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Уважаеми автори и приятели,

Dear authors and friends,
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www.ltu.bg/msd/index.htm).
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but in 3 volumes - 19, 20 and 21 (1/2008; 2/2008
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msd/index.htm).
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Editorial Board of the Scientific Journal “Management
and Sustainable Development” papers.
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EDITORIAL BOARD

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИДЕИТЕ ЗА
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Десислава Серафимова
Икономически университет – Варна
Въпросът за Корпоративната социална отговорност (КСО) добива все по-голяма актуалност. КСО се възприема като едно от съвременните средства за устойчиво развитие и дългосрочен растеж на организациите.
Независимо от това обаче причините, довели до създаване на тази концепция в управленската теория и практика,
не са изяснени напълно. В настоящата статия се представят резултатите от проучване на историческите предпоставки за формиране на идеята за социална отговорност на бизнеса. На тази основа се характеризират основните
концепции, подходи и модели за КСО, на които се градят съвременните схващания за нейното практическо
приложение.
Ключови думи: Корпоративна социална отговорност (КСО), стандарти за КСО.
Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), CSR Standards.

Въведение
Тематиката за социалната отговорност на бизнеса става все по-актуална през последните години.
Ангажирането на организациите със социално отговорни дейности е въпрос на добре обмислена
стратегия, елемент от концепциите им за изграждане на корпоративен имидж и връзки с обществеността. Това обаче не винаги е било така – например до средата на 30-те години на ХХ век в САЩ
се е считало за незаконно компаниите да даряват
средства1 . Днес разбиранията за социална отговорност излизат отвъд рамките на дарителството и
обхващат широк кръг дейности. Съществува изключително голямо разнообразие в предприеманите инициативи, като все още не са въведени единни критерии за социално отговорно бизнес
поведение. С установяване на правила и критерии
за социална отговорност се занимават такива международни организации като Световен икономически форум, ООН, Европейска комисия, Световна
банка, Международен форум на бизнес лидерите,
Международна организация на труда и др. Разработени са стандарти за социална отговорност, като най-популярният от тях е американският SA
8000. Интерес представлява и разработката на
международната организация по стандартите ISO,
която предстои да бъде публикувана през 2008 г.
като ISO 26000 – Social Responsibility. Въпросите
за социалния одит на организациите добиват популярност и у нас. Същевременно в теорията и практиката се наложи понятието корпоративна социална отговорност (КСО) в случаи, когато става дума

за действия на бизнес организации, а не на отделни физически лица.
В специализираната литература обаче липсва пълнота по отношение подробното изясняване
на причините, довели до създаване на тази концепция в управленската теория и практика. Поради това целта на настоящата статия е да се представят
резултатите от проучване на историческите предпоставки за формиране на идеята за социална отговорност на бизнеса. На тази основа да се характеризират основните концепции, подходи и модели
за КСО, на които се градят съвременните схващания за нейното практическо приложение. Проследяването на логическите връзки между историческите предпоставки и многобройните концепции и подходи за интерпретиране на КСО ще даде възможност да се обясни наличието на толкова много, често противоречащи си схващания, за същността и
ролята на социалната отговорност в бизнеса.
1. Исторически основи на КСО
Съвременните приложения на концепциите за
КСО се свързват от една страна с възраждане на
древни традиции, а от друга – с бурното развитие
на отношенията “бизнес-общество” в последните
столетия. Нашите проучвания върху историческото възникване на идеите за КСО ни дават основание да очертаем следните направления, които са в
основата на причините, провокирали създаването
им:
- филантропията като стара идея и практика;
- инициативите за крупно дарителство на средства от американските делови среди в началото на

1 Основание за това схващане бил съдебен прецедент от 1883 г. на съд във Великобритания, според
който, компаниите трябва да се грижат за интересите на своите собственици, което не включва корпоративната
филантропия. Чак през 1935 г. започват да се въвеждат практики за намаляване на данъчното облагане на
компании при даряване на средства за благотворителни каузи.
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ХХ век;
- опитите на някои професионалните общности чрез социално отговорни дейности да повишат
престижа на професията си;
- ренесанс на идеите на “утопичния социализъм”;
- идеите на различни представители в управленската теория за “хуманизиране” на отношението към хората в индустриалните предприятия;
- еволюция в очакванията на хората и отношението им към бизнеса след поредица от кризи в
обществото;
- загуба на доверие в бизнеса и във висшите
ръководители, в резултат на поредица бизнес
скандали;
- съвкупното влияние на тенденции като глобализация на пазарите, нарастваща конкуренция,
технологични иновации, сложна екологична
обстановка, демографски изменения и преход от
индустриална икономика към икономика, основана на знанието и информацията.
Една от съвременните форми на КСО се основава на филантропията като стара идея и практика, която се свързва с примери от далечни времена.
Известно е, че в миналото както в другите страни,
така и у нас, е била разпространена практиката
по-заможните хора да даряват средства на по-бедните и социално слабите за решаване на различни
техни проблеми. По този начин са изграждани
училища, чешми, църкви, приюти за бездомни хора,
болници и др. Причините за предприемане на подобни действия са различни – варират от чист алтруизъм (безкористна грижа за благото и доброто
на другите) до егоистични подбуди (като например
подобряване на обществения имидж, “успокояване
на лична съвест” и др.). Една от тезите е, че именно в резултат на различните прояви на филантропия започва да се формира идеята за необходимостта бизнесът да подпомага обществото при решаване на социалните му проблеми.
По-нататъшно продължение на тази идея са
инициативите на част от американските делови среди за крупно дарителство на средства и основаване на благотворителни фондации в началото на ХХ
век. В историята са останали имената на Ендрю
Карнеги, производител на стомана, вложил 350 млн.
долара в социални програми и построил повече от
2000 библиотеки в Америка, както и дарените 550
млн. долара от Джон Рокфелер за основаване на
неговата благотворителна фондация. Необходимо
е да отбележим обаче, че недоверието относно причините за предприемане на бизнес поведение, свързано с дарителството на средства, съществува и
до днес.
Съществено различна гледна точка предлагат
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някои изследователи, според които идеите за социалната отговорност първо се появяват в средите
на професионалните общности в края на ХІХ и началото на ХХ век. Класически пример в това отношение е “Американското общество на инженерите-механици”, основано през 1880 г. Представителите му се опитвали чрез демонстриране на голямо внимание към социално отговорни дейности
да повишат престижа на професията си.
Редица учени поддържат тезата, че съвременната идея за КСО е “ренесанс на идеите на утопичния социализъм”. За разлика от условията през
ХVІІІ век, поради нарастващата производителност
на труда вече става възможно бизнесът наистина
да заделя средства за реализиране на социални
идеи. В крайна сметка практическото им приложение отново най-често се свързва с личния интерес
на собствениците на бизнеса. Те вече не могат да
увеличават печалбите си, ако не се съобразяват с
интересите на останалите заинтересовани страни
от дейността им, чието влияние днес става все посилно.
Според нас една от най-важните предпоставки за възникване на концепциите за КСО са зародилите се в края на ХІХ и началото на ХХ век идеи
за “хуманизиране” на отношението към хората в
индустриалните предприятия. Както е известно от
управленската литература, класиците на мениджмънта (Фр. Тейлър и последователите му) са
критикувани, че възприемат човека като робот и придатък към машините. Да припомним и факта, че
през ХІХ век “нормалният” работен ден е бил с продължителност 14 часа. Работната ръка е включвала и деца по на 5-6 години. С окрупняване на производството и концентрацията на капитала изискванията към хората в предприятията ставали все
по-високи, а отношението към тях било аналогично на отношението към машините и оборудването.
Тези проблеми вълнуват учени и практикуващи мениджъри още от зората на индустриалната революция, през школата на човешките отношения в мениджмънта и до наши дни. Принос за тяхното формулиране и в търсенето на решения имат Робърт
Оуен (1800), Оливър Шелдън (1923), Франк и
Лилиан Гилбрет (1923), Мери Паркър Фолет
(1930), Елтън Мейо (1932), Дъглас Макгрегър
(1960), Уилиям Оучи (1980) и др.
Предпоставка за развитие на концепциите за
КСО са и изменилите се очаквания на хората към
бизнеса след поредица от кризи в обществото.
Първата криза е от 1870 г., когато в резултат на
индустриализацията и концентрацията на капитала се получават както положителни, така и отрицателни ефекти от сдобилите се с огромна власт индустриални магнати. Споменахме вече положител-
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ния принос на дарители като Е. Карнеги и Дж.
Рокфелер. Представителите на големия бизнес по
това време се свързват и с редица негативни
събития, породени от злоупотреби с подкупи, монополно ценообразуване, ликвидиране на малки
фирми и пр. Втората криза е през 1930 г. Тя се
свързва първоначално с положително приемане на
сливанията на редица компании и техния принос
за обществото – създаване на работни места,
включване на обикновени хора в собствеността (чрез
притежаване на дялови акции), помощ през Първата
световна война, нарастване на производството на
стоки и т.н. Голямата депресия обаче преобразува
отношението към големия бизнес от еуфорично положително приемане до обвиняем като главен виновник за всички беди. Именно в периода след
Голямата депресия се зараждат очаквания на обществото за бизнес поведение от типа социална
реакция. Третата криза в отношенията “бизнес-общество” се свързва със средата на 70-те години
на ХХ век. Най-общо тя е резултат от поредица нови идеи като “консюмеризма” (защита интересите
на потребителите), феминизма, защита на околната среда и екология, подхранвани от социалното
недоволство от войната във Виетнам, скандали като “Уотъргейт” и др. [6]. В резултат на това очакванията на обществото към бизнеса надхвърлят границите на поведение тип “социална реакция”.
Включват предприемане на действия, които са не
само законосъобразни или са реакция на възникнали проблеми в обществото, но предполагат бизнесът да поеме по-активна роля за тяхното
предотвратяване. Днес тези действия се характеризират с възприемане на КСО като социална
активност.
Сериозна дискусия за ролята на бизнеса в обществото и за необходимостта от дефиниране на
понятията “етичен бизнес” и “социално отговорен
бизнес” се разраства в резултат на поредица корпоративни скандали. Един от първите, който разтърсва обществеността през 70-те години на ХХ
век, е случаят със заплатените около 500 млн. долара за нанесени щети, свързани със смъртни случаи или телесни повреди при катастрофи, причинени от дефекти на автомобилите “Форд Пинто”.
Особеното в този скандал е, че от създаването си
“Форд” е сочена за една от компаниите с най-социално отговорни политики. В същото време се
оказва, че висшите мениджъри на фирмата са знаели за опасността от такива катастрофи, но са
предпочели да плащат обезщетения вместо да изтеглят колите от пазара. Единственият техен аргумент бил икономическият – избрали по-евтиният вариант за компанията [6]. През 1987 г. вниманието

е приковано към друг символ на корпоративна
Америка – Крайслер. Изнесена е информация, че
повече от 60000 автомобили са били използвани
от ръководители на компанията, преди да бъдат продавани като нови. Малко след това доверието във
финансовия пазар на САЩ е силно разклатено в
резултат на редица скандали на Уолстрийт.
В по-съвременната история примерите за корпоративни скандали и неетично поведение се свързват със субективното желание на собственици или
висши мениджъри да укриват истинските си финансови резултати. Обратно на традиционната икономическа логика за умишлено намаляване на печалбите с оглед по-малко данъчно облагане, те
“надписват” фирмените печалби. Тези измами са
продиктувани от желание за бърза печалба или доказване на лични управленски качества на висши
мениджъри, чрез подвеждане на инвеститорите (в
случая чрез невярна информация за реалните цени
на акциите). Исторически е фалитът на Еnron
(2001), рекордни са например финансовите измами на втория по големина телекомуникационен оператор в САЩ – WorldCom (2002), укрил $3,9 млрд.
разходи, и на фармацевтичния гигант “Мерк”
(2003), надписал приходи за $14 млрд.
В резултат на всички тези скандали още в края
на ХХ век започва да се възражда тенденцията на
недоверие към бизнеса и мениджърите въобще.
Според проучвания на общественото мнение по това
време 75% от анкетираните считат, че бизнесът
пренебрегва проблемите на обществото, 65%
вярват, че висшите мениджъри правят всичко
необходимо, за да постигнат печалба, дори и ако
това е в ущърб на обществото. Настроенията са
такива, че висшите мениджъри на големи компании са сочени като пример за неетично поведение.
В анкетата те са класирани като по-неетични от лекарите и адвокатите като цяло, и по-етични само от
членовете на Конгреса [8]. Накратко, обществото
не вярва в добрите намерения на бизнеса.
Горните предпоставки за възникване на КСО
се допълват от съвкупното влияние на очерталите
се тенденции в края на ХХ век като глобализация
на пазарите, нарастваща интензивност на конкуренцията, ускоряващи се технологични иновации, загриженост за ресурсите на планетата и сложа екологична обстановка, настъпилите демографски изменения и прехода от индустриална икономика към
икономика, основана на знанието и информацията.
В резултат на въздействието на всички тези фактори в последните години се налага постановката, че
КСО е едно от съвременните средства за дългосрочен растеж, устойчиво развитие и подобряване
на фирмената конкурентоспособност.
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КСО

2. Еволюция на теоретичните схващания за

Историческото развитие на теоретичните възгледи за ролята на бизнеса при решаване на обществени проблеми започва с публикуваната през
1900 г. разработка на Е. Карнеги “Евангелие на процъфтяването”. В нея той развива идеята за “капиталистическата благотворителност”, според която
печелившите организации са длъжни да жертват
част от средствата си за благото на обществото.
Друг практикуващ мениджър – Оливър Шелдън през 1923 г. посвещава труда си “Философия
на мениджмънта” на осветляване на социалните
отговорности в бизнеса. В нея той аргументира необходимостта индустриалните предприятия да се
разглеждат като човешки организации, а не като
сбор от машини. Обосновава тезата, че индустрията има за задължение да премахне бедността в
обществото. Бори се срещу непосилно дългия работен ден, срещу скучната и обезличаваща работа
във фабриките. Пледира за въвеждане на почивки
в работата и повече почивни дни. Той счита, че “модерните” големи предприятия потискат индивидуалността на работника и неговото самоуважение,
в резултат на което той става мрачен и започва да
мрази работата и началника си. Според Шелдън
тези порочни практики трябва да се заменят от почовешко отношение към работниците, като например осигуряване на работа според индивидуалната им образованост, наклонности и способности,
поддържане на партньорски взаимоотношения между ръководителите и работниците. Реализацията на
тези идеи Шелдън вижда чрез поемане на социални цели от бизнес организациите. В резултат на
това те трябва да осигуряват сигурни работни места и да въвеждат благоразумно механизацията –
основана не само на технически и икономически
подбуди, но също така и на етични и социални съображения.
С тези разработки се поставят основите на разпространилата се сред американските делови среди концепция за “служене на обществото”. Тя
обаче, най-вероятно поради сложната икономическа обстановка в края на 20-те години на ХХ век,
постепенно губи привърженици. Някои изследователи считат, че именно върху нейните постановки
се създава съвременната концепция за социална
отговорност, първо като теоретични разработки, а
след Втората световна война и като практика в деловите среди.
Междувременно през 1936 г. висшият мениджър на “Сиърс” Робърт Ууд, повдига въпроса, че
в годишните финансови отчети на компаниите трябва да се отразяват и разходите им за социални
задължения. Той е един от първите, който признава,
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че бизнес организациите работят, за да удовлетворяват интересите на по-широка група от заинтересовани страни – не само акционерите, но също така и потребителите, местната общественост,
работниците. Поддържа тезата, че решаването на
социални проблеми на обществото е задача не толкова на държавата, колкото на мениджмънта на
фирмите.
Принос за развитието на идеите за социална
отговорност има и Питър Дракър. Още във втората
си книга “Бъдещето на промишлено развития човек”, излязла през 1942 г., той аргументира тезата,
че бизнес организациите имат не само икономически цели, но също така и социални задължения
[1].
Идеите за социалната отговорност на бизнеса окончателно се оформят след 50-те години на
ХХ век, защото през годините на “Голямата депресия” и войните фокусът на решаваните проблеми
е друг. По-бързото им развитие се свързва и с установените практики на сътрудничество между правителствата на западните държави и бизнеса през
Втората световна война, а по-късно и в т.нар. “студена война”.
Една по-подробна публикация, която поставя
основите на съвременните схващания по темата,
е “Социалната отговорност на бизнесмена”, разработена от американския икономист Хауърд Боуен
и публикувана през 1953 г. В нея той разглежда
възможностите за популяризиране на идеята за социална отговорност на бизнеса. Анализира социалните и икономически изгоди за обществото, които тя носи [2].
В следващите години в Европа и САЩ започва теоретичен спор за ролята на бизнеса в обществото, като нейните привърженици и противници са
повлияни от “горещите проблеми” на съответния
период – гражданските права, равноправието на
жените, войни, конфликти и бизнес скандали, замърсяване на планетата от промишлените предприятия, права на потребителите, опитите за разоръжаване, атомната енергетика, борбата с глада
в “третия свят” и др.
Всички тези исторически предпоставки дават
своето отражение върху по-късните теоретични разработки за същността на социалната отговорност.
Тяхното многообразие обяснява и наличието на
толкова много различни концепции, подходи и модели за социална отговорност на бизнеса в съвременната управленска литература.
3. Съвременни схващания и интерпретации
на КСО
В резултат на многообразните предпоставки
за възникване на КСО тя има различни проявления,
както у нас, така и в другите страни. Независимо
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от непрекъснатото нарастване на нейната актуалност все още липсва еднозначно прието и утвърдено тълкувание за същността и измеренията й. Едни
от най-популярните съвременни дефиниции за същността на КСО се дават от Международния форум
на бизнес лидерите, Световната банка, Световния
икономически форум, Европейската комисия,
Световния съвет на бизнеса за устойчиво развитие.
В специализираната литература се утвърди
схващането, че съвременните идеи за КСО възникват в резултат на взаимното въздействие на редица независими фактори. В този контекст най-често
се коментира влиянието на отделни правителства
и неправителствени организации, специфичните условия за развитие на бизнеса в различни страни,
ценностите на бизнес организациите и на отделни-

те индивиди, натиск от страна на гражданското
общество, интензивната конкуренция и глобализацията. Като цяло доминира тезата, че интересът
към КСО понастоящем продължава да се увеличава поради нарастващите очаквания на обществото
спрямо бизнес организациите. Индиректно те се
свързват и с глобалните въпроси за мира и просперитета, които доминират във втората половина на
ХХ век, както и логическото им продължение в началото на ХХІ век, обхващащо борбата с тероризма,
глобалното затопляне и бедността.
В изследванията на учени и практици за КСО
се открояват разнообразни нейни интерпретации в
контекста на различни концепции и приложни теории (вж. Таблица 1) [4].

