

(Време) t
(съдържателна логика)

КЕ – движение от съдържанието
към формата и обратно
(биологични ограничения)

КИ – движение от съдържанието
към формата и обратно
(пространствени и времеви ограничения)

КД – движение от формата
към съдържанието и обратно
(предвиждане)

КФ – единство на форма и
съдържание на понятието
(формална логика)

t1
(Последователност

П – практика

(продължителност на живота
на субекта)

(трансцендентна мисловна дейност)

Ползи:(Навично внимание)
1.

t3

2.
3.

t2 (Траене)

(продължителност на преноса
на инвариантна информация)
4.

Канал между лявото и
дясно
полукълбо
за
пренос на информация ;
Насочено внимание;
Придобито чувство за
цялостност, единство и
синхронност на информацията, необходима за
устойчивото развитие на
човешката общност;
Духовно състояние –
биокомуникация.

Фиг. 4. Времепространство във вътрешната действителност на субекта –
макропонятийна мисловна дейност
t 1 – дейностна памет; t2 – зрителна памет; t3 – чувствена памет; t – слухова памет
може да се изведе като произведение на трите коефициента на интелигентност, т.е.:
(1)
КФ=КЕ.КИ.КД
Образователна технология за формиране на
трансцендентна мисловна дейност трябва да предвижда ефективно генериране на необходимото количество духовна енергия, позволяваща градивното функциониране на ИСЧ. Точно чрез тази енергия се постига коефициент на функционалност със
стойност единица, т.е. сто-процентов КФ. Защо?
Защото само чрез духовна енергия се прави възможно постигането на единични стойности на трите коефициента, чрез които е изразен КФ. След

формално заместване в (1) се получава, че:
КФ =1.1.1
(2)
КФ=1
При традиционната технология за над 95% от
хората поне един от трите коефициента на интелигентност е равен на нула, което предопределя и
нулева числена стойност за коефициента на
функционалност, т.е.
(3)
КФ=0
Това обяснява защо за над 95% от хората традиционната технология не може да генерира необходимото количество духовна енергия, която да позволи градивното функциониране на тяхната инфор-

Науката – информационен продуцент на ...

мационна система.
Заключение
Съвременният човек трябва да притежава умения за използване на най-модерни технологии за
търсене, намиране и оползотворяване на информация (съвкупностна информация в нейната цялост,
единство и синхронност).
Това става възможно благодарение на личната воля, на практическите информационни умения
– предварително усвоени на функционално ниво,
както и на необходимата духовна енергия за използване на най-модерните информационни
технологии.
Всеки един от нас носи своята отговорност за
стабилността на собствения си живот, за стабилността на своите близки, на своята страна, на човешката общност. В наши ръце е да осигурим (допринесем за) нейното съществуване и добруване.
Статистико-вероятностните знания и умения
не идват с механичното пришиване на съществуващите практики, а с проект–нововъведение, с ново качество, свойството на креативност. Човешката
общност е действаща идеологическа общност, която е в състояние да активизира, актуализира старите рамки. В този контекст въпросът за качеството на образованието, за недостатъчната ефективност на управлението на учебния процес, за ниския социален статус на преподавателите наистина
става ключов.
Демокрацията и свободата е преди всичко отговорност на човешката общност като цяло и на
всеки неин представител. Трябва с научни средства да създадем възможност нашите възпитаници
да могат да формират вътрешното си пространство и време, в което да застанат за да завземат нови информационни позиции и да създават енерговъзстановяеми източници напред във времето. В
момента само се пита кой колко ще плати сега за
видимото, а не кой колко, как и какво произвежда с
научни средства за потребното настояще и бъдеще.
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На фона на специфичните функции на човешката общност (фокусиране на нещата, в които да
се внимава; фокусиране на въпросите, в които да
се внимава; фокусиране на пътя към техните
отговори) се очертават следните предизвикателства пред икономическата мисъл:
• ПАЗАРНА ОЦЕНКА на духовната енергия,
съдържаща се в статистико-вероятностните знания
и умения;
• МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ за търсене на
нови пазари за технологията, произвеждаща този
вид знания.
Очакват ни големи битки за отстояване на човешките права в този “материално-глобализиращ”
се свят. Но дали основата на глобализацията е
икономическа? Може би основата на глобализацията е единството на духовни и материални ценности?
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ABSTRACT
The process of development of the Personal Information System (PIS) requires order, imposes rules, which alone
create the information and communication environment in the PIS. This process cannot be taken out of the context of
a complete information system for self-generation of the necessary quantity of mental energy for searching, finding and
using the “missing” information in conditions of uncertainty. The working strategy in this context is the following:
• first, to follow the strategic rules for revealing a “possibility” to generate the “missing” information in conditions
of uncertainty;
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• second, to draw the tactical rules, based on the revealed “possibility” for generating the “missing” information
in conditions of uncertainty;
• third, to apply the created tactical rules.
Following this order and these rules in repeated experiments, creates experiences which form new criteria for
values:
1. Accepting the thesis that statistical and probability knowledge and skills have to be developed (grown) and
cultivated because they have biological, psychological and social reflection;
2. Clarity, that statistical and probability knowledge represent one’s mental architecture, that every human
activity is based on them;
3. Clarity that the statistical and probability knowledge is a source of a special knowledge, which directs one’s
attention to this which happens not only in outer reality but also in one’s inner reality;
4. Clarity for the mission of education and the value of the macro-conceptual science.
These things perhaps sound too abstract, but they are the foundation of a democratic society. A society which
knows and is able to find common grounds, defend common principles and establish not only material but also
immaterial (spiritual) values.