Таблица 1. Интерпретации на КСО в контекста на различни концепции и приложни теории
№

Концепции и приложни теории

1

Бизнес етика

2

Корпоративна отговорност

3

Корпоративна филантропия

8

“Зелено” корпоративно управление
(свързано с опазване на околната
среда)
Управление на разнообразието
Отговорност към околната среда
Човешки права
Отговорно управление на веригата
на доставките

9

Социално отговорно инвестиране

10

Ангажименти към стейкхолдърите

11

Устойчиво развитие

4
5
6
7

Автор и година
Stark (1993), Freeman (1994), Bowie (1998), Phillips
(1997, 2003), Phillips and Margolis (1999)
Owen (2000), O’Dwyer (2005)
Carroll (2004), Matten and Crane (2005), Andriof and
Waddock (2002)
Crane (2000), Saha and Darnton (2005)
Kamp and Hagedorn-Rasmussen (2004)
DesJardins (1998), Rugman and Verbeke (1998)
Cassel (2001), Welford (2002)
Drumwright (1994), Emmelhainz and Adams (1999),
Graafland (2002), Amaeshi (2004), Spekman (2005)
Warshurst (2001), Jayne and Skerratt (2003), McLaren
(2004)
Freeman (1994), Donaldson and Preston (1995), Andriof
(2002)
Korhonen (2002), Amaeshi and Crane (2006), Bansal
(2005)

В теорията и практиката съществува изключително многообразие по отношение на използваните концепции, подходи и модели за КСО, на които се градят съвременните схващания за нейното
практическо приложение.
Един от често срещаните аспекти на разглеждане на КСО се свързва с интерпретирането й по
отношение на акционерите, стейкхолдърите и обществото като цяло. Подобна интерпретация се дава и в популярната теза за възприемане на КСО
като социално задължение, социална реакция
(отговор) и социална активност (отзивчивост) на организациите [6:64]. Тя най-пълно отразява проследената логика на историческите предпоставки за
възникване на КСО и дава възможност идеите на
различни учени и изследователи в областта на социалната отговорност да се систематизират и обоб-

щят в следните три концепции.
Според привържениците на първата концепция бизнес организациите са предназначени да изпълняват икономическата си функция, поради което основната им цел е свързана с преследване на
печалба и ефективно използване на ресурсите. Тъй
като се очаква те да изпълняват всичко това, спазвайки законите, тази концепция носи наименованието социално задължение. Тя отразява идеята, че
бизнес организациите имат икономическа и правна отговорност, произтичащи от съобразяване с принудителните норми.
Втората концепция за социална отговорност
– социалната реакция, предполага такова поведение на бизнес организациите, което отговаря на установените социални норми, ценности и очаквания
на обществото. Тук се очаква бизнесът добровол-

Исторически предпоставки за възникване на ...

но да сътрудничи за решаване на социални проблеми, с които обществото не може само да се
справи. Възприемането на социалната отговорност
като социална реакция се свързва с бизнес поведение, което отговаря на икономически, правни и социални изисквания.
Най-широкото разбиране за социална отговорност се свързва с концепцията за социална активност (отзивчивост). Предполага бизнес поведение,
при което организацията извършва действия, изпреварващи събитията, активно търси начини за разрешаване на социални проблеми. Социално активните организации имат изпреварващо и превантивно поведение, а не реактивно и възстановително.
По този начин бизнесът подпомага обществото за
постигане на такива социални цели като например
премахване на бедността, борба с глада, съхраняване на природните ресурси. Най-често това предполага съвместни действия с различни правителствени и неправителствени институции. Поведението
на социално активните организации е обусловено
от икономическа, правна, социална и гражданска
отговорност.
Други автори характеризират гореописаните
три концепции за КСО, интерпретирайки ги в контекста на променящите се схващания за ролята на
бизнеса в обществото. Тя се разглежда на три нива.
Първото ниво представя разбиранията за традиционната икономическа функция на бизнеса. Второто
ниво обхваща отговорността на бизнеса да изпълнява икономическата си функция, но същевременно да отчита и променящите се цели, ценности и
очаквания на обществото. Третото ниво илюстрира
най-широкото разбиране за корпоративната отговорност на бизнеса – да подпомага обществото в
постигането на такива глобални цели като премахване на бедността, решаване на екологичните
проблеми, подпомагане на развитието и просперитета и др. [8].
Често в управленската литература се представят два основни подхода към КСО. Първият от
тях я интерпретира на микро равнище. При него
фундаменталният въпрос, който се разглежда, е
как отделните бизнес организации отговарят на
очакванията и проблемите на обществото, и по-конкретно – как участват в тяхното разрешаване.
Популярно е представянето на този подход към КСО
чрез модела на Робърт Акерман. Най-общо той
включва три етапа. На първия от тях висшият мениджмънт на компанията декларира своя ангажимент към разрешаването на конкретен обществен
проблем. Вторият етап обхваща наемането на специализиран персонал или на външна консултантска фирма, които да изучат подробно проблема и
да предложат начини за решаването му. Третият
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етап включва самото изпълнение на взетото
решение.
Вторият подход към КСО отразява гледната
точка на макро равнище, при което основният въпрос е свързан с изучаване на границите, в които се
проявява корпоративната отговорност на бизнеса и
силите, които я детерминират. Този подход найчесто се свързва с прилагането на моделите на
Престън и Пост, които отразяват постановката, че
правителствата и общественото мнение определят
границите на взаимоотношенията между бизнес организациите и обществото [9].
Друг популярен аспект на разглеждане на въпросите за социалната отговорност на бизнес организациите отразяват дебата дали те трябва да бъдат принуждавани по законодателен път да предприемат социални действия или да се акцентира върху убеждаването им за поемане на доброволни
действия. В тази връзка специализираната литература отново предлага богато разнообразие от идеи
и подходи. Например за оценяване реакцията на
отделните компании относно социалните проблеми Дафт използва четири критерия – икономически (създаване на печалба), юридически (подчиняване на законите), етични (етично поведение – да се
постъпва правилно, да не се причинява вреда) и индивидуални (подобряване благосъстоянието на обществото и качеството на живота) [5]. Отново четири подхода към КСО, близки като идея до горните,
разглеждат Петрунин и Борисов – пазарен подход,
подход, основан на държавното регулиране, подход от позициите на “корпоративната съвест” и
подход, отразяващ концепцията за заинтересованите страни [3].
Някои специалисти класифицират използваните подходи за изясняване на КСО и нейната приложимост в бизнеса от гледна точка на обхващането
им от четири групи теории – инструментални,
политически, интегриращи и етични. В първите от
тях корпорацията се разглежда като инструмент за
богатство и обхваща единствено икономическите
аспекти на взаимодействието между бизнеса и
обществото. От друга страна, политическите теории
фокусират вниманието си върху социалната сила
на корпорациите, и по-специално върху тяхното взаимодействие с обществото и отговорността при намеса в политическите отношения. Според интегративните теории бизнесът е длъжен да интегрира
обществените въпроси и проблеми. Обикновено основният им аргумент за това е, че самото съществуване и растежът на бизнеса зависят от обществото. В етичните теории връзката между бизнеса и
обществото се представя в контекста на етичните
ценности. В резултата на това ангажирането със
социално отговорни дейности от страна на бизнес
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организациите се възприема като етично задължение, което има първостепенна важност [7].
Заключение
Въпреки нарастващата актуалност на въпроса за социалната отговорност все още липсва еднозначно прието и утвърдено тълкувание за нейната същност и измерения. Същевременно специализираната управленски литература предлага изобилие от концепции, подходи и модели, интерпретиращи социалната отговорност на бизнеса в различни аспекти. Някои от тях се припокриват, други се
допълват, а трети – взаимно се изключват или си
противоречат. Една от основните причини за подобно
многообразие, според нас, е разнообразието в историческите предпоставки, провокирали създаването на концепцията за КСО.
Някои изследователи акцентират върху необходимостта от въвеждане на единна политика за
интегриране на социалните, икономическите и екологичните ангажименти на съвременните бизнес
организации.. Други обръщат повече внимание върху ролята на бизнеса за създаване на условия за
устойчиво икономическо развитие, за повишаване
качеството на живота, решаването на социални
проблеми на местната власт и обществото като
цяло. Съществуват и схващания, според които найзначимите измерения на корпоративната социална
отговорност се свързват с поемането на социалните разходи на обществото, участие в благотворителни кампании и др.
Независимо от очертаните различия във вижданията на теоретиците и практиците на КСО, могат да се обобщят някои налагащи се тенденции в
нейната съвременна интерпретация. Безспорно, повечето автори приемат, че социалната отговорност

е част от съвременното стратегическо управление
на бизнес организациите. Тя е елемент от тяхната
фирмена култура и схващанията им за етиката в
бизнеса. По-голяма част от изследователите акцентират и върху доброволния характер на социално
отговорните дейности. Друг обобщаващ момент в
схващанията за корпоративна социална отговорност е фокусът върху нейното предназначение –
да създава възможности за удовлетворяване интересите на всички заинтересовани страни от дейността на бизнес организациите.
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HISTORICAL PRECONDITIONS FOR CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IDEAS ARISING
Desislava Serafimova
University of Economics – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The question of Corporate Social Responsibility (CSR) grows up to be of a great importance. CSR is adopted as
one of contemporary tools for sustainable development and long-term growth of the organizations. Nevertheless the
reasons of appearance of this concept in managerial theory and practice are not fully clarified yet. The results from a
study of historical preconditions for CSR ideas arising are presented in the paper. Fundamental CSR conceptions,
approaches and models are characterized on this basis.
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ПРИЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ ДЕФИЦИТ
НА БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕГОВОТО НАМАЛЯВАНЕ
Хари Николов
Технически университет – София
В доклада е направен опит да се изяснят реалните причини, поради които стойността на вноса във все поголяма степен превишава стойността на експорта. За целта авторът извършва анализ на продуктовата им структура,
особено на тази на импорта. Разглеждат се шест хипотези.
Отделено е място и на реалните възможности за поддържане на стабилен икономически растеж, както и на
настоящите трудности при решаването на проблема с горепосочения дефицит.
Ключови думи: дефицит, експорт, импорт, баланс, икономически растеж.
Key words: Deficit, export, import, balance, economical increase.

Напоследък много се говори за все по-нарастващия дефицит по баланса на текущите сметки
на България и за съществуващия риск от прегряване на икономиката. Съществуват и хипотези относно причините за него. Обикновено при тяхното формулиране се изхожда от някои традиционни за съвременната неокласическа теория постановки, които днес са почти стандартни. Ето по-важните от
тях:
1. Хипотеза за недостатъчно високата конкурентоспособност на българската икономика, особено на българската индустрия.
2. Хипотеза за ролята на кредитната експанзия в България през последните години. Като разновидност на тази хипотеза често пъти се изтъква
схващането, че големият внос се дължи особено
много на потребителските кредити. Тези идеи са
характерни както за представителите на Международния валутен фонд, така и на Европейската
комисия.
3. Хипотеза за наличието на раздута администрация и висока степен на преразпределение на
БВП чрез бюджета [1]. Напоследък към тази хипотеза се прибавя и презумпцията за относително високи заплати в бюджетната сфера в сравнение с
частния сектор. Тук интересното е, че никой не се
ангажира да даде отговор на въпроса, защо тогава
в много случаи заплатата на средно квалифициран
работник в частна фирма в определена степен превишава заплатата на университетски професор?
Като друга особеност на тази хипотеза би могло
да се посочи твърдението, че заплатите в България
са в много случаи незаработени, както и че заетостта на неквалифицирани работници е субсидирана,
без да се посочват конкретни аргументи [2].
4. Хипотеза, че Българската икономика създава в голяма степен производство и експорт на
блага с ниска добавена стойност. Тази хипотеза
вече в течение на години се декларира от някои български икономисти [3] и може да се характеризира

като логична в редица аспекти. Любопитното обаче
е, че досега сравнително малко се коментират
действителните причини за това явление. А те са
както обективни, дължащи се на наличието на определени сравнителни предимства на българската
икономика, така и като следствие от една недостатъчно далновидна политика по отношение на образованието.
Всички тези хипотези би трябвало да бъдат
подложени на проверка. И както в медицината, за
да бъде определена достатъчно добра диагноза, така и тук би следвало да се извършат задълбочени
изследвания, особено що се отнася до структурата на вноса и експорта на България. Защото именно резултатите в сферата на реалния сектор биха
могли да ни подскажат и някои интересни идеи в
това отношение, както и относно възможностите
за намаляване на горепосочения дефицит в перспектива. Освен това би било целесъобразно, в интерес на по-пълния анализ, да бъдат формулирани
още две хипотези, които също биха имали право
да претендират за рационалност. Те са следните:
5. Хипотеза за влошаване на условията на търговия (Terms of Trade). Последното би означавало,
че на Световния пазар съществува тенденция в посока на повишаване на цените на благата, които
България внася, както и тенденция на спад в цените на благата, които тя експортира. Или, казано с
други думи, за производството на всяка една единица от БВП на страната трябва вече да се внасят
все повече такива единици отвън [4].
6. Хипотеза, че все повече нараства, както в
натурално изражение, така и като стойност и относителен дял, вносът на инвестиционни блага. От
една страна, това допринася за икономическия
растеж. От друга страна обаче това би могло да
означава и недотам гъвкава отраслова структура,
при която все още има висок дял на производствата със сравнително висок разход на енергийни
ресурси.
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При едно обстойно изследване на структурата на вноса през годините 2004 – 2005, биха могли да се установят следните данни:
Най-голям по стойност внос през тези години,
това е вносът на машини, оборудване и превозни
средства – съответно в размер на 6 714,6 млн.
лв. за 2004г. и 8 792,6 млн. лв. за 2005 г. В т. ч.
би било интересно да се отбележи, че вносът на
машини със специално предназначение е съответно в размер на 839,5 млн. лв. и 1063,8 млн. лв., а
вносът на такива с общо предназначение е
913,5 млн. лв. и 1095,0 млн. лв., импортът на канцеларска техника и компютри е 456,1 млн. лв. и
608,8 лв. и т. н. [5].
Висок е също така и относителният дял на импорта на суровини и материали (съответно
4 912,0 млн. лв. и 5 782,5 млн. лв. за горепосочените години, в т. ч. вносът на чугун и стомана в
размер на 999,2 млн. лв. и 1 272,5 млн. лв.
Вносът на минерални горива, масла и подобни продукти за годините 2004 и 2005 е съответно
в размер на 3 795,4 млн. лв. и 5 781,0 млн. лв. в
т. ч. импортът на нефт и нефтопродукти – съответно 2 630,5 млн. лв. и 4 357,7 млн. лв. Вижда
се, че вносът на нефт и нефтопродукти заема достатъчно голям относителен дял в импорта на
България, независимо от иначе намаляващото през
последните години относително потребление на
енергийни ресурси спрямо БВП на страната.
Значително по-ниска, но иначе бързо увеличаваща
се през годините, е стойността на вноса на природен и промишлен газ – съответно 713,7 млн. лв. и
887,1 млн. лв.
Висока е стойността на вноса на химически
вещества и продукти – в размер на 2 357,8 млн. лв.
и 2 722,9 млн. лв., като сред тях висок относителен дял има вносът на лекарствени вещества и продукти (не готови лекарства). Същото би могло да
се каже и за вноса на автомобили, мотоциклети,
велосипеди и ремаркета (2 375,5 млн. лв. и
2 957,9 млн. лв.), в т. ч. на автомобили – в размер
на 1 493,1 млн. лв. и 1 860,8 млн. лв. [6].
Сравнително по-малка е стойността на вноса
на блага, класифицирани като „разнообразни готови продукти” – съответно в размер на
2 063,67 млн. лв. и 2 192,6 млн. лв.
Други относително по-значими стойности, това са вносът на електрически машини, апарати и
устройства (1 082,4 млн. лв. и 1 290,7 млн. лв.),
вносът на необработени материали, негодни за консумация (1 361,2 млн. лв. и 1 760,5 млн. лв.), вносът на храни и живи животни (1 007,2 млн. лв. и
1 125,0 млн. лв.), този на метални руди и метални
отпадъци (913,4 млн. лв. и 1 220,7 млн. лв.) и др.
При вноса, класифициран по стокови групи [7],

най-голяма стойност има този на ядрени реактори,
котли, машини, апарати и части за тях – в размер
съответно на 2 564,6 млн. лв.. и 3 328,2 млн. лв.
Доста висок е и импортът на автомобили,
трактори, мотоциклети и други сухопътни превозни средства и части за тях – в размер на
2 437,4 млн. лв. и 3 009,2 млн. лв.
Значително по-ниска, но все пак висока е
стойността на вноса на руди, шлака и пепел (
879,4 млн. лв. и 1 154,6 млн. лв.), на пластмаси и
пластмасови изделия (893,9 млн. лв. и
1 123,8 млн.лв.) и др.
На фона на тези големи суми твърде малък
изглежда вносът на такива типично потребителски
блага, каквито са дрехите и допълненията към тях
от трикотаж (509,0 млн. лв. и 429,4 млн. лв.), както и дрехите и допълненията към тях, различни от
трикотаж (237,0 млн. лв. и 268,8 млн. лв.).
Ако се изчисли растежът на вноса на отделни
видове блага като стойност, установяваме следната интересна тенденция:
През 2005г., спрямо 2004г. най-висок е растежът на импорта на минерални горива, масла и
подобни продукти – в размер на 52,32%, като особено висок е ръстът на вноса на нефт и нефтопродукти – в размер на 65,66%. Твърде висок е ръстът на вноса на товарни автомобили (34,50%), на
далекосъобщителна техника (33,77%), но иначе
при малки фактически суми, на канцеларска техника и компютри (33,48%), на ядрени реактори,
котли, машини, апарати и части за тях (29,77%),
на пътнически автомобили (24,63%) и др. [8].
Вижда се, че в импорта на страната през тези
години определено висок относителен дял има найвече импортът на инвестиционни блага – машини,
суровини и горива. Доста малък е делът на потребителските блага, с изключение единствено на
автомобилите, ако приемем (което е твърде
реалистично), че по-голямата част от последните
се внасят от домакинствата, а не от фирмите.
Все пак, за да дадем максимално вярна диагноза на проблема, би било целесъобразно да се
изследва и структурата на експорта. При нея се
установяват следните тенденции:
1) Висока е стойността на блага, класифицирани от статистиката като „разнообразни готови
продукти” – през горепосочените години тя е съответно в размер на 4 010,2 млн. лв. и 4 124,7 млн.
лв., от които 2 756,8 млн. лв. и 2 721,0 млн. лв.
са стойността на готовото облекло и допълнения
към него.
2) Стойността на т. нар. „артикули, класифицирани според вида на материала”, данните са съответно 4 304,1 млн. лв. и 4 905,8 млн. лв. От тях
стойността на произведените за експорт машини и

Причини за увеличаването на външнотърговския дефицит на ...

оборудване са 1 929,7 млн. лв. и 2 633,1 млн. лв.
3) Други по-значителни стойности, това са експортираните минерални горива, масла и подобни
продукти (1 601,0 млн. лв. и 2 396,7 млн. лв.), химически вещества и продукти (1 202,3 млн. лв. и
1 407,7 млн. лв.), храни и живи животни (1 056,0
и 1 258,0 млн. лв.) и др. [9].
При износа, класифициран по стокови групи,
се открояват са най-висока стойност и относителен дял следните блага:
1) Дрехи и допълнения, различни от трикотаж
– 1 580,3 млн. лв.. и 1630,5 млн. лв...
2) Дрехи и допълнения от трикотаж –
1 163,5 млн. лв. и 1 079,0 млн. лв.
3) Чугун, желязо и стомана – 1 575,1 млн.лв.
и 1 492,7 млн. лв.
4) Мед и изделия от мед – 1 144,6 млн. лв. и
1 637,5 млн. лв.
5) Ядрени реактори, котли, машини, апарати
и механизми и части за тях – 995,8 млн. лв. и
1 196,3 млн. лв.
6) Електрически машини, апарати за записване и възпроизвеждане на звук, телевизионен образ
и части за тях – 713,5 млн. лв. и 878,2 млн. лв. и
др.
С най-висок растеж при благата с по-висок относителен дял в износа с през 2005г. се характеризира експортът на:
1) Нефтопродукти (55,73%)
2) Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация (49,70%)
3) Мед и изделия от мед (43,06%)
4) Електрически машини, апарати за записване и възпроизвеждане на звук, телевизионен образ
и части за тях – 713,5 млн.лв. и 878,2 млн.лв. и
др.
Разбира се, наблюдават се и други продукти
с твърде висок ръст в износа на страната тогава,
но те са иначе с ниска стойност през горепосочените години – например пшеница (59,09%),
Медицински, оптични и контролни уреди и апарати
(46,19%) и др. [1].
На основата на тези резултати от изследването могат да бъдат направени следните по-важни
изводи относно причините за проблема:
1) Засега още не могат да се намерят достатъчно доказателства относно ниската по принцип
степен на конкурентоспособност на българската
икономика. По-скоро би могла да се формулира
концепцията за сравнително високата маржинална
склонност към потребление на вносни стоки. Това
означава, че при растежа на БВП, сравнително висока част от всяка следваща единица, с която се
увеличава Националният доход, е предназначена за
покупка на вносни стоки. Това обаче в голяма сте-
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пен се дължи на сравнително енергоемката в сравнение с други страни българска индустрия, а не на
определени тенденции и традиции в потреблението
на населението.
2) Влиянието на кредитната експанзия върху
вноса е доста относителна, като при това то е валидно най-вече за кредитите с инвестиционно
предназначение. Що се отнася до потребителските кредити, то твърденията относно тяхната роля и
влияние върху бързо растящия импорт на страната не е достатъчно аргументирано. Засега единствено растящият внос на автомобили потвърждава в
известна степен тази хипотеза. Затова пък вносът
на редица други потребителски блага може смело
да бъде охарактеризиран като скромен и имащ
сравнително ограничен растеж – например вносът
на облекло, храни и др.
3) Всички твърдения по отношение на хипотеза 3 са, общо взето безпочвени. Това се вижда
със сигурност поне от горепосочените данни и резултатите от изследването. Като прибавим към тях
и данните относно поддържането на известен бюджетен излишък, бихме могли напълно да ги
отхвърлим.
4) Съществуват сериозни основания за поддържане на хипотеза 4, относно ниската добавена
стнойност на българския износ. Все пак трябва да
се отбележи, както се вижда от данните и
резултатите, че съществева известна тенденция някои блага с по-висока степен на преработка да започват бързо да заемат по-високо място в експорта,
макар и при все още сравнително ниска стойност
и относителен дял в него.
5) Хипотеза 5 се оказва вярна. Проблемът е
свързан, от една страна с повишаващата се през
последните години цена на нефта на Световния
пазар, и от друга – с високата все още зависимост
на българската индустрия от значителните разходи на енергия.
6) Същото, при това напълно аналогично, би
могло да се каже и по отношение на хипотеза 6 –
импортът на инвестиционни блага не само има висока стойност в сравнение с този на потребителски блага, но той показва ясно изразена тенденция
да се увеличава в стойностно отношение. Това е
свързано както с относително високия икономически
растеж, така и с повишаващата се цена на петрола.
Общият извод, който би следвало да бъде направен е, че ако изхождаме от горепосочените данни и резултати, тогава не бихме могли да очакваме съществени възможности за решаване на проблема в обозримо бъдеще на основата на класически методи, като рестриктивна кредитна политика,
рестриктивна фискална политика, ограничаване
ръста на бюджетните заплати и др. Самият факт,
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че работните заплати в България са едни от найниските в Европа и въпреки това горепосоченият
проблем е сериозен, говори може би достатъчно.
Ето защо в близка перспектива би трябвало да се
направят по-скоро опити за увеличаване на производството и експорта на блага вече с по-висока добавена стойност. При това тук все пак би било целесъобразно да се направят съответните изследвания, относно това, при кои подсектори тя е найвисока в условията на националната икономика. При
всички случаи това би изисквало значителни инвестиции в сферата на образованието, правилна политика по отношение на привличането на стратегически инвеститори, внос на трудови ресурси (при
това сравнително високо квалифицирани) отвън и
др.
Наред с всичко това, съществуват и известни
основания за оптимизъм. Например високият напоследък внос на автомобили вероятно няма да расте с много високи темпове в перспектива, поради
насищане на пазара. Същото може да се каже и
за строителството, за което също имаше предположения, че оказва сериозно влияние върху вноса.
Оказа се например, че най-вече вносът на някои
метали, например алуминий, има отношение към
него, но едва ли е толкова голям, колкото се
очакваше. Все пак в тази насока би следвало да се
извършат и някои допълнителни изследвания.
Друг извод, който може да бъде направен е,
че решаването на проблема с намаляването на горепосочения дефицит ще бъде сравнително трудно и бавно. В това отношение особено влияние ще
има обстоятелството, че, както се вижда, голям относителен дял в импорта имат инвестиционни блага с нееластично спрямо цената им търсене. Това

означава, че за в бъдеще трябва да се провежда
икономическа политика, която в перспектива да допринесе до чувствително намаляване на разходния
характер на българската икономика по отношение
на енергоресурсите. А това означава, че някои производства с ниска добавена стойност, но иначе с
малък разход на енергия, също така биха имали
високи относителни дялове и съществен принос в
БВП на страната.
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ABSTRACT
In the report an attempt has been made to explain the real reasons for which the import exceeds the export
increasingly. For that purpose the author analyses the product structures of the import and the export, especially that
of the import. There are 6 hypotheses.
In the report there is also an information about the real possibilities for the support of a stable economical increase,
and also of the present hardships during the solution of the problem with the deficit.
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РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
Георги Лъчов, Искра Ненчева
Тракийски университет - Стара Загорa
Капиталовият пазар е механизъм за ефективно разпределение на капитала между икономическите субекти,
които генерират доходност от неговото рационално използване. В настоящото изследване се разглежда развитието на капиталовия пазар като предпоставка за икономическото развитие на България. Анализира се изменението на пазарната капитализация на БФБ-София като фактор за растежа на брутния вътрешен продукт на България.
Ключови думи: капиталов пазар, пазарна капитализация, БВП
Key words: Capital Market, Market Capitalization, Gross National Product

Въведение
Развитието на капиталовия пазар в България
е неразривна част от протичащите икономически
процеси. Отричането или недооценяването на капиталовия пазар като ефективен механизъм за разпределение на капитала води до забавяне темповете на икономическо развитие и нерационално използване на ресурсите. С развитието на пазарната
икономика в България капиталовия пазар започва
да изпълнява важна роля относно на акумулирането на свободни финансови ресурси и тяхното влагане в капиталови активи, които генерират доходност при съответното ниво на риск. Акцентът е върху засилващата се роля на капиталовия пазар при
съчетаване интересите на предлагащите и търсещите капитали.
Целта на настоящото изследване е да се разгледа развитието на капиталовия пазар като предпоставка за развитието на икономиката на България.
За постигането на целта се поставят за решаване следните задачи:
1) Изследване на функционалните характеристики на капиталовия пазар;
2) Разкриване на тенденциите в развитието на
българския капиталов пазар;
3) Анализ на взаимовръзките между пазарната капитализация на БФБ-София и БВП на България.
Икономическото развитие е функция от множество фактори, но за целите на конкретното изследване ще се акцентира върху пазарната капитализация като факторна променлива, т.е. доколко
прозрачния и ефективен капиталов пазар е предпоставка за ефективна покупко-продажба на капитали между разполагащите със свободни финансови средства и търсещите такива.
Функционални характеристики на капиталовия пазар
Същността на капиталовия пазар се разкрива
от неговите икономически функции относно разширяването на възможностите за акумулиране на сво-

бодни финансови средства и тяхното влагане в активи с цел получаване на доходност при дадено ниво на риск. Чрез капиталовия пазар собствениците
на свободни финансови средства, предлагащите
капитали, осъществяват сделки с търсещите капитали, чрез които двете страни максимизират своята полезност. Капиталовият пазар позволява определянето на равновесната цена и равновесното
количество, чрез което той се явява ефективен механизъм за осъществяване на еквивалента размяна и ефективно използване на капитала. Според
Матеев (2005) ефективността на капиталовия пазар трябва да се разглежда от гледна точка на:
1) Степента на развитие на капиталовия пазар;
2) Доходността на търгуваните капиталови активи;
и 3) Състоянието на публичните компании, чиито
ценни книжа се търгуват. Редица автори (Моравенов, 2004, Матеев, 2005, Николов и кол., 2005)
разглеждат характеристиките на българския капиталовия пазар и особеностите на неговото развитие като акцента е върху пазарната капитализация,
т.е. способността на капиталовия пазар да привлече и разпредели финансови средства, които са част
от общия търгуван в икономиката капитал.
Тенденции в развитието на българския капиталов пазар
Началото на организирания капиталов пазар в
България се поставя с първия Закон за борсата от
1907 г., а първата същинска фондова борса започва своята дейност през 1914 г. като първоначално на нея се търгуват акциите на 21 дружества.1
Прекратената борсова търговия след Втората световна война се възстановява с Търговския закон от
1991 г. като в началото на прехода към пазарна
икономика се учредяват около 20 фондови борси,
повечето от които функционират хаотично много
кратък период от време. Единни правила се въвеждат през 1995 г. със Закона за ценните книжа и
фондовите борси, което води до обединяване на регионалните борси в Българска Фондова борса АД,
но въведеното изискване за одобрени проспекти на

1 Вж. подробно Историческо развитие на БФБ-София. www.bse-sofia.bg
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Стартирането на търговията на фондовите бордружествата от Комисията за ценните книжа и фонси в началото и края на ХХ век е аналогично:
довите борси води до преустановяване на дей1) Първоначално приетите нормативни актоността. Търговските сесии се възстановяват на
ве не водят автоматично до започване на реална
21.10.1997 г., като до 2000 г. голяма част от друдейност;
жествата се отписват от публичния регистър. Броят
2) След първоначалния период на слаба търна дружествата, чиито ценни книжа се търгува на
говия следва период на развитие и нарастваща знафондовата борса варира през годините.
чимост на капиталовия пазар.
Като основни проблеми на търговията често
се посочват ниската ликвидност, концентрацията на
Изследване на взаимозависимостта между
собствеността, ниската корелираност с другите капазарната капитализация БФБ-София и БВП на
питалови пазари и ниската степен на ефективност
България
(Матеев, 2005). Относно развитието на капиталоЗа целите на изследването се използват данвия пазар Николов и кол. (2005) подчертават знани от БНБ и БФБ-София за периода 1998-2007 г.
чимостта на субектите, участващи в процесите, а
Данните от началото на борсовата търговия
именно: държавните институции, банките, посред(Октомври 1997) не са включени в изследването,
ниците, инвеститорите и емитиентите. Повишатъй като са за период по-малък от една година и е
ването на пазарната капитализация (вж. табл.1) и
възможно влиянието на сезонни фактори. За да се
повишаването на доходността от инвестирането в
изключи влиянието на инфлационни, деноминацикапиталови активи прави БФБ все по-атрактивна за
онни и други фактори данните са преизчислени в
индивидуални и институционални инвеститори,
американски долари по курса на БНБ за съответвключително и за чуждестранни инвеститори.
Таблица 1. Изменение на пазарната капитализация на БФБ-София и БВП за периода 1998-2007 г.
(млн. ам. долари)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Пазарна капитализация
992
706
617
497
723
1762
2809
9236
10312
17101

БВП
7728
3848
3023
1858
3071
13990
327780
25814
33238
42457

Източник: БНБ, БФБ-София, собствени изчисления

ната година. Данните са представени в таблица 1:
Методиката на изследването се основава на
регресионно-корелационния анализ, при който се
изследват зависимостите между две и повече
явления, едното от които е резултат, а другото
(другите) фактор (фактори). Изучават се два вида
задачи: 1) изследва се формата на зависимостите
(взаимовръзките), което се постига чрез регресионния анализ; 2) измерва се теснотата на зависимостта между изследваните явления – чрез корелационния анализ. Необходимо е да се има в
предвид, че корелационната зависимост не винаги
е по характер причинно-следствена, т.е. окончателното приемане на резултатите и произтичащите изводи следва да са логически обосновани.
Въз основа на посочената по-горе методика и
програмен продукт STATISTICA 6.0 е изградено
регресионното уравнение и е изследвана зависимостта между пазарната капитализация на БФБ-

София и БВП за периода 1998-2007 г.
На фигура 1 е показана правопропорционална зависимост между нарастването на пазарната
капитализация и нарастването на БВП в България.
Корелационният коефициент е 0,87 като корелацията е значима при р<0,05. Регресионният коефициент е 2,3143. Според това при нарастване
на пазарната капитализация с единица може да се
очаква повече от два пъти нарастване на БВП и то
при силна степен на корелация (0,87).
Тази зависимост може да се обясни и с високия размер на чуждите преки инвестиции в пазарната капитализация на БФБ-София (над 40%), т.е.
капиталовия пазар е успял да привлече значителен
чужд капитал, чрез който са били финансирани български компании, създали допълнителни единици
Брутен вътрешен продукт. Значимостта на чуждите преки инвестиции следва да бъде обект на друго
изследване.

Развитие на капиталовия пазар в България
р
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Фиг.1. Регресионно-корелацинен анализ на БВП и пазарна капитализация на БФБ-София
за периода 1998-2007 г.
Заключение
Развитието на пазарната икономика предполага наличието на развит капиталов пазар, чрез който свободните финансови средства да достигат до
търсещите капитали. Капиталовият пазар е ефективен механизъм за рационално използване на
ресурсите.
Развитието на пазарната икономика в България
е съпътствано от развитието на капиталовия пазар,
като неговото функциониране в началните стадии
не е значимо, но постепенно се повишава.
Съществува висока зависимост между пазарната капитализация на БФБ-София и БВП на България, което може да се обясни с по-ефективното разпределение на капиталовите ресурси, повишените
възможности за финансиране на българските компании със свободни български капитали и не на

последно място, че борсата е успяла да привлече
чужди преки инвестиции.
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ABSTRACT
Capital market development is important for efficient capital allocation between both supply and demand, which
generate income form its rational use. In this paper we consider capital market development as precondition for economic development of Bulgaria. The trend of market capitalization of Bulgarian Stock Exchange – Sofia is analyzed as
proxy for growth of Gross National Product of Bulgaria.
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ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРОПЕРАТОРСКИТЕ ФИРМИ В
БЪЛГАРИЯ
Катя Владова
Икономически университет – Варна
Целта на настоящия доклад е да се анализират проблемите в развитието на туроператорските фирми в
България. Туроператорите са посредниците, които свързват крайните клиенти с реалното предлагане на туристически услуги. Проблематиката на тяхното развитие се разглежда в контекста на съответната пазарна среда.
Ключови думи: туроператорски фирми, развитие, туризъм
Key words: tour-operator companies, development, tourism

Налице са обективни трудности при изследване на проблематиката и структурата на стопанските субекти в туризма поради липса на системни
статистически и друг вид наблюдения и липса на
ясно разграничаване на техния предмет на дейност
и др.1 Туроператорската дейност се осъществява
предимно от малки и средни фирми, които са в
процес на утвърждаване и развитие.
Целта на настоящия доклад е да се анализират проблемите в развитието на туроператорските
фирми в България. Туроператорските фирми са
посредниците, които свързват крайните клиенти с
реалното предлагане на туристически услуги. По
отношение на веригата на стойността в бранша (Вж.
фиг. 1), бихме могли да обобщим, че индивидуалният турист обикновено контактува с туристическо
бюро за да се направи резервация за пътуване.
Съответното местно туристическо бюро купува услугите от изходящ туроператор, който от своя страна търси услугите на подходящ входящ туроператор. В дестинацията, избрана от туриста, входящият туроператор организира провеждането на отдиха,
както и закупуването на услугите от местните производители (хотели, ресторанти и др.).
Необходимостта от посредническа дейност в
туризма се обуславя2 преди всичко от териториална откъснатост и отдалеченост между търсенето и
предлагането, от липсата на прозрачност на пазара,
както и от т.нар. “времева и пространствена закрепостеност3 ” на туристическите услуги. Въпреки начислените от посредниците комисионни (между 10
и 20%), предлаганите от тях услуги на крайните
клиенти са много по-изгодни от цените на услугите

за индивидуални туристи. Местните производители (хотели и ресторанти) предпочитат също да работят с посредници, тъй като по този начин могат
да постигнат по-голям оборот и гарантирана заетост на базата.
От друга страна, през последните години е
налице противоположна тенденция – с развиването на дистрибуционните канали и онлайн резервационните системи, все повече производители достигат директно до крайните потребители.
Задълбочаването на тази тенденция и повишаване
информираността на крайните потребители би затруднило дейността на туроператорите и впоследствие може да се окаже сериозна бариера за техния растеж.
Развитието на туроператорските фирми би
трябвало да се разглежда в контекста на съответната пазарна среда. Преобладаващата част от туроператорите в България са приемащи туроператори, но през последните няколко години, с облекчаване на визовия режим, се увеличи няколкократно броя на изпращащите туроператори.
Значението на туризма за българската икономика би могло да се измери чрез съотношението
между показателя „пътувания“4 и БВП на страната.
Показателят „пътувания“ е компонент на перо „услуги“ в раздел А „текуща сметка“ на платежния
баланс. Салдото на приходите и разходите от туризъм – „пътувания нето“ варират около 4% от БВП
през последните 5-6 години (Вж. фиг. 2). По отношение на трудовата заетост туризмът има съществен принос като осигурява пряко и косвено повече
от 250 хил. работни места5 . Освен това би трябва-

1 Като надеждни източници за броя и адресната регистрация на туроператори и турагентите Държавната
Агенция за Туризъм (ДАТ), Българската Асоциация на Туроператорите и Турагентите (БАТА) и Националния
Статистически Институт (НСИ).
2 Виж по-подр. Нешков М. и кол. “Въведение в туризма”, Университетско издателство ИУ – Варна, 2001
3 Нешков М. и кол. “Въведение в туризма”, Университетско издателство ИУ – Варна, 2001 г., стр. 188
4 До 2003 г. вкл. в платежния баланс фигурира компонент „международен туризъм“ вместо пътувания.
5 “Устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2005-2010” дискусия 19.05.2005, София, сп.
“Туристически Пазар” май, 2005
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Индивидуален турист Æ прави резервация за пътуване в туристическо бюро
Туристическо бюро Æ купува услугите от изходящ туроператор
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Изходящ туроператор Æ купува услугите от входящ туроператор
Входящ туроператор Æ организира провеждането на отдиха и
купува услуги от местните производители
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Фиг. 1. Верига на стойността в туристическия отрасъл
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Фиг. 2. Дял на салдото от приходи и разходи от туризъм („пътувания нето”) в БВП на България за
периода 1999 - 2005 г.
ло да се отчете високия мултипликационен коефициент на туризма, който стимулира развитието на
свързани производства, като строителство, лека
промишленост, развлекателна индустрия, транспорт и др. Участието в държавния бюджет не е официално изчислявано, но по експертни оценки туристическите услуги допринасят около 35 – 40 % от
преките и косвени, републикански и местни данъци.
Основни индикатори за динамичното развитието на туризма са преди всичко общият брой посещения на чуждестранни граждани в България (входящ туризъм), както и общият брой посещения на
български граждани в чужбина (изходящ туризъм).
След рекордното увеличение на входящия туризъм
от 18% през 2003 г. спрямо 2002 г. е налице спад
в темпа на нарастване на общия брой посещения с
6 www.nsi.bg

цел туризъм – 13,6% през 2004 г. и само 2% през
2005 г. спрямо предходната година6 (Вж. фиг. 3).
Независимо от положителните икономически
резултати са налице редица проблеми, които пряко се отразяват върху развитието на туроператорските фирми:
• липса на диверсификация на туристическия
продукт на България,
• недостатъчно качество и разнообразие на туристическите услуги,
• липса на гъвкавост в обучението и квалификацията на кадрите,
• наличие на сив сектор в туризма,
• сравнително ограничено присъствие на международните туристически пазари.
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Фиг. 3. Посещения на чужденци в България с цел “туризъм” (2000 – 2005 г.)
Таблица 1. Дейност на средствата за подслон в Черноморските области
(Варна, Добрич и Бургас) за 2005 г.
Средства
Области

за подслон

Легла

Легладенонощия

Реализирани нощувки
Общо

в т.ч. от
чужденци

Пренощували лица
Общо

чужденци

Приходи от нощувки (BGN)
Общо

в т.ч. от
чужденци

Общо за
страната

1,555

221,144

45,451,972

16,071,313

11,624,051

3,829,429

1,935,652

484,705,436

385,523,692

БУРГАС

284

78,113

10,928,351

5,362,621

4,755,302

706,581

560,178

141,798,471

129,358,355

ВАРНА

370

60,428

10,699,641

4,915,665

4,102,696

763,570

533,269

133,590,685

117,005,933

ДОБРИЧ

92

22,700

3,691,593

1,387,312

1,134,649

213,295

143,151

37,832,638

33,396,380

746

161,241

25,319,585

11,665,598

9,992,647

1,683,446

1,236,598

313,221,794

279,760,668

Черноморски
области
Относ. Дял

47.97%

72.91%

55.71%

72.59%

85.97%

43.96%

63.89%

64.62%

72.57%

Източник: НСИ и собствени изчисления

Морският туризъм формира около 72 % от
валутните приходи през 2005 г. (Вж. табл. 1), а
зимният планински туризъм – около 10 – 15 %. В
Черноморските области са съсредоточени до 72 %
от наличната леглова база (за периода 2004 –
2005 г.) и над половината (55 – 57% от леглоденонощията), също така между 86 % и 87 % от реализираните нощувки на чужденци в България. За
периода 2003 – 2005 г. в области Варна, Бургас и
Добрич са пренощували над 40% от всички туристи (българи и чужденци), като относителният дял
на приходите от нощувки на чужденци е между 71
и 73 % за разглеждания период. За периода 2003
– 2005 г. относителният дял на области Варна,
Бургас и Добрич е около 65 % в общите приходи
от реализирани нощувки и освен това (още по-силно присъствие) – около 73 – 74 % в общите
приходи, реализирани от чужденци. В начален етап

на развитие са другите видове туризъм като културно-историческият, религиозният, екологичният,
селският, приключенският, балнеоложкият и конгресният туризъм, за които страната разполага с
огромен потенциал.
Въпреки направените подобрения по отношение на леглова база и изграждане на допълнителни
развлекателни и спортни съоражения, качеството
и разнообразието на предлаганите стоки и услуги
в повечето случаи е под нивото на изискванията и
стандартите на европейските страни. Инфраструктурните и комуникационни проблеми, както проблемите с безопасността и сигурността в туристическите комплекси занижават общото качество на
туристическия продукт, който предлага дестинация
България.
Туроператорските фирми все по-често срещат
трудности със задържането, мотивацията и обуче-
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нието на подходящи кадри. Професионалната подготовка би трябвало да включва преди всичко чуждоезиково обучение, работа с високите и информационните технологии в туризма. Голяма част от
работещите в туризма са без трудови договори, който според експертни данни надвишава 50 000
души. Сивата икономика има допълнителен негативен ефект, свързан с оформянето в туристите
на представи за страната като дестинация с ниски
цени, обусловени от ниското качество.
Участието на България в европейския туристически пазар е под 1%. Влошени са позициите на
страната на руския и украинския пазар и на пазарите на другите страни на ОНД, а действащият визов режим с тези страни се явява допълнително
препятствие. Все още не могат да се възстановят
позициите на пазарите на Полша, Чехия, Словакия,
Унгария и др. страни от Централна и Източна Европа
и броят на туристите от тези страни е незадоволителен. Недостатъчно внимание се отделя на пазари като Сърбия и Черна гора, Испания, страните
от Близкия изток и др.
За осъществяване на фирмен растеж се изисква способност за адаптиране и промяна, знания
за пазарните и технологични промени извън фирмата, ефективно използване на фирмените ресурси и успешното им комбиниране с ресурсите и възможностите на външната среда. Ако бариерите за
растеж не бъдат преодолени, независимо колко е
ефективна фирмата, тя би останала със сравнително ограничена икономическа значимост.
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Основните тенденции в развитието на туроператорските фирми в България са повлияни преди
всичко от следните фактори:
• стремеж към непрекъснато увеличаване на
обхвата на дейността;
• засилена конкуренция;
• преливане на капитали от други сектори на
икономиката към туризма.
Когато темповете за растеж на пазара са сравнително високи и е налице повишено търсене като
първоначален стимул за растеж, отделните фирми без особени проблеми постигат абсолютен
растеж. При забавяне на общия ръст, конкуренцията се изостря и в този случай, оцеляването и растежът на отделните участници се оказва изключително трудна задача. Необходимо условие за продължителен растеж или задържане на растежа е
готовността на собственика/ мениджъра, както и
на персонала за справяне с новите изисквания и
предизвикателства.
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ABSTRACT
The main objective of the paper is a brief analysis of the current issues concerning the development of the touroperator companies in Bulgaria. Tour-operators are mediators that connect the end-customers with the real suppliers of
goods and services in tourism. Their development is deeply related with the situation of the tourism market in Bulgaria.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Маруся Линкова
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
Членството на България в Европейския съюз поставя предизвикателство пред българската икономика.
Приобщаването към европейската общност от една страна е атестация за действаща пазарна икономика и развита пазарна инфраструктура (икономическа и финансова стабилност, институции и инструменти), а от друга
страна е сериозно предизвикателство към българския предприемач да гарантира устойчиво развитие на бизнеса
в условия на силна конкуренция.
Един от инструментите за устойчиво развитие е управлението на фирмените вземания чрез факторинг и
форфетинг. За разширяване на търговската дейност са необходими допълнителни източници за финансиране,
осигуряване на благоприятни условия за плащане или отсрочване на плащането за по-кратък или по-продължителен период от време. Това са мотивите в съвременната международна търговия 60 % от плащанията да се
извършват чрез открита сметка по системата на факторинг, а годишният пазарен дял на форфетинговите операции да се оценява на 10 милиарда щатски долара. Сделките с права по търговски вземания бързо навлизат в
европейския пазар, където с факторинг през 2005 г. се занимават 435 компании с оборот 571,4 билиона евро.1
Българските предприемачи биха могли да осигурят устойчиво развитие на бизнеса, като използват развития
европейски пазар на вземания и изградената работна и комуникативна мрежа от факторингови и форфетингови
компании, гарантиращи институции, база данни на потенциални клиенти и пазарна информация.
Ключови думи: устойчиво развитие, фирмени вземания, факторинг, форфетинг
Key words: sustainable development, acconntsreceivable financing, factoring, forfeiting

Предизвикателство към българския предприемач е да гарантира устойчиво развитие на бизнеса в условия на силна конкуренция. Един от инструментите за устойчиво развитие е управлението
на фирмените вземания чрез факторинг и форфетинг. За разширяване на търговската дейност са
необходими допълнителни източници за финансиране, осигуряване на благоприятни условия за
плащане или отсрочване на плащането за по-кратък или по-продължителен период от време. Това
са мотивите в съвременната международна търговия 60 % от плащанията да се извършват чрез открита сметка по системата на факторинг, а годишният пазарен дял на форфетинговите операции да
се оценява на 10 милиарда щатски долара. Сделките с права по търговски вземания бързо навлизат в европейския пазар, където с факторинг през
2005 г. се занимават 435 компании с оборот 571,4
билиона евро2 . Българските предприемачи биха
могли да осигурят устойчиво развитие на бизнеса,
като използват развития европейски пазар на вземания и изградената работна и комуникативна мрежа от факторингови и форфетингови компании, гарантиращи институции, база данни на потенциални клиенти и пазарна информация.
Аграрният сектор заема между 11-15% от
брутния вътрешен продукт и е основен източник на

1www.eurofactor-es.com/
2 www.eurofactor-es.com/

доход за 25% от населението.
Изграждането на пазарни отношения в България и членството в Европейския съюз предполага
нарастване сделките с вземания и права по вземания, особено в аграрния сектор. Това се дължи на
разнообразни причини. Най общо предпоставките
за нарастване използването на тези операции в сектора могат да се обединят в две групи: предпоставки, породени от спецификата на отрасъла и икономически предпоставки, свързани с активиране на
пазарните процеси в страната и в сектора.
Към специфичните предпоставки за приложение на сделките с вземания в аграрното предприятие спадат: сезонен характер на производството,
ниска доходност в отрасъла, висока задлъжнялост,
преобладаващ брой малки и средни земеделски
стопанства, относително бързата възвращаемост
в селското стопанство, която гарантира кредитоспособността на аграрното предприятие
Към икономическите предпоставки за приложение на сделките с вземания спадат: трудно достъпни банкови кредити (свръхобезпеченост), традициите на европейския пазар в използването и рефинансирането на търговския кредит, значителен
брой банки и небанкови финансови институции, работещи в условия на сериозна конкуренция на ограничен пазар, икономически предимства при из-
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ползване операциите с вземания в земеделските
кооперации
Въпреки че са налице необходимите предпоставки за развитие на сделките с вземания в България, все още използването им във вътрешния пазар е ограничено и се свежда основно до лизингови
схеми. Факторингът и особено форфетингът са по
скоро изключение. Начинът на факториране в
България е далеч от този, приложим в редица развити страни. Схемата на факторинг се опростява
значително и се свежда до финансов кредит срещу залог. Единствената разлика от банковия кредит срещу залог е наличието на цесия. Това се оказва единствената възможност за финансовите къщи,
които съгласно Закона за банките не могат да извършват банкови сделки за отпускане на кредит под
формата на пари или акцептирани менителници,
да финансират авансово отделни фирми, а от там
и да участват във финансирането на различни стопански операции.
Причините за ограниченото приложение и опростяване на факторинга може да се търси в няколко направления: недостатъчна и непълна правна регламентация; икономическите субекти не са
запознати със специфичните форми на финансиране, които да подпомогнат и активизират тяхната
дейност; високият риск при факторинговата дейност
е една от най-съществените причини за нейното
ограничено приложение (най-много фалити има
сред малките и средни предприятия); липсата на
стабилна информационна система на икономическите субекти; недостатъчна квалификация и професионализъм.
За да се анализира приложимостта и икономическата целесъобразност от използване на сделки с вземания в аграрното предприятие са изследвани
12
кооперации,
стопанисващи
207 249,14 дка. обработваеми земи. В четири от
кооперациите работят близо 70% от заетите лица
и се стопанисва повече от половината обработваема земя (57%). Останалите осем кооперации обработват 43% от обработваемата земя и осигуряват заетост на 33% от лицата. Изследвано е състоянието на ликвидността, задлъжнялостта и съотношението между краткосрочните и дългосрочните задължения за периода 2002-2006 г.
При четири от наблюденията (33%) може да
се твърди, че ликвидността е задоволителна (коефициента за ликвидност е около единица), при
осем от наблюдаваните кооперации се наблюдава
свръхликвидност (67%) и две от кооперациите са
неликвидни (17%). Може да се направи извод, че в
повечето случаи ликвидността на кооперациите е
застрашена (при 83 % от наблюдаваните кооперации), като проблеми възникват както при показате-
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ли на коефициента под единица, така и при показатели на коефициента над единица. Тревожно е състоянието на свръхликвидност в повечето
кооперации. В една от кооперациите коефициента
за обща ликвидност е близо 4, което означава че
краткосрочните активи превишават четирикратно
краткосрочните пасиви. Налице е обездвижване на
постоянните капитали и формиране на ненужно широко поле на сигурност. По този начин се затруднява икономическата активност и се пропускат възможности за акумулиране на доходи, което показва слаба пазарна ориентация на субектите.
Почти половината от наблюдаваните кооперации имат висока средна задлъжнялост между 51,2
до 68,4 % спрямо актива. Над 80 % от задълженията са краткосрочни, а в повечето кооперации липсват дългосрочни задължения, което говори за слаба
инвестиционна активност през наблюдавания
период.
От съотношенията на краткосрочните и дългосрочните задължения спрямо сумата на актива
може да се направят следните изводи:
1. В близо 70% от наблюдаваните случаи общата задлъжнялост е за сметка на краткосрочните
задължения и липсват дългосрочни задължения.
2. Дългосрочните задължения рядко надхвърлят 15 - 20% от всички задължения
Анализът на дългосрочната задлъжнялост за
наблюдаваните кооперации чрез определяне на общ
коефициент на дълга позволява да се направят следните изводи:
1. Повечето кооперации имат стойности на коефициента по ниски от 0,6, което би трябвало да е
критерий за задоволителна финансова устойчивост.
На практика обаче финансовото състояние на всички наблюдавани обекти е нестабилно, а в един от
случаите може да се каже че е катастрофално (близо 80% задлъжнялост).
2. Прави впечатление, че малките кооперации,
които приключват последните години със загуба
поддържат по ниски коефициенти на дълга – 0,3;
0,4. Това е обяснимо с ограничения им достъп до
външно финансиране (ограничен достъп до банково кредитиране, кредити от фонд ”Земеделие” и
САПАРД, кредитиране от доставчици и пр.) и слабата (да не кажем липсата) на инвестиционна
политика.
3. По големите земеделски стопанства имат
по широк достъп до външно финансиране, което
логично се отразява в по високите стойности на общия коефициент на дълга, който се поддържа на
горната граница от 0,6.
Сделките с вземания постепенно ще навлизат в българската практика. Вече е факт, че голяма част от технологичната иновация в агросектора
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се базира на използването на разнообразни лизингови схеми. Високата задлъжнялост налага аграрното предприятие да търси възможности за съкращаване сроковете за инкасиране на вземанията чрез
факторинговите операции.
Съвременният факторинг3 представлява тристранна финансова операция по покупка на парично
вземане, възникнало на основата на договор за доставка на стоки или услуги, инкасиране на вземането и поемане на риска от неиздължаване.4 Специфични характеристики на факторинговата операция са: 1) възниква при наличие на търговски договор за доставка на стоки и услуги; 2) факторът
(банка, финансова институция или специализирана факторингова фирма) поема изцяло кредитния
риск; 3) факторът действа от свое име и за своя
сметка; 4) обикновено факторът предоставя и допълнителни услуги (водене на дебиторското счетоводство, информационно осигуряване и пр.); 5) факторът заплаща авансово между 80 и 90% от
стойността на вземанията, като останалата част
се изплаща при тяхното събиране; 6) на изкупуване подлежат само краткосрочни вземания от 30 до
90 дни, максимално до 6 месеца.
Основните функции на съвременните факторингови компании са финансиране на продавачите,
кредитно застраховане и допълнителни услуги по
инкасиране на вземанията, а значително по-рядко
се занимават с покупко-продажба на стоки за сметка на своя партньор. Чрез факторинга продавачът
на селскостопански стоки или изпълнителят на услуги осъществява възмездно прехвърляне (т.е.
продава) на свои съществуващи и/или бъдещи парични вземания към факторингова фирма и обикновено получава от него като аванс определена част
от дължимите суми в брой. Същевременно факторът се задължава срещу определено възнаграждение да извършва някои административни и счетоводни услуги, свързани с получаването на плащанията, а в повечето случаи поема и риска от неплатежоспособността на длъжниците (делкредере
риск).
Финансиращата функция на факторинга предлага следните предимства на селскостопанския
производител: а) спомага за утвърждаването и разширяването на търговската дейност. Доставчикът
може да запази предимството да продава на кредит,

като отсрочва или разсрочва плащането от тях на
цената във времето; б) подобрява се ликвидността
на доставчика, който получава бързо ликвидни парични средства, без да е необходимо да чака деня
на падежа на плащането от своите длъжници.
В повечето случаи финансовите предимства
на факторинга не осигуряват нов инвестиционен
капитал, но могат да се използват за погасяване
на краткосрочни задължения, за избягване на необходимостта от търсене на кредити и тяхното
обезпечаване, за по-добро балансиране на текущите приходи и разходи и за преодоляване на сезонни или конюнктурни затруднения. Когато предприятието разполага с достатъчно налични парични
средства, то може да купува от своите доставчици
с незабавно плащане и да си извоюва от тях поблагоприятни цени и търговски отстъпки, с което
да спести значителни суми.
Поемане на риска от неплатежоспособност е
другата основна функция на факторинга. Чрез осигурителната си функция, факторингът осигурява
възможност преобладаващите малки и средни аграрни предприятия да подобрят своя пласмент на
стоки или услуги и да разширят кръга на своите
купувачи или клиенти, без да поемат риска от тяхната неплатежоспособност или нежеланието им да
платят навреме съответната цена. От друга страна,
клаузата „дел кредере” не засяга другите кредитни улеснения, предоставени на купувачите или
клиентите, тъй като те плащат на фактора при същите условия и срокове, които са договорили с продавача или изпълнителя.
Факторинговата фирма обикновено извършва
различни видове административни и счетоводни
услуги, свързани с прехвърлените му вземания,
например води сметките на купувачите, съставя и
изпраща фактури и напомняния за дължимото
плащане, инкасира суми и др. По този начин аграрният предприемач се освобождава от извършването им, спестява значителни административни
разходи (включително и за персонал) и може да се
концентрира върху изпълнението на по-важни
задачи, свързани със снабдяване, производство (извършване на услуги) и пласмент. Факторът може
да поеме и задължения да предоставя периодично
на своя партньор информация относно състоянието на сметките на отделните длъжници и проме-

3 Терминът „фактор” започва да се използва в правото на САЩ и Англия за означаване на агента или
комисионера, който действа за сметка на друго, най-често териториално отдалечено предприятие срещу
комисионна, наричана „факторейдж”. Международната практика възприема наименованието „факторинг” от
наименованието на цесионера „фактор”.
4 Виж Найденов, Б., Факторинг и форфетиране – сделки с права и дългове, втора част, Ciela, София, 1995,
с. 88; Пиперкова, Л., Франчайзинг, лизинг, факторинг. „Делова седмица”АД, 1995, с. 106; Димитрова, Б.,
Факторинг. Сделки с права и дългове, първа част, Ciela, 1995, с. 10; Адамов, В., Р. Лилова и В. Захариев,
Финансов мениджмънт, Абагар, В. Търново, 1995, с.143 и др.
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ни в тяхната платежоспособност, както и да съставя обобщени анализи и баланси. Възможно е на
фактора да се възложи и осъществяването на определени видове консултантска дейност (например
по отношение на инвестиционната политика, производствената, пласментната и маркетингова дейност
на продавача), както и изпълнение на някои търговски и спедиторски функции (например складиране
и сортиране на стоки и тяхното застраховане и
обмитяване).
Навлизането на електронната обработка на
данните дори и в средни-те и малките предприятия
налага в практиката факторинг със собствено обслужване (Inhouse Factoring, Eigenservice Factoring).
При тази разновидност на факторинга пряката счетоводна дейност, свързана със събирането на вземанията, се осъществява от продавача, а факторът само я контролира чрез своите компютри, като
запазва основната си функция да финансира своя
партньор. В повечето случаи факторингът се прилага от малки или средни предприятия с ограничен
по размер собствен капитал, които имат нужда от
бързо финансиране за осъществяване на стопанската си дейност. Факторингът притежава и допълнителни финансови предимства: не ограничава достъпа на фирмата до други форми на кредитиране
като банков кредит и лизинг; освобождава финансови средства, които могат да се използват за
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инвестиции; застрахова от валутен и кредитен риск;
може да се използва като антиинфлационен инструмент за кратки срокове и при умерена инфлация.
При засилваща инфлация, когато фирмите изпитват по-голяма потребност от оборотни средства приложението на факторинга нараства и обратното –
със затихване на инфлацията, факторинга е по-малко търсен.
Устойчивото развитие на аграрния сектор налага непрекъснато търсене на нови иновационни
решения. Фактът, че делът на дълговете в аграрния сектор е значителен и ограничава достъпа до
банковото кредитиране, очертава очакванията за
разширяване използването на съвременни сделки
с дългове, каквито са факторинговите и форфетинговите. Аграрните предприемачи биха могли да
използват посредническия факторинг за проникване на нови пазари и увеличаване на пазарния си
дял, т.е. като инструмент за пазарна иновация.
Общите характеристики на факторинга и форфетинга са резултат от използването им като: инструменти за финансиране; операции за придобиване на права по вземания; дисконтови операции
без право на регресен иск; и двете сделки са свързани с основен договор (за покупко-продажба на
стоки и услуги или за банков кредит). Сравнителна
характеристика между форфетирането и факторинга е направена в таблица 1.

Таблица 1. Сравнителна характеристика между форфетиране и факторинг

Форфетиране
1.
2.
3.
4.
5.
6.

За секюритизирани под формата на
полици вземания
Прехвърляне с джиро
Финансова операция с дългосрочен
характер (няколко години)
Обект са главно договори за доставка на
машини и съоръжения с производствено
предназначение
Покрива всички рискове, включително
политическите и преводните
Основна цел на форфетьора е събиране на
вземането чрез реесконтиране при поизгодни условия (възможност за
допълнителна печалба извън дисконта)

Финансирането чрез форфетинг е по изгодно
за кредитополучателя (продавачът на дълга) от традиционния банков кредит, независимо от високата
му стойност. Изгодата произтича от факта, че за
разлика от сконтовия и банковия кредит, където
обикновено се прилага плаваща лихва (например,
основен лихвен процент плюс надбавка), при фор-

Факторинг
За несекюритизирано вземане (не е
задължително издаване на полица срещу
вземането)
Прехвърляне с цесия
Краткосрочна операция (90 до 180 дни)
Обект са главно договори за търговия с
потребителски стоки
В повечето случаи не покрива политическите
и преводните рискове
Основна цел на фактора е събиране на
вземането, като печалбата е част от
предварително уговорените разходи по
факторинга (фиксирана печалба)
фетинга се използва предварително фиксирана дисконтова ставка.
Форфетингът може да превърне заповедните
ценни книжа (полици) в дериватни инструменти чрез
сконтиране във валута, различна от валутата на
вземането. Обект на форфетиране може да бъде
всяко парично вземане, което може да се транс-
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формира в сделка с ценни книжа (да се секюритизира5 ), посредством техниката на форфетиране.
Предимствата на секютиризацията пред традици-

онното банково кредитиране са представени в таблица 2.

Таблица 2.

Отражение върху
банковата печалба
Влияние върху
капиталовите
съотношения
Влияние върху
балансовите отчети

Банков кредит
Банковата печалба зависи от лихвения
диференциал

Секюритизация
Не зависи от лихвения
диференциал, а пряко от дисконта.

Натоварва капиталовите отношения

Не натоварва в същата степен
капиталовите съотношения

Увеличава рисковите експозиции и
общата задлъжнялост

Форфетинговата операция може да се прилага за финансиране на търговски сделки или за изкупуване на дългове. На форфетинг обикновено подлежат дългове по договор за банков кредит или
лизинг, но може да се форфетират и просрочени
или необслужвани дългове. Целта при форфетиране на просрочени дългове най-често е преоформяне на дълга и подобряване финансовото състояние
на длъжника, но се прилага и като техника за изкупуване на компанията-длъжник.
Развитието на аграрния сектор се сблъсква с
редица трудности, част от които предполагат разширяване на факторинговите и форфетинговите
операции. По-важните икономически предпоставки
за прилагане на факторинговите и форфетинговите операции в българската банкова практика са: наличие и нормално функциониране на първичен и
вторичен финансов пазар; висока задлъжнялост на
редица български фирми; относително стабилна инфлационна среда; недостиг на финансови средства във икономическите агенти; необходимост от повишаване на рентабилността чрез намаляване на
загубите от несъбираеми дългове.
Форфетинговата техника за кредитиране плахо навлиза и в българския пазар. Най-голямата форфетингова сделка за 1994 г. е сконтирането на дълга на „Химко”АД – Враца към „Булгаргаз”АД. През
2003 г. започна обсъждане за създаване на смесени дружества с участие на държавата и водещи
инвестиционни банки, които да изкупуват дълговете към енергийните дружества. Финансирането ще
се осигурява от специализирани банки, а предмет
на дейността на подобна компания ще бъде търсенето на изгодна продажба на изкупените дългове.

По-слабо натоварва рисковите
експозиции и общата задлъжнялост
Допълнителни такси

От 2006 г. Българска стопанска камара разработва внедряването на “Пазар на дългови инструменти” в страната с цел създаване на открит, легален
пазар на дългове, основан на ясни механизми и
процедури. Чрез пазара на дългове ще се постигне
от една страна финансово оздравяване на предприятията, намиращи се на границата на фалита,
а от друга страна ще се улеснят кредиторите, които желаят да продадат своя дълг с минимални финансови загуби и пестене на време.
Отварянето на страната към Европейския пазар и функциониращия капиталов пазар ще гарантират приложимостта и икономическата целесъобразност от използване на форфетинга като инструмент за секюритизация на дълговете и тяхното
рефинансиране. Широкото навлизане на факторинговите и форфетинговите операции на банковия пазар е все още предстоящо. Търговските банки са
предпазливи, макар вече да проявяват интерес към
конкретни дружества и техните вземания и да проучват възможностите за използване им.
Може да се каже, че в аграрния сектор има
подходящи условия за прилагане на факторинговите и форфетинговите операции. Продължителният
период от правната регламентация до практическото приложение беше необходим за изграждане
на голяма част от изброените икономически
предпоставки, без които тези съвременни иновационни операции не биха могли да се използват в
българската практика. По-голяма сигурност при
факторинговите и форфетинговите операции и традициите на европейския пазар ще способстват за
тяхното развитие. По този начин финансовия пазар
в България, като част от европейския ще гарантира

5 В банковата практика под секютиризация се разбира заместването на банкови кредити с ценни книжа. От
гледна точка на банката е по изгодно да поеме секюритизирани ценни книжа (записи на заповед, менителници),
вместо да отпуска заеми на клиентите си и да разчита на традиционната разлика от лихвите по заемите и по
депозитите и да натоварва капиталовите си съотношения и балансови отчети.

Управление на фирмените вземания като инструмент ...

сигурността и стабилността на аграрния сектор в
иновационния процес и ще осигури неговата ус-
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тойчивост и конкурентност.
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ABSTRACT
The guarantee of the stable business development in the condition of hard competition is the main purpose of the
Bulgarian contractors. One of the instruments of stable development is the account receivable financing with factoring
and forfeiting. The preconditions for business growth are the additional finance sources and the good terms of payment.
It’s a fact that 60% of the international payments are made by open accounts with the factoring implements. The
annual turnover of the forfeiting operations amounts to 10 milliard of US dollars.
Account receivable financing occupy their place in the European market. In year 2005, 435 companies use the
technique of factoring and make turnover of 571,4 billion of Euro. The Bulgarian contractors could achieve stable
business development using the existing European market of account receivable financing and the net of factor- and
forfeiting- companies, the wide data base for customers and the available market information.
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В доклада е разгледано въздействието на чуждестранните преки инвестиции за растежа на брутния вътрешен продукт, брутната добавена стойност, дълготрайните материали активи и разходите за придобиването им,
брутообразуването на основен капитал, брутния вътрешен продукт на човек от населението, заетостта, доходите на наетите в стопанството, износа на стоки и услуги, и др. Направени са сравнения с някои Централно и
Източноевропейски държави членки на Европейския съюз и близки по развитие с България. Формулирани са
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Значението на чуждестранните преки инвестиции за устойчивото развитие на българската икономика е голямо. Те спомагат за: нарастване на
обема на производство в отраслите-реципиенти; повишаване на техническото равнище на производството (въвеждане на нови технологии и модернизация на съществуващите) и подобряване на организацията му; въвеждане на управленско ноу-хау и
на информационно-компютърни технологии; повишаване на качеството на продукцията; увеличаване на приходите в бюджета от корпоративните
данъци; нарастване на брутния вътрешен продукт,
брутната добавена стойност и брутообразуването
на основен капитал; нарастване на конкурентоспособността на отраслите; повишаване на квалификацията на работната сила, заетостта на населе-

нието и жизнения му стандарт, или по-общо казано,
достигане на адекватно на европейските стандарти социално-икономическо равнище на страната.
В доклада са разгледани проблеми, свързани
с процеса на чуждестранно инвестиране и връзката между динамиката на чуждестранните преки инвестиции в икономиката ни и измененията на поважни глобални и отраслови характеристики.
Както се вижда от табл.1, през периода 20012005 г. чуждестранните преки инвестиции у нас
устойчиво нарастват. Само през 2005 г. над 40 %
от общия размер на чуждестранните инвестиции
са в добивна и преработваща промишленост, 18 %
в транспорт и съобщения, около 15 % в търговия и
ремонт, 12 % в операции с недвижими имоти и
бизнес услуги, близо 7 % в строителство, и т.н.

Таблица 1. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансови предприятия с натрупване (хил. щ.д.)
Години

Икономически дейности
Общо
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение
на електроенергия, газ и вода
Строителство
Търговия и ремонт на
автомобили, лични вещи и
стоки за домакинството
Транспорт, складиране и
съобщения
Операции с недвижими имоти и
бизнес услуги
Селско и горско стопанство

2001
2524385.8
21825.8
1238490.0

2002
3506761.9
157179.6

2003
5031862.2
64070.1
2331436.6

2004
6982149.4
98164.0
2915378.9

2005
9196052.8
108643.5
3809577.6

13105.6
45396.1

67652.5
33479.1

258961.4
46497.4

304102.4
56978.1

623962.4
100083.1

508455.4

591895.2

872125.0

1100305.8

1394525.0

339337.4

658590.2

724238.6

1492500.8

1644147.7

217201.2
6117.3

386714.5
11598.7

487562.2
12411.7

692897.1
36757.1

1123537.4
38250.3

Източник: НСИ, Статистически справочник 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007, съответно сс. 115, 111,
113, 117 и 119.
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През последните години брутният вътрешен
ранните инвестиции в тях (табл.1). Същата тенденпродукт нараства - от 29 709 млн. лв. на
ция показва и брутната добавена стойност (табл.2),
49 091 млн. лв., съответно през 2001 и 2006 г.,
като най-висок дял за нарастването й (индекс 2006/
т.е. над 1.6 пъти. Най-голям принос за това имат
2005 = 106.0) има сектор индустрия (108.3) и сексекторите индустрия и услуги (с 1.6 пъти нарасттор услуги (106.1), а вътре в тях отраслите финанване) и вътре в тях отраслите: добивна промишлесово посредничество (117.0), преработваща проност (2.9), финансово посредничество (2.5), стромишленост (111.3), търговия и ремонт (110.5),
ителство (2.0), търговия и ремонт (1.9), преработстроителство (109.9). С най-нисък индекс е селсваща промишленост (1.6), транспорт и съобщения
ко и горско стопанство (например, индекс 2005 /
(1.5). Това са отрасли с голям размер на чуждест2004 е 90.5)1 .
Таблица 2. Брутна добавена стойност по икономически сектори (млн. лв.)
Сектори / Години
Индустрия
Услуги
Селско и горско стопанство
Общо

2001
7804
15019
3533
26356

2002
8289
16777
3460
28526

2003
8620
17506
3478
29604

2004
9487
19390
3560
32437

2005
10344
21554
3322
35220

2006
12567
23990
3415
39972

Източник: НСИ, Статистически справочник 2005, 2006 и 2007, съответно сс. 202, 206 и 207.

Придобитите дълготрайни материални активи
растване през разглеждания период. С висок дял
(млн. лева) общо за икономиката ни се увеличават
на тези разходи се отличава преработващата пронад 2 пъти през периода 2001-2006 г. (табл.3).
мишленост (те представляват повече от 50 % от
Разглеждани по отрасли, най-високо е нарастванеразходите за придобиване на дълготрайни материто в операции с недвижими имоти и бизнес услуги
ални активи общо за цялата индустрия). Освен това висок е делът на производството и разпределе(3.5 пъти), строителство (3.5 пъти), търговия и рението на електроенергия, газ и вода и на строителмонт (близо 3 пъти), преработваща промишленост
ството. Непрекъснатото нарастване на разходите
(близо 2 пъти), производство и разпределение на
за придобиване на дълготрайни материални актиелектроенергия, газ и вода (1.6 пъти), транспорт и
ви се дължи до голяма степен на инвестиционната
съобщения (1.5 пъти). Това са отрасли с голям разинвазия у нас, като основните стимули за това са
мер на чуждестранните инвестиции, които безспорнарастването на търсенето на индустриална проно оказват силно положително въздействие върху
дукция вследствие оживлението в икономиката, надинамиката на дълготрайните материални активи.
личието на свободна работна сила, на финансови
Разходите за придобиване на дълготрайни маизточници, и др.
териални активи2 също показват тенденция на наТаблица 3. Придобити дълготрайни материални активи п икономическа дейност (млн. лв.)
(

Години

Икономически дейности
Общо
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електроенергия, газ и вода
Строителство
Търговия и ремонт на автомобили, лични
вещи и стоки за домакинството
Транспорт, складиране и съобщения
Финансово посредничество
Операции с недвижими имоти и бизнес
услуги
Селско и горско стопанство

118.

)

2001
5969.6
113.5
1299.5

2002
7159.0
97.1
1911.8

2003
7583.4
123.2
1916.7

2004
8712.9
128.2
2041.4

2005
11388.2
256.2
2372.3

2006
12639.6
219.8
2440.0

600.7
280.6

547.3
324.7

694.7
425.4

640.0
640.0

950.1
950.1

980.2
980.2

803.7
1471.6
128.2

1025.6
1818.6
130.8

1173.6
1280.7
144.0

1316.3
1363.4
158.1

1650.9
1717.1
239.9

2329.8
2207.3
372.2

340.2
124.9

319.5
176.1

526.3
238.7

613.2
346.0

1216.7
385.7

1182.2
328.0

Източник: НСИ, Статистически справочник 2004, 2005, 2006 и 2007, съответно сс. 110, 112, 116 и

1 НСИ, Статистически справочник 2005, 2006 и 2007, съответно сс. 205, 209 и 208.
2 Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи включват фактически извършените разходи
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% от БВП

Както се вижда от фиг. 1, брутообразуването
на основен капитал (% от брутния вътрешен продукт) докъм 2002-2003 г. намалява в Централноевропейските държави, но след това започва слабо

да расте. В България тенденцията е на плавно увеличаване през целия разглеждан период, което е
свързано с устойчивото нарастване на чуждестранните преки инвестиции в страната.

3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2.5
2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
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Фиг.1 Брутооразуване на основен капитал в страните от Централна и Източна Европа през периода
2000-2005 г.
По отношение индексите на физическия обем
на основните компоненти на брутния вътрешен продукт на човек от населението3 за Централно и Източноевропейските страни (членки на Европейския
съюз) те показват нарастване през разглеждания
период, което е най-силно за Румъния и Словакия.
Въпреки че България е на последно място, индексите й растат със същия темп, както в останалите
разглеждани тук страни, което е индикатор за навлизането й в период на сравнително стабилен икономически растеж. Принос за това имат нарастващите чуждестранни преки инвестиции у нас и прогресиращото развитие на частната собственост.
Увеличава се както абсолютният брой, така и
относителният дял (в %) на наетите в частния сектор (59, 62, 62, 66, 69, 69.5, съответно през 20012006 г.) в наетите общо в стопанството. В отраслов аспект най-рязко изменение в относителния дял
на наетите в частния сектор се установява за производство и разпределение на електроенергия, газ
и вода (от 6.1 на 43.7 %, съответно през 2001 и
2006 г.), транспорт и съобщения (от 32.8 на
54.8 %), производство на машини и оборудване (от
75.3 на 90.5 %), операции с недвижими имоти и

бизнес услуги (от 69.5 на 81.1 %), металургия и
производство на метални изделия (от 89.4 на
98.6 %), и др.4 В тези отрасли е най-висок и размерът на чуждестранните преки инвестиции. В резултат на тях намаляват безработните лица (от
636.5 хил. броя през 2001 г. на 305.7 хил. броя
през 2006 г.), а оттук и равнището на безработицата - съответно от 17.9 на 9.1 %.
По показателя средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение найвисока е заплатата (в лева) в отраслите: производство на кокс и рафинирани нефтопродукти (от 6961
през 2001 г. нараства на 13784 през 2006 г.), финансово посредничество (от 6118 на 9951), производство и разпределение на електроенергия, газ и
вода (от 5329 на 7537), добив без добива на енергийни суровини (от 4322 на 7513), добив на енергийни суровини (от 4918 на 7032) и др.
Главните фактори, които трябва да обусловят
през следващите години устойчив и стабилен икономически растеж са инвестициите, нарастването
на крайното потребление и износа като прогнозите
са инвестициите да растат с по-бързи темпове от
брутния вътрешен продукт. Освен това се очаква

за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения, за доставка и монтаж на дълготрайни материални
активи, за закупуване на машини, съовъжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки
проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с
придобиването на дълготрайни материални активи.
3 НСИ, Статистически справочник, 2006 и 2007, съответно сс. 304-305 и 278-282.
4 НСИ, Статистически справочник 2004 и 2007, съответно сс. 56-61 и 63-68.
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присъединяването на България към Европейския съюз да се отрази положително на динамиката на инвестициите и брутообразуването на основния капитал - ръстът им да достигне съответно 13-14 % и
11-12 % годишно.
Наред с многото фактори като производствени, структурни, организационни, юридически,
външноикономически, върху инвестиционния климат у нас въздейства и факторът разходи за научни изследвания и развитие. В Централно и Източноевропейските страни и особено в България тенденцията досега е на относително спадане или задържане на тези разходи като дял от брутния вътрешен продукт, но с присъединяването ни към
Европейския съюз се очаква те да нараснат с 50 %,
т.е. през 2008 г. да бъдат близо 1 % от брутния
вътрешен продукт, при темп на нарастването му
около 6 %. Конкретните цели, поставени от
Европейската Комисия в тази приоритетна област
са: разходите за научни изследвания и развитие през
2005-2010 г. на частния бизнес да бъдат 0.140.25 % от брутния вътрешен продукт, правителствените разходи 0.43-0.50 % от брутния вътрешен
продукт; а инвестициите във висшето образование
към 2010 г. да достигнат над 2 % от брутния вътрешен продукт.
Също така за устойчивото развитие на икономиката са необходими не само инвестиции в
иновации, но разработване на национална иновационна стратегия, главни приоритети в която са: развитие на икономиката на знанието; подобряване качеството на човешките ресурси чрез образование
и квалификация; трансфер и прилагане на съвременни иновативни технологии; осигуряване на финансови ресурси за въвеждане на иновативни
продукти. По принцип, чуждестранните инвеститори се интересуват от дела на разходите за научни
изследвания и развитие в брутния вътрешен продукт на дадена страна, защото по тях също съдят
за бизнес климата в нея. Основни пътища за въвеждане на иновативни технологии и продукти са:
създаване на Национален иновационен фонд България е първата страна в Източна Европа, която
има такъв фонд, който финансира научноизследователски идеи и предпроектни проучвания в областта на малкия и средния бизнес, изграждане на технологични центрове, въвеждане на евроиндикатори
за оценка на иновативния потенциал на
предприятията, развитие на производствено-технологични клъстери с относително затворен цикъл на
производство, и др.
Както се подчерта по-горе, главни двигатели
на растежа на икономиката са не само инвестициите и крайното потребление, но и отвореността й
към външните пазари, т.е. външнотърговските връз-
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ки, които са също много важен фактор за привличане на чуждестранни преки инвестиции. Последните силно въздействат на външнотърговския стокообмен на страната ни и през периода 20012006 г. той нарасна над 2 пъти (съответно от
27072.7 на 59374.3 млн. лв.) като износът нарасна 2.1 пъти, а вносът близо 2.3 пъти. Независимо
от развитието на външната търговия, търговският
дефицит у нас през последните години се увеличи
около два пъти и до голяма степен влошаването
му се дължи на бавното преструктуриране на индустриалните отрасли, ценовата динамика на енергийните ресурси (покачването на цените на петрола на международните пазари) и на металите, рецесията на световната икономика, и др.
Въпреки нарастващия дефицит на търговската сметка (-9.23, -5.78, - 11.8 и – 15.7 %, съответно през 2003-2006 г.), увеличаващите се чуждестранни преки инвестиции компенсират негативите от тази тенденция чрез въздействието им за
нарастването на обема на производството, брутния вътрешен продукт, износа на страната, заетите в отраслите, работните заплати и жизнения стандарт на населението, и др.
През последните години износът на някои отрасли силно нарасна и особено това се отнася за
отраслите на леката промишленост, които произвеждат стоки за потребление. Въздействие за нарастване на износа оказват: високите цени на суровините (черни и цветни метали, суровини за производство на храни и химически продукти) и на нефтопродуктите на международните пазари; голямото външно търсене на метали; увеличаването на
обема на индустриалната продукция, относителният
дял на която в общия износ на страната достигна
близо 15 % (например, на този фактор се дължи
нарастването не само на производството, но и на
износа на инвестиционни стоки - машини, апарати,
транспортни средства, резервни части и др.). Или
структурата на износа ни през последните 1-2 години по видове стоки е както следва: суровини
24.1 %, метали 19.5 %, дрехи и обувки 19.4 %,
други стоки за потребление 13.5 %, инвестиционни стоки 13.5 %, минерални горива, нефт и електричество 10 %. За ЕС-25 България изнася основно
текстил и облекло (26.9 %), машини и оборудване
(12 %), селскостопански продукти (10.1 %), химически продукти (4.5 %) и др. Независимо, че у нас
се наблюдава трайна тенденция на нарастване на
инвестирането на капитали в производства, създаващи стоки за износ, все още в експортната листа
преобладават суровините и материалите, както и
стоките с ниска степен на преработка. Понастоящем износът на високо технологични продукти е
едва 2.5 % от общия износ на страната, докато
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средно за ЕС-25 той е над 18 %.
По отношение на вноса, с увеличаването на
чуждестранните преки инвестиции в страната той
също нарасна, като най-съществена е тази тенденция за енергийните ресурси, чийто дял през 20012006 г. в общия внос се измени от 18 % на 28 %.
В резултат на сравнително високата инвестиционна активност у нас, силно се увеличи и вносът на
инвестиционни стоки, а поради експанзията на потребителските кредити и на строителната дейност
нарасна и вносът на потребителски стоки. Сред тях
най-голямо покачване има вносът на мебели и домакинско обзавеждане. Вносът на руди за цветни
метали нарасна около 2 пъти. От ЕС-25 България
внася машини и оборудване (24.1 %), текстил и
облекла (16.0 %), химически продукти (12.4 %),
превозни средства (10.7 %) и др. Текстилът и облеклата обаче са в списъка не само на внасяните,
но и на изнасяните стоки, защото голяма част от
текстилните и шивашки изделия, които изнася
България, са продукция “на ишлеме”.
Тенденциите в политиката у нас към чуждестранните инвестиции с цел устойчиво развитие на
икономиката са:
• насочване на инвестициите към внос на ново оборудване, високотехнологични
линии, газифициране и модернизиране на индустриалните отрасли;
• развитие на високо екологични производства и информационно-компютърни технологии;
• съобразяване с изискванията на европейското законодателство и европейските стандарти по
отношение на произвежданите продукти;
• защита на вътрешния пазар и на потреблението от некачествени и вредни за здравето стоки
и защита от нелоялна конкуренция чрез защитни
мита и субсидии, законови изменения и др.;
• разкриване на нови работни места и повишаване на жизненото равнище на населението.
Следователно акцентите в икономическата, а
оттук и в инвестиционната политика на България
са поддържане на устойчив и балансиран икономически растеж, на екологосъобразна икономическа и природна среда, повишаване стандарта на живот и благосъстоянието на народа, и др. Така че,
макроикономическото и индустриалното развитие
на България следва да бъде насочено към поддържане на стабилен и устойчив баланс между желаните темпове на икономически растеж, оформилите се тенденции в българската икономика и социално-икономическите параметри, зададени от

Европейския съюз. Освен това трябва максимално
и добросъвестно да се усвоят средствата от европейските фондове, като за целта държавата ускори процедурите във връзка с тях, за да могат средствата да бъдат своевременно и пълно използвани,
рационално насочвани, управлявани и контролирани.
С цел привличането на по-голям размер чуждестранни преки инвестиции, които безспорно силно въздействат за устойчивото развитие на икономиката, са необходими бързи мерки за подобряване на инфраструктурата, обучението и квалификацията на специалистите, административното обслужване на чуждестранните инвеститори и др.
Въпреки известни подобренията на инфраструктурата ни, тя се нуждае от по-нататъшни значителни
действия в частта й международни транспортни
връзки, вътрешни пътища, комунални услуги и др.
По отношение на обучението и квалификацията на
работната сила е необходимо да се засили изучаването на чужди езици, информационни технологии5 , телекомуникации, софтуер. Все още нивото
на административно обслужване и на прозрачност
на сделките е незадоволително за чуждестранните
инвеститори. Стимулирането на инвестирането у
нас трябва да се извършва чрез: финансови средства (например, ниска ставка на корпоративния
данък, ползване на помощи и кредити при облекчени условия, и др.); подобряване на инвестиционния
маркетинг и мениджмънт; създаване на база данни (предназначени за чуждите инвеститори) относно важните направления и клъстери в българската
икономика, както и достъп на фирмите до информация за приоритетните й отрасли и производства,
с цел насочване на инвестициите към тях.
За създаването на устойчива инвестиционната среда трябва да се увеличи ефективността на
частния и държавния сектор, да се намали корупцията и бюрократичността в стопанските институции, да не се ограничава свободата на икономическа дейност от интервенциите на правителството на пазара и от регулаторните му действия. Практиката показва, че повече чуждестранни преки инвестиции привличат страните, в които имат по-добра макроикономическа среда (темп на икономически растеж, темп на инфлация и т.н.) и по-голяма
икономическа свобода.
Необходимо е работата на местните институции, характеризираща се все още с бюрокрация
и корупция да се рационализира. Например, подобряването на процедурите за сключването на договори, за запазване на правата на интелектуалната
собственост и други са важни мерки, които спома-

5 В края на 2005 г. компаниите са инвестирали в Европа 520 млн. евро за сигурност на информационните
технологии, в България обаче сумата е десетократно по-малка.
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гат за по-добрия бизнес климат в страната. За разгръщане на вътрешния пазар, който е важен фактор да привличане на чуждестранни инвестиции,
трябва да се засили регулиращата роля на държавата. Създаването на добър инвестиционен климат
и провеждането на рационална инвестиционна политика са съществени предпоставки за устойчиво
развитие и икономически растеж.
Наред с подобряване на техническата и транспортната инфраструктура, трябва да се изгради
модерна административна и юридическа инфраструктура, да се осигури достъп до специалисти с
адекватни на потребностите на чуждестранните инвеститори образование и квалификация, управленски и технически умения, и др. Особено значение
придобиват инвестициите както в производство на
машини и оборудване, електротехника, електроника, превозни средства, химични вещества, продукти, влакна, енергийни суровини, кожи и др., така и в нови технологии (информационно-комуникационни), които са крайно належащи с оглед тенденцията към базиране на икономиките на динамични информационни потоци. Необходимо е да
се насочи вниманието на инвеститорите за привличане на технологии с висок елемент на научноизследователска и развойна дейност, със силна екологична ориентация и за утвърждаване на международните пазари на високо конкурентни производства и производства с висока добавена стойност.
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Инвестициите на големите чуждестранни компании
ще спомогнат за устойчиво развитие не само на
икономиката ни като цяло, но и на местните малки
и средни предприятия, които могат под една или
друга форма да обслужват дейността на инвеститорите. Всичко това ще допринесе за повишаване
на заетостта и за преструктуриране на съществуващите работни места от по-ниско производителни към по-високо производителни отрасли и
производства.
Подобряването на бизнес средата чрез законодателни промени в областта на търговската регистрация и обществените поръчки, намаляване на
корупцията и рационализиране работата на съдебната система, определяне не само на структурноприоритетни, но и на инвестиционно-приоритетни
отрасли и производства ще спомогне за нарастването на атрактивността на българската икономика
за чуждестранните инвестиции. Препоръчителни са
инвестициите “на зелено” и за разширяване на съществуващите производствени мощности, както и
по-големите по размер, по-дългосрочни, високотехнологични, екологично чисти и иновативни чуждестранни преки инвестиции. Всичко това ще въздейства за повишаване на ефективността на отраслите
и на жизнения стандарт на населението и в крайна
сметка - за устойчиво, стабилно, екологосъобразно и конкурентоспособно развитие на икономиката
ни.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND THEIR IMPACT ON THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY
Veselina Grigorova
Institute of Economics - BAS, Bulgaria

ABSTRACT
In the paper is considered the impact of foreign direct investment on the growth of gross domestic product, gross
value added, gross capital formation, employment, salaries, import and export of goods and services, etc. As well, it is
made comparison with some Central and East European countries-members of European Union, which are closer to the
Bulgarian development. In the end of the paper it could be find a lot of conlusions and proposals about the attraction
of foreign direct investment and their influence on the sustainable development of the country in the context of its
membership in European Community.
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Инвестиционната идея възниква през средата на 19 век. Тя се свързва с вековния стремеж на хората “за
придобиване на повече консумативни блага в бъдеще в сравнение с възможностите за потребление днес.”1
Движещият мотив за извършване на инвестиции е стремежът за максимизиране богатството на инвеститора в пократкосрочен или по-дългосрочен времеви хоризонт. Осъществявайки дадена инвестиция инвеститорът разчита
на реално нарастване на капитала в бъдеще, което може да се постигне само когато осъвременените бъдещи
доходи, превишават цената на придобиване на инвестираните активи. В този смисъл инвестицията е понятие,
което “обединява в себе си всички измерения на рационалното управление на парите”.
Целта на настоящия доклад е да се очертаят съвременните концепции за инвестициите и тяхната роля за
устойчивото развитие на икономиката, както и да се изведат основните методи за оценка на инвестиционните
проекти.
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Инвестиционната идея възниква през средата
на 19 век. Тя се свързва с вековния стремеж на
хората “за придобиване на повече консумативни
блага в бъдеще в сравнение с възможностите за
потребление днес.”1 Движещият мотив за извършване на инвестиции е стремежът за максимизиране богатството на инвеститора в по-краткосрочен
или по-дългосрочен времеви хоризонт. Осъществявайки дадена инвестиция инвеститорът разчита на
реално нарастване на капитала в бъдеще, което
може да се постигне само когато осъвременените
бъдещи доходи, превишават цената на придобиване на инвестираните активи. В този смисъл инвестицията е понятие, което “обединява в себе си всички измерения на рационалното управление на парите”.
Целта на настоящия доклад е да се очертаят
съвременните концепции за инвестициите и тяхната роля за устойчивото развитие на икономиката,
както и да се изведат основните методи за оценка
на инвестиционните проекти.
1. Същност на съвременните концепции за
инвестиции
Инвеститорите придобиват акции, облигации,
дялови участия с цел реализиране на бъдещи доходи под формата на дивиденти, лихви или продажба на инвестицията на по-висока цена. Те имат
едни и същи мотиви при придобиването на реални
и финансови активи. При избора между тях обикновено се използват идентични подходи и процедури. Това се обяснява с факта, че както инвестициите в реалния сектор, така и финансовите инвес-

тиции се осъществяват с една и съща цел, а именно реализиране на допълнителни доходи за предприятието.
Независимо от многото общи белези могат да
се посочат и някои различия между инвестициите в
реалния сектор и финансовите инвестиции:
• инвестициите във финансови активи са регулярни и независим ми едни от други;
• инвестициите във финансови активи оказват
само косвено влияние върху ДМА в производствения сектор;
• финансовите инвестиции представляват вложения във финансови активи, поради което извършените за тях разходи не се включват в себестойността на произвеждания продукт;
• финансовите инвестиции не са свързани с
прираст на нов производителен капитал, което е
една от най-характерните особености на инвестициите в реални активи;
• почти всеобща характеристика на финансовите инвестиции е тяхната заместимост. Поради
многото ценни книжа, котирани на борсата печалбата е в състояние да замени една инвестиция с
друга почти мигновено.
Следователно между реалните и финансови
инвестиции не съществуват различия по отношение на крайните финансови ефекти.
Разликата между тях може да се изведе само като се изхожда от обекта на инвестиране, в
първия случай това е реалния сектор, а във втория
инвестициите имат чисто финансов характер. В
подкрепа на горното твърдение може да се посочи

1Орешарски Пл. ,Финансов анализ и управление на инвестициите, С., ИК “Люрен”, 1992, с.7
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и фактът, че подчертавайки липсата на принципни
различия между реалните и финансови инвестиции
в съвременния икономически свят теорията на инвестирането окачествява като безполезно в рамките на отделното предприятие да се проявяват предпочитания към едните или към другите.
Следователно теорията за инвестициите се занимава с три основни проблема: изборът на инвестиции, моментът на инвестиране и портфолиото
от инвестиции. Тъй като смисълът на инвестирането е заложен в бъдещите доходи2 основно внимание се отделя на втория етап, а именно вземане
на инвестиционното решение. Това е така, тъй като осъществените инвестиции оказват продължително влияние върху дейността на предприятието.
Освен това тези инвестиции са дългосрочно детерминирани и едно погрешно решение би довело до
реализиране на значителни загуби. Поради това от
съществено значение за просперитета на предприятието е въпроса за отделното инвестиционно решение и наличието на възможности за избор между различни инвестиционни алтернативи. Отделното
инвестиционно решение поставя инвеститорите пред
дилемата да се извърши или не дадена инвестиция,
като решенията се вземат в зависимост от това,
дали осъществените инвестиции ще съдействат за
реализиране на определени предимства за
предприятието. Решението за инвестиции, предполага наличието на алтернативни възможности за
инвестиране. Липсата на подобни алтернативи обезсмисля всеки инвестиционен избор. При наличието
на по-голям брой възможности за инвестиции се
измества центърът на проблематиката. Въпросът
“Дали да се инвестира” се заменя с въпроса “Къде
да се инвестира”? Тъй като инвестициите са ориентирани към бъдещето, при вземането на решение за инвестиране трябва да се анализира и фактора риск, който се свързва с липсата на информация относно получаването на определени резултати от реализирането на даден инвестиционен
проект.
Всяко инвестиционно решение се определя от
различни критерии. В неговата основа лежат целите на предприятието. При наличието на еднакви възможности предприятието ще инвестира в зависимост от преследваните цели. Липсата на ясно определена цел прави избора на инвестиционно решение невъзможен. Решението за инвестиции се
определя както от наличните свободни парични
средства, така и от направените предварителни
изчисления, относно бъдещата доходност на инвес-
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тициите, определена с помощта на методите за
оценка (нетна съвременна стойност, вътрешна норма на възвращаемост, анюитетен метод и др.).
Инвестиционният обект се свързва с вече осъществените инвестиционни алтернативи. Това понятие обикновено се дефинира като актив, който
се придобива за целите на предприятието. Други
автори свързват инвестиционния обект преди всичко с инвестициите в реални активи, в областта на
производството. Посредством инвестициите предприятието придобива ДМА с производствено предназначение, като машини, агрегати и др., които предизвикват промени както в структурата на активите,
така и в обема на приходите и разходите. Подобно
схващане представя инвестиционният процес твърде ограничено, като влагане на парични средства в
ДА с производствено предназначение. Разгледано
в по-широк аспект това понятие може да включва
придобиването на нематериални и финансови
активи.
Инвестирането в нематериални активи включва реализирането на доходи от тези имущества,
които нямат материално веществена форма, но се
използват продължително време, поради което се
отразяват в баланса като дълготрайни нематериални активи. Към тях се отнасят получените концесии (напр. в транспорта), патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и т. н. В по-широк
смисъл тези инвестиции включват извършването на
разходи за повишаване квалификацията на персонала, научни изследвания, реклама и др.
Инвестициите във финансови активи се дефинират като наличието на правно основание за получаване на доходи или прираст на капитала. Тези
права се получават чрез придобиване на дялове,
ценни книжа, както и при предоставяне на дългосрочни заеми, имащи характер на финансови дълготрайни активи.
2. Методи за оценка на инвестиционните
проекти
Инвестиционният анализ представлява своеобразен поглед в бъдещето, което придава стохастичен (вероятностен) характер на отделните величини, участващи в изчисленията. Самият анализ може да се извърши по различни методи. Методите
за анализ могат да бъдат класифицирани по различни признаци, но най-често се подразделят на традиционни и съвременни. Към първите се отнасят:
срок на откупуване, ефективност на авансирания
капитал, а към вторите – нетна настояща стойност,

2 Не винаги мотивите за инвестиране са свързани с реализирането на доход. Един инвеститор би инвестирал по-скоро в страна, чиято политическа система му допада, отколкото в друга, чиято политическа система
намира за неприемлива. Следователно могат да се вземат решения за инвестиции поради причини, които не са
свързани пряко с реализирането на печалба.
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вътрешна норма на възвращаемост, годишен
еквивалент, индекс на рентабилност и др.
• Срокът на откупуване е един от най-често
използваните методи за вземане на инвестиционни решения. Това до голяма степен се предопределя от простотата при определяне на неговата
стойност и ясното му икономическо съдържание.
Този метод оценява инвестициите според времето
необходимо за възвръщане на първоначално инвестираните парични средства. Стойността на показателя показва броя на годините, необходими за
възвръщане на първоначално направените инвестиционни разходи. Имайки предвид всичко това може да се обобщи, че този метод не дава възможност да се оцени ефективността от осъществените инвестиции. Той показва само какъв период от
време е необходим за възстановяване на първоначалните инвестиции. Когато в рамките на срока на
откупуване, получените нетни парични потоци са
по-малки от инвестиционните разходи, проектът се
счита за губещ, независимо, че може да е налице
счетоводна печалба. Естествено е всеки инвеститор да предпочита да влага пари в проекти с пократки срокове на откупуване, което означава и побързо да се върнат първоначално направените инвестиционни разходи и да се генерира положителен паричен поток от инвестициите в кратки срокове.
Същевременно няма гаранция, че проектът, който
по-бързо възвърне първоначално направените разходи ще донесе повече печалби за инвеститорите.
• Ефективност на инвестирания капитал.
Показателите за ефективност се изразяват като относителни величини (най-често в проценти) и показват каква печалба може да се получи при осъществяването на дадена инвестиция. Обикновено
те се изчисляват на база на балансовата печалба.
Те могат да бъдат изчислени в различни варианти:
- Годишна възвращаемост на инвестициите.
Този показател се определя като се раздели нетният размер на приходите от продажби на стойността на осъществените инвестиции. Величината на
този показател показва с 1 лев инвестиции колко
нетни приходи от продажби са реализирани.
Възможно е да се изчисли и показател, реципрочен на горепосочения. Той ще представлява отношение между осъществените инвестиции и величината на нетния размер на приходите от продажби и ще показва за получаването на 1 лев нетни
проходи от продажби колко лева инвестиции следва да бъдат направени.
- Нетна настояща стойност. Това е един от
основните методи, използван за оценка на инвестиционните проекти. Характерно за този метод е,
че той отчита променящата се стойност на парите
във времето. Същността му се състои в превише-

нието на дисконтираните нетни парични потоци над
направените първоначални разходи. Нетната настояща стойност NPV се определя по формулата:

NPV = ∑ RtV ti , където
R – паричният поток за време t,

Vi t - дисконтен множител по ставка I
Основен проблем при прилагането на този метод е определянето на нормата на дисконтиране.
При ниска норма на дисконтиране предприятието
може да реализира неефективни проекти, при което да реализира загуби. Възможна е и обратната
ситуация – при висока норма на дисконтиране предприятието да пропусне благоприятни инвестиционни възможности. Затова при определянето на нетната настояща стойност се приема норма на
дисконтиране, равна на минимално допустимата
ефективност на проекта.
Величината на нетната настояща стойност може да съдържа положителни, отрицателни и нулеви стойности. Когато нетната настояща стойност е
положителна величина, инвестиционният проект
следва да се разглежда като изгоден за инвеститора. По принцип положителната нетна настояща
стойност говори за ефективно използване на ресурсите.
Когато нетната настояща стойност е отрицателна величина, реализирането на проекта е
нецелесъобразно. Това би означавало, че осъществявайки проекта, инвеститорът ще получи по-ниска възвращаемост в сравнение с други и инвестиционни алтернативи.
При нулева величина на показателя нетна настояща стойност, това би означавало, че разглежданият проект може да се реализира, но той няма да
донесе по-висока възвръщаемост от сходните инвестиционни алтернативи. Следователно нулевата
нетна настояща стойност би следвало да бъде достатъчен аргумент за отхвърляне на проекта.
• Вътрешна норма на възвращаемост.
Максимизирането на нетната настояща стойност
осигурява оптимален размер на инвестициите.
Положителната стойност на NPV проекта достига
максимално определената ефективност, равна на
нормата на дисконтиране. Остава нерешен въпроса каква е максималната ефективност, която може да се постигне посредством реализирането на
даден инвестиционен проект. Отговор на този въпрос дава показателят вътрешна норма на възвращаемост. Вътрешната норма на възвращаемост се
определя като норма на дисконтиране, при която
сегашната стойност на нетните парични потоци е
равна на инвестиционните разходи. Вътрешната норма на възвращаемост се отбелязва с IRR.
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Вътрешната норма на възвращаемост следва да се разглежда като максималната ефективност, която може да се постигне посредством осъществяването на дадена инвестиция. При увеличаване на нормата на дисконтиране нетната настояща стойност става отрицателна величина, при което проектът е неефективен.
Един инвестиционен проект следва да се разглежда като ефективен, когато вътрешната норма
на възвращаемост е по-голяма от минимално допустимата ефективност или нормата на дисконтиране. Стойността на този показател се получава
по формулата

⎡
⎤
NPV1
IRR = r1 + (r2 − r1 )⎢
⎥ , където
⎣ NPV1 + NPV2 ⎦
r1- е нормата на дисконтиране, при която NPV
им положителна стойност – NPV1
r2 – е нормата на дисконтиране, при която NPV
има отрицателна стойност - NPV2.
В заключение може да се обобщи, че инвестирането на капитала се осъществява в рамките
на инвестиционен процес, който се определя като:
“Техника за събиране на предлагащия и търсещия
капитали. Този процес се характеризира с определени параметри като начало и край, както и определена продължителност в бъдещето. От всичко казано до тук може да се направи извода, че в найширок икономически аспект инвестирането представлява процесът на влагане на свободните парични средства в стопански и финансови начинания
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като: придобиване на машини, съоръжения и
оборудване, движимо и недвижимо имущество за
производствени цели, патенти, лицензи, концесии,
акции и дялове от други предприятия и др.3 По този
начин се цели постигането на рисков положителен
финансов резултат вследствие реализирането на
доходи, икономисването на разходи или други икономически изгоди за предприятието.
Оттук могат да бъдат изведени и следните основни характеристики, определящи дадено вложение като инвестиция:
Първо: Инвестицията представлява влагане на
пари (или парични еквиваленти) в активи с цел реализиране на доходи. От това следва, че инвестицията се извършва не безвъзмездно, а срещу очакване на бъдещи доходи (дивиденти, лихви и др.);
Второ: Инвестицията е рисково начинание.
Инвеститорите не обичат риска и предявяват по-високи изисквания към възвращаемостта на инвестициите при нарастване на риска;
Трето: За да се определи дадено вложение като
инвестиция следва да се изхожда най-вече от намерението на инвеститора. Когато той е инвестирал с цел реализирането на положителен финансов резултат (независимо от неговото постигане или
не), то можем с голяма степен на сигурност да
твърдим, че става въпрос за инвестиция в икономическия смисъл на думата.
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ABSTRACT
The investment idea appeared in the middle of the nineteenth century. It is associated with the centuries-old
aspiration of people “to acquire more consumer goods in future in comparison with the possibility of consumption
today.” The moving motive for making investments is the strive to maximize the wealth of the investor in more short
term or more long term time horizon. Realizing a certain investment the investor relies on a real increase of the capital
in future which could be achieved only when the updated future incomes prevail the price of obtaining of the invested
assets. In this regard the investment is a notion which “unites all aspects of rational management of the money”.
The purpose of the present paper is to outline contemporary conceptions for investments and their role for the
sustainable development of the economy, as to deduce the basic methods of estimation of the investment projects.

3 Свободните парични средства за инвестиране са тези, които се прехвърлят от една изтичаща инвестиция
към друга. Освобождаването на такива средства изисква те да бъдат вложени другаде, с цел да се защити тяхната
покупателна способност. Следователно инвеститорът не винаги реализира положителна доходност, а просто
ограничава загубите в стойността на капитала за бъдещи периоди от време.
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ИНТЕГРАЦИЯТА НА ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА
Александра Парашкевова
Варненски свободен университет
В статията се коментират основните теоретични постановки на интеграцията между малките и големите
предприятия, определени от трансформацията на малките предприятия в глобалната икономика. Разглеждат се
предпоставките за сътрудничество между малкия и големия бизнес. Статията дефинира някои от формите на
взаимодействие между малките и средните и големите предприятия.
Ключови думи: глобализация, малки и средни предприятия, големи предприятия.
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1. Въведение
Глобализацията често се дефинира за първи
път като „сливане на пазарите на отделните продукти, произведени от многонационалните компании” [5]. През последните 20 години тя обхваща
търговската, производствената, финансовата, иновационната сфери и се превръща, според редица
изследователи, в процес, формиращ ново качество на икономически връзки – световно. Главно действащо лице в създаването на глобално икономическо пространство са транснационалните корпорации, но малките и средни предприятия (small and
medium sized enterprises – SMEs) също играят важна роля в този процес. Целта на настоящата статия
е да се коментират основните теоретични постановки на интеграцията между малките и големите
предприятия, определени от трансформацията на
малките предприятия в глобалната икономика.
2. Трансформацията на малкия бизнес в глобалната икономика
Някои от основните черти на глобализацията
на световната икономика се изразяват в следните
направления:
1. Задълбочаване на международното разделение на труда – осъществяване на преход от общо (междуотраслово) към специфично (вътрешноотраслово) и единично (технологично) разделение
на труда [11; с. 43].
2. Нарастване на темповете за растеж на международния стокооборот в сравнение с тези на обема на световното производство. През последните
50 години обемът на световната търговия се увеличава средно 6 % годишно, което повече от два
пъти надвишава темповете на растеж на световното производство [19; с. 9].
3. Увеличаваща се мобилност на капитала,
образуване на световен финансов пазар. От началото на 90-те години на ХХ век бурно се развиват
международните операции с ценни книжа, краткос-

рочни капитали, производни финансови инструменти. Размерът им многократно превъзхожда световния брутен продукт. Стойностният показател на
световната търговия със стоки днес е около 5 % от
обема на световната търговия с валута [13; с. 49.].
4. Информационно-технологична революция.
Променят се средствата за телекомуникация на база на електрониката, кибернетиката, спътниковите
системи за връзка. Появи се световната мрежа за
компютърна връзка Internet. Важно явление в световната икономика днес е разпространението на
електронната търговия, както и електронните плащания.
5. Засилване на влиянието на транснационалните корпорации върху развитието на световните
икономически връзки [9].
6. Концентриране и централизиране на финансовия капитал чрез разширяване на процеса на сливане и поглъщане на компании и банки.
7. Повишаване на глобалната регулираща роля на международните икономически и финансови
организации. Създаване и прилагане на универсални норми, стандарти и правила за световно икономическо общуване под егидата на тези организации.
8. Развитие на интеграционните тенденции на
регионално, субрегионално и междурегионално
равнище. Нарастване на ролята на наднационалните органи в световната политика и икономика.
9. Създаване на високоразвита международна транспортна инфраструктура.
10. Разширяване на международното сътрудничество за решаване на глобалните проблеми
(опазване на околната среда, борба с глада и болестите, ликвидация на изостаналостта в развиващите
се страни, на първо място в най-малко развитите
страни на Африка, и др.).
Глобализацията се отличава от предшестващия етап на международните икономически отношения – интернационализацията, не само с разширяване и задълбочаване на формите на взаимов-
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ръзка между страните и засилване на тяхната
взаимозависимост, но и с постепенното движение
към формиране на глобална икономика. Много изследователи отбелязват факта, че преминавайки
през националните граници, главните икономически фактори – транснационалните компании, демонстрират, че световната икономика е единен пазар с регионални и национални подсектори, а не
мрежа от национални икономики, свързани помежду си чрез търговски и инвестиционни потоци [10].
През 90-те години на миналия век се наложи
тенденцията за нарастващо използване на малките предприемачески форми от ТНК. Въвличането
на малкия бизнес в сферата на икономическите интереси на големите компании се определя, преди
всичко, от мащабите на неговото разпространение.
По данни на Конференцията на ООН за търговия и
развитие малките и средните предприятия са около 99% от общия брой бизнес субекти в развитите
страни (около 98% в страните от Периферията). В
тях са заети от 44% до 70% от трудоспособното
население, а техният дял в брутния вътрешен продукт (БВП) превишава 50% [17; с. 5]. Особено голям е делът на малкия бизнес в Германия, Италия
и Япония.
Световната практиката потвърждава, че предприемачеството, преди всичко малките и средните
предприятия, притежават голям потенциал за оптимизиране на пътищата на развитие на икономиката и обществото като цяло. Малкият бизнес започва да играе изключително важна роля в икономическия и социалния живот на развитите страни. Развитието на малкия бизнес в световен мащаб се потвърждава и от броя на регистрираните и действащите малки и средни предприятия. Показателят за
броя на SMEs на 1000 жители характеризира мястото на сектора в икономиката, като позволява съпоставяне на данните на различни по територия
страни. Мястото на SMEs в икономиката се определя преди всичко от количествени показатели, като дял на SMEs в брутния вътрешен продукт, в общия брой заети, в капиталовложенията, в печалбата,
в експорта на стоки и услуги и др. Статистическите
данни доказват важния принос на SMEs в икономиката на развитите страни. По сведения на Министерството на икономиката на Германия, през 1994
г. малките и средните фирми са 99.6 % от общия
брой компании, подлежащи на данъчно облагане.
SMEs осигуряват работни места на около 64% от
икономически активното население на страната, на
2/3 от лицата на наемния труд, на 4/5 от обучаващите се в производството. Ежегодно секторът на
малкия бизнес произвежда 45% от БВП, което е
приблизително половината от промишлената
продукция. SMEs акумулират 44.1% от брутните
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инвестиции, 52.1% от пълната първоначална
стойност на основните фондове и повече от 40%
износа на стоки [18; с. 4].
Бумът на малкото предприемачество обхваща Великобритания още през 80-те години на ХХ
век. По това време тече структурна реорганизация
на производството, като не малко значение има и
бурният растеж на икономиката, основана на
знанията. В същия времеви диапазон се създават
ежегодно по 40-60 хил. нови предприятия, а само
за една година (1990 г.) са учредени 87 хил. нови
компании, повечето от които попадат в категорията на малките и микропредприятията [2; с. 120].
През 80-те и началото на 90-те години фирмите с
по-малко от 20 служители са 96% от общия брой
малки компании, като в малкия бизнес са заети
36% от работната сила на страната и той създава
21% от стокооборота. В края на XX век всеки осми
възрастен човек на Острова управлява собствен бизнес [12; с. 102].
Класическата страна на малкия бизнес е Италия. От около 4 млн. регистрирани предприятия само 2% са големи (до 1000 души), а преобладаващото мнозинство от фирмите са малки (до 100
души персонал) и микро (до 20 души персонал) [7;
с. 117]. Малкият бизнес винаги е имал особено значение за страната. През 50-те и 60-те години на
ХХ век индустриализацията в Италия засяга само
базовите отрасли на производството, а потребностите на растящия вътрешен пазар се удовлетворяват от продукцията на хиляди малки и средни
предприятия. През 80-те години на ХХ век например 70% от стоките се произвеждат в 765 хил.
малки и средни предприятия.
Япония е друга световна сила, чийто малък
бизнес винаги е бил многоброен. Пример за това е
фактът, че през 1989 г. малките фирми са 99.3%
от общия брой предприятия. Японските малки предприятия осигуряват повече от половината произведени стоки и услуги и 81% от заетите в неселскостопанските отрасли. Особеност на японския малък
бизнес е тясното му преплитане с големите предприятия благодарение на добре развитата субконтрактна система. Изследванията показват, че през
1987 г., 55.6% от малките предприятия се кооперират с по-големите от тях [14]. За разлика от много страни, в Япония субконтрактната система има
йерархичен характер: големите фирми дават поръчки на средните, част от тях те възлагат на малките, а малките работят с микропредприятията.
Аналитичното изследване позволява да се направи извод за нарастващата роля на малкия бизнес в глобалната икономика. Заедно с това, определящо значение имат следните неговите специфични особености и функции.
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1. Главната икономическа функция на малкия бизнес е свързана със създаването на широк
спектър от продукти, в условията на диференциация и индивидуализация на потребителското
търсене. Тази негова способност се определя от
антимонополната функция на сектора. Индивидуалното предприятие е базова клетка на пазарната
икономика. Предприемаческата инициатива, ориентирана към потребителя, винаги се насочва към
пазарните ниши с незадоволено търсене и излиза
от сферите, които не могат да отговарят на пазарното търсене. По такъв начин се формират и поддържат оптимални икономически пропорции, в това число и подходяща размерна структура на производство. Колкото са по-устойчиви позициите на малкия бизнес в икономиката, толкова е по-силно
противодействието, което той оказва на тенденцията за монополизация на пазара, a priori присъща
на големия бизнес. Така секторът на SMEs се оказва
носител на конкурентното начало в икономиката.
Само по себе си присъствието му на пазара интензифицира конкуренцията и спомага за понижаване на цените. По такъв начин SMEs е главният
фактор не само за поддържане структурната гъвкавост на икономиката, но и за средство за адекватен отговор на производителите на потребителското търсене и качеството на продукцията.
2. Не по-малко е значението на иновационната роля на малкото предприемачество. Малките
иновационни предприятия, венчърните SMEs, работейки в условията на висок търговски риск, често
създават принципно нови продукти и процеси. Често
иновационната функция на малкия бизнес се реализира в кооперация с големите предприятия.
Съвместното сътрудничество в сферата на научно-изследователската и развойна дейност (research
and development (R&D) позволява на големите предприятия значително да съкратят периода за разработване на нови видове продукти (по някои оценки
от 10-15 до 4-6 години) и да увеличат дела на новите продукти в общия обем продажби. Подобно
сътрудничество е икономически високоефективно:
малките фирми в САЩ произвеждат 4 пъти повече иновации на един зает, отколкото се създават в
bigness, като разходите на един изследовател или
инженер са два пъти по-ниски [8; с. 23].
3. Развитието на малкия бизнес е основният
фактор за възраждане на икономиката на регионите,
намиращи се в депресивно състояние. По такъв
начин, малкият бизнес:
• Създава широк спектър от стоки и услуги.
• Създава необходимата гъвкавост на пазарната икономика.
• Катализира иновациите в глобалната икономика.

• Решава проблемите на заетостта, влизайки
в ролята на работодател. Спомага за насищането
на вътрешния пазар със стоки и услуги.
• Съдейства за повишаване на експортния потенциал на страната.
• Мобилизира значителни финансови и производствени (в това число трудови и суровинни) ресурси.
• Допринася за формирането на конкурентната среда.
• Смекчава социалното напрежение, допринася за намаляване на безработицата, като използва
труда на социално уязвимите групи от населението.
• Съдейства за опазване на околната среда,
изпълнявайки екологични поръчки (например, производство на оборудване за контрол на състоянието на средата), неизгодни на големия бизнес.
• Осъществява производствено обучение на
млади кадри.
• Спомага за развитието на предприемаческата култура.
• Спомага за развитието на управленските
способности на индивидите.
• Помага за разкриването и реализацията на
творческия потенциал на талантливите предприемачи, учени, технически специалисти, организатори.
• Спомага за повишаване на конкурентоспособността на големия бизнес на световните пазари като участва във взаимоизгодни икономически
отношения с него.
• В условията на глобализация, малкият бизнес, от една страна, играе ролята на амортизатор,
смекчаващ трудностите при преструктурирането на
икономиката, а от друга, действа като проводник
на предимствата на глобалната икономика.
4. В същото време секторът на малкия бизнес се характеризира с неустойчивост, особено при
финансови сътресения, недостиг на ресурси за много нови технологии, слабост на профсъюзите, незащитеност на работниците и т.н.
Малък е броят на отраслите, в които (отбранителната промишленост, енергетиката, тежкото
машиностроене) малките предприятия не са способни да бъдат реална конкуренция на
корпорациите.
Десетилетия наред малките предприятия се
разглеждат единствено като допълнение към големия бизнес. Бизнес практиката от последните двадесет години опровергава класическата икономическа теория. Постиженията на предприятията от
малкия бизнес променят ролята им от сателит на
bigness в техен партньор. Решаващо значение за
новата оценка на значимостта на SMEs изиграват
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промените на социално-икономическата структура на развитите страни. С влизането им в ерата на
обществото на потреблението се преориентираха
и потребителските настроения, и мотивацията на
труда. Голямото масово производство, удовлетворяващо търсенето на стандартни продукти изпълни своята роля за нарастване на индивидуалния
доход, като създаде стимули за формиране на
диференцирано, точково търсене. Фордизмът загуби икономическата си почва, което разшири пространството за малкия производител с ориентация
към сегментирания пазар [4]. В тази система се
засилват ролята на нематериалните фактори.
Японската практика, управленските ъ технологии
и системата за контрол на качеството (чрез разделяне на производствените процеси), базирана на
точността на доставките (just in time) и подобряването на социалния климат в организацията, значително подпомагат новото разбиране за възможностите на SMEs в съвременното производство (тойотизъм) [6].
Известният изследовател на проблемите на
развитието Р. Каплински използва термина easternisation (истернизация), за да характеристизира японските методи за промишлен растеж и субконтрактност (чрез въвличане на SMEs в производството) в
страни като Бразилия, Индия, Мексико и дори Зимбабве [3; с. 4-6]. Последният пример е особено
интересен, тъй като в Зимбабве, както и Мавритания, където години наред преобладават неефективни малки предприятия, успяват да увеличат дела
на готовата продукция в износа си до 30,9% (Зимбабве) и 68% (Мавритания), в сравнение с 34,4%
на най-развитата страна на континента – ЮАР [16;
с. 28].
Съвременното развитие на малкия бизнес доведе до изчезване на неговото противопоставяне на
големите предприятия. SMEs се превърнаха в закономерно взаимодействащ с другите икономически форми елемент на глобалната система.
Утвърждаването на тази тенденция започна с успешната експортна ориентация на азиатските тигри от т.н. първи скок. Гъвкавостта на икономическата им политика се прояви, в частност, чрез широкия достъп на малките производители до съвременна информация, нови технологии и кредити, което на свой ред позволи на SMEs активно да работят на вътрешния пазар и да създават конкурентоспособна продукция. Същевременно, SMEs увеличават и износа си. Доходите на корейските SMEs
при износа достигат 40%, а в Китай – 50% от общата сума на доходите на малките предприятия
[1; с. 130]. През 90-те години вече не само филиалите и смесените предприятия, но и трудоемките
SMEs в развиващите се страни активно работят на
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световния пазар, като изнасят индустриални продукти. Такъв род стратегия изисква висококвалифицирани работници, можещи да създават продукти, съответстващи на стандартите за качество, така че
предприятието да запази своите позиции в производствената верига.
Изброените особености на SMEs не само определят общата им характеристика, но и предопределят стратегията на SMEs, съединяваща продавачите и купувачите, производителите и потребителите [15; с. 182]. Икономическите кризи от последните десетилетия показаха, че SMEs успяват побързо да се приспособят към измененията във
външната среда, която постепенно започва да се
глобализира. По това време малкият бизнес започва активно и успешно да се развива и да завоюва
позиции в икономиката, превръщайки се от придатък на големия бизнес в негов съюзник, а често и в
конкурент.
Най-важните причини, дефинирали бума на
малкото предприемачество са:
1. Изменение на ценностната система и съответно на моделите за икономическо развитие.
Количествените показатели, определящи значимостта на размера на предприятието, се трансформират в качествени, характеризиращи самия продукт,
услуга, иновация. В тези условия твърдите структури на индустриалните гиганти се оказват губещи
в сравнение с гъвкавостта на малките фирми.
2. Нов етап в създаването и развитието на
иновациите, който засили специализацията на производството и доведе до нарастваща индивидуализация на търсенето, създавайки огромна продуктова номенклатура, предлагана в световен мащаб.
Парадът на иновациите даде на малкия бизнес адекватна на неговите размери техника: от микропроцесорите до мини-заводите, които станаха способни да се конкурират наравно с големите гиганти.
3. Скок в развитието на инфраструктурата и
средствата за връзка, оптимизиране на системите
за получаване и обработване на информацията, автоматизация на проектирането и анализа на
информацията.
4. Използване на SMEs за целите на големите предприятия. Глобализацията допринася за засилване на неопределеността и непредсказуемостта на икономическата среда, и по такъв начин принуждава междуотрасловите и многонационалните
компании да се реорганизират, съсредоточавайки
се на основното си производство. Важни управленски принципи на големите структури става отделянето на самостоятелни малки компании-поделения,
предаването на част от производството и услугите
на субконтрактори, организацията на производството по мрежови схеми, кооперацията с малки
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иновационни, производствени и пласментни компании.
5. Появява се възможност за създаване на работни места в регионите, където няма развита промишленост и съществува висока безработица. Тази
регионална стратегия предполага създаване на
предприятия за преработване на местни ресурси,
т.е. дейности, които са нерентабилни за големите
предприятия.
6. Променя се психологията на потребителя.
Търсенето се диференцира и потреблението се
индивидуализира. Масовото голямо производство,
удовлетворяващо търсенето на стандартни потребителски стоки, основно изпълни своята задача, създавайки стимули за формиране на диференцирано търсене, което може да бъде удовлетворено само от малки предприятия с дребносерийно или индивидуално производство.
7. Повишаване на средното образователно
равнище на индивидите. Мнозина от преминалите
школата на бизнеса в големите компании имат вкус
към предприемачеството. От своя страна малките
предприятия предоставят широки възможности за
предприемаческа дейност.
Съвкупността от качествени промени доведе
до специфичната роля на малкия бизнес като сектор на икономиката. Високата гъвкавост и приспособимост на малкия бизнес, навлизането му в повечето производствени сфери, неговата икономическа и социална значимост за вътрешния и международния пазар осигуряват устойчиво икономическо развитие и спомагат за стабилността на политическия и социален климат.
3. Предпоставки за сътрудничество между
малкия и големия бизнес в глобалната икономика
В последните години световната практика демонстрира явни интеграционни тенденции. Засилването на процесите на взаимодействие между малкия и големия бизнес се основава на предпоставката, че голямата компания се възползва от особеностите и предимствата на малките икономически форми. От гледна точка на големите предприятия, силните страни на сътрудничеството са свързани с факта, че именно от тях до голяма степен
произлиза инициативата за взаимодействие с малкия бизнес. Чрез системата за кредитно-парични
отношения, големите компании въвличат малките
предприятия в своята производствена и търговска
стратегия. Всяко bigness може по подобен начин
да свърже действията едновременно на няколко
малки фирми, по силата на което те частично или
напълно изгубват независимостта си, превръщайки се във филиали, външни поделения или дъщер-

ни фирми на големите икономически структури.
Не по-малко важен факт е, че взаимодействието на малките предприятия с големия бизнес
през последните години е възможно само, ако е на
лице заинтересованост и на двете страни. Още един
аспект на новия характер на интеграционните връзки между bigness и SME е, че отношенията стават
все по-тесни и разностранни.
Основната причина големите предприятия да
се нуждаят от SMEs е, че се стремят към оптимизация на организационната си структура. Малките
предприятия притежават способността бързо да се
адаптират към променящата се конюнктура на
пазара, като усвояват нови видове продукти и се
преориентират към нови категории клиенти. При необходимост SMEs са в състояние да осъществят
пълно препрофилиране на дейността си. За субектите на големия бизнес подобен модел на пазарна
стратегия е неприемлив, защото предполага значителни финансови загуби. Голямото предприятие
обаче разполага с ресурси да изведе извън организационната си структура онези поделения, за които гъвкавостта има нарастващо значение. По такъв начин се образуват малки и средни предприятия, които остават свързани чрез партньорски
отношения с голямата родителска компания. В зависимост от степента на самостоятелност на отделеното поделение се формира сложна система,
обединяваща големите, средните и малките предприятия.
Втората ключова причина, която кара големите предприятия да въвличат в орбитите си дребосъците е, че чрез тях bigness получават достъп до нови пазари. Излизайки на нови, чуждестранни пазари големите компании, по-голямата част от които
са транснационални корпорации, предпочитат да използват услугите на местните малки и средни
предприятия. Това се обуславя от редица причини.
Независимо от тенденцията за либерализация на
световната икономика, икономиките на някои
страни, най-често развиващите се, остават относително закрити за внос на някои продукти, което
е, особено валидно за готовите изделия с висока
добавена стойност, например автомобили. Прилагането на високи тарифи за внос е насочено към стимулиране на националното производство. Допълнително, правителствата често задължават чуждите
производители да използват местни комплектуващи изделия и материали. Целта е да се създадат
предпоставки за развитието на местна мрежа от
доставчици, например, както е в автомобилостроителните отрасли на Мексико, Аржентина и Бразилия.
Големите предприятия имат интерес представителите на малкият бизнес да се превърнат в
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техни контрагенти, ако отговарят на редица критерии:
1. SMEs да успеят да достигнат минимално
приемливо равнище на производствени стандарти
и постоянно да ги усъвършенстват.
2. SMEs да се стреми към подобряване на собствената дейност като анализира собствените си
предимства и недостатъци и откроява ключовите
си направления.
3. SMEs да следят иновационните процеси в
сферата на управление на бизнеса и активно да
прилагат новите технологии.
4. SMEs да имат желание и потенциал за преодоляване на типичните оперативни проблеми, които могат да възникнат в съвместната дейност с
голяма компания.
5. SMEs да имат потенциал за инвестиции в
съвместни проекти.
Третият аспект на сътрудничеството между
bigness и SMEs е засилване на специализацията в
резултат на разделението на труда. Световният опит
показва, че е невъзможно да се произвеждат с високо качество хиляди продукти. Ускоряването на иновационния процес значително увеличава броя и
асортимента на произвежданите продукти, което
води до задълбочаване на разделението на труда и
до засилване на специализацията. В тези условия,
големите предприятия напълно логично и обосновано прехвърлят част от бизнес-процесите си към
малките и средните предприятия. ТНК избират за
партньори именно SMEs, защото те много по-лесно могат да бъдат контролирани. Нещо повече. ТНК
се стремят към оптимизиране на организационната си структура, като извеждат извън нея определени подразделения. Засилването на специализацията предполага, че с нарастване на производството малкото, тясно специализирано предприятие,
е способно да получи икономия от мащаба.
Малките предприятия, достигнали технологическо
лидерство са в особено изгодно положение, което
създава възможности за договаряне на високи цени.
Привличането на малки, тясно специализирани предприятия, често се определя от желанието
да се избегнат инвестициите в скъпоструващо и непрофилно специализирано оборудване. При това,
колкото по-голямо е малкото предприятие, толкова
по-специализирано е то. Същевременно, колкото
по-високо технологическо равнище достига SMEs,
толкова по-добре отношенията от едностранно
сключване на контракти с субконтрактора се развиват в двустранни партньорски отношения.
Съществена причина bigness да търси взаимодействието на SMEs са икономиите от работна
заплата. Работната заплата в големите компании
значително превъзхожда възнаграждението в мал-
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ките и средни предприятия. Затова прехвърлянето
на определени функции към малкия бизнес е не
само по-просто, но и по-евтино. Корпорациите съществено съкращават разходите си за R&D, като
възлагат на малкия бизнес създаването на високотехнологични разработки, включително защото се
съобразяват с факта, че по показатели като брой
иновации на един сътрудник SMEs превъзхождат
ТНК.
Малкият бизнес има своите основания за сътрудничество с големите предприятия. Взаимодействието с големия бизнес създава условия за нарастване на икономическата устойчивост на SMEs.
Изследванията потвърждават зависимостта на стабилитета на малките предприятия от състоянието
на контрактните отношения с корпорациите. Малкият бизнес е по-малко устойчив и по-зависим от
външната среда в сравнение с големия бизнес.
Необходимото условие за успешно взаимодействие между големите и малките предприятия включва
задълбочаването на специализацията в резултат на
глобалния иновационен процес и развитието на кооперационните връзки. Достатъчното условие се дефинира от изграждането на дълговременни връзки
с ТНК, което еднозначно усилва позицията на SMEs.
Друг положителен момент е пряката заинтересованост на големия бизнес от факта, че малките и средните предприятия, намиращи се в обсега
на неговото влияние, постоянно усъвършенстват
своята дейност, подобряват качеството на произвежданата продукция, повишават ефективността си.
Проспериращото управление на SMEs формира
стремеж у ТНК да предават на малките си доставчици част от своя производствен и управленски
опит, да оказват финансова подкрепа (във вид на
лизинг на оборудване, например) и реализират други действия, ориентирани към подобряване качеството на работата в предприятията от малкия бизнес.
4. Форми на интеграция между малките и
големите предприятия в глобалната икономика
Опирайки се на големия бизнес, предприемаческа дейност в малките икономически структури
в развитите индустриални държави най-често възниква в една от следните форми:
1. Интрапреньорство – образуване на малък
често временен колектив за реализиране на някаква цел или разработване на някаква идея, необходима за повишаване на техническото равнище на
голямото предприятие.
2. Инкубаторство – отглеждане на малките
предприятия, оказване на различна помощ по време на тяхното израстване.
3. Сателитна форма – организация на малки
фирми-сателити – дъщерни фирми, запазващи
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връзки с компанията-майка, образуване на малки
фирми, юридически самостоятелни, но икономически тясно свързани с голямото предприятие и т.н.
(табл.1).
Сателитната форма за взаимодействие на
малките и големите структури в икономиките на
индустриално развитите страни се реализира предимно чрез субконтрактинга. Субконтрактингът като разновидност на деловото партньорство предполага такава кооперация между SMEs (малки и микро предприятия (в това число мини-фирми, семеен
договор, надомничество и т.н.), и голямо предприятие, при която последното, на основа на сключени
договори разполага поръчките си, определя специ-

фикацията на договорените изделия, понякога предоставя суровини или полуфабрикати за по-нататъшно обработване и т.н., а изпълнителите (SMEs)
доставят комплектуващи изделия и/или осъществяват частична или завършваща обработка на предоставения материал. Голямото предприятие може да сключи договор в два основни варианта: SMEs
да не участва в производството на продукта, предлаган от bigness (търговски вариант), или да участва в отделни етапи на технологичния процес (производствен вариант). Субконтрактингът може да
предполага и реализация на продукцията на голямото предприятие.

Таблица 1. Форми на взаимоотношения между SMEs и bigness в глобалната икономика

Форми на взаимоотношения между SMEs и bigness
В зависимост от характера на взаимоотношенията
Инкубаторство
Сателитна форма
Отглеждане на малките
Организация на малки фирми-сателити – дъщерни
предприятия, оказване на
фирми, запазващи връзки с компанията-майка,
различна помощ по време образуване на малки фирми, юридически
на тяхното израстване
самостоятелни, но икономически тясно свързани с
голямото предприятие и т.н.
Субконтрактинг
Франчайзинг
Толинг

Интрапреньорство
Образуване на малък
често временен
колектив за
реализиране на някаква
цел или разработване
на някаква идея,
необходима за
повишаване на
техническото равнище
на голямото
предприятие
В зависимост от броя на участниците във взаимоотношенията SMEs и bigness
Корпоративна мрежа
Дипол
Планетарна структура
Мрежа
Двойка от предприятия с
доминиране на голямо
предприятие

Множество независими
фирми, разположени на
различни (като
разстояние) орбити
около голямо
предприятие (по
подобие на
обикалящите около
Слънцето планети)

В зависимост от характера на взаимовръзките между малките и големите фирми могат да бъдат дефинирани някои от вариантите на формите
на взаимодействие между bigness и SMEs:
1. Диполна форма на интеграция (двойка от
предприятия с доминиране на голямо предприятие).
2. Планетарна (атомарна) система – множество независими фирми, разположени на различни
(като разстояние) орбити около голямо предприятие
(по подобие на обикалящите около Слънцето планети).
3. Мрежова форма на взаимодействие (мре-

Мрежа от
взаимосвързани малки
предприятия,
обслужващи голямо
предприятие

Кооперация между
няколко големи
предприятия,
осъществявана чрез
мрежа от малки фирми

жа от взаимосвързани малки предприятия, обслужващи голямо предприятие).
4. Корпоративна форма на взаимодействие
(кооперация между няколко големи предприятия,
осъществявана чрез мрежа от малки фирми) и т.н.
5. Заключение
Успешното взаимодействие между големия
бизнес и SMEs се определя от съществуването на
обективни предпоставки, най-важните от които са
задълбочаване на специализацията в резултат на
научно-техническия прогрес и развитието на коопе-
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рационните връзки. Аутсорсингът на редица бизнес процеси се оказва изгодно както за транснационалните корпорации, така и за малките и средните фирми. Като цяло, в края на XX-началото на XXI
в. се създава сложна система от отношения, в това число на международно равнище, между малките и средните предприятия и транснационалните
корпорации. При това, в различните страни могат
да се проследят модификации на релациите между SME и ТНК, включително и разнообразни форми на интеграция – от най-простите (субконтракт)
до най-сложните (съвместно производство).
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ABSTRACT
The present article focuses on the general theoretic concepts of integration between small and big enterprises,
defined by the process of transformation of SMEs in the global economics environment. The perquisites for collaboration between the small and big business are the main object of discussion. The article defines some of the kinds of
interaction between the small and medium-sized and big enterprises.
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ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ХОТЕЛСКАТА ЛЕГЛОВА БАЗА И ПРИХОДИТЕ
ОТ НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ
Вяра Кюрова
Югозападен Университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Целта на разработката е да изследва зависимостта между използваемостта на хотелската легловата база и
приходите от нощувки от български и чуждестранни туристи.
Използвани са статистически данни за състоянието на хотелската легловата база в България и в областите
Благоевград и Бургас и приходите от нощувки в тях за периода от 2002 до 2006 г.
Разкрити са структурата на легловата база и нейната използваемост при хотелите, динамиката в нейното
развитие, взаимната връзка между заетостта на хотелската легловата база и приходите от български и чуждестранни туристи, както и очертаващите се тенденции. Установени са факторите, обуславящи измененията и връзките и зависимостите между използваемостта на легловата база в хотелиерството и приходите от нощувки.
Ключови думи: зависимост, заетост на леглата, приходи от нощувки, фактори, коефициенти
Key words: dependence, occupation of bed places, revenues from nights spent, factors, coefficients

Въведение
През последните години туристическият отрасъл в България е един от най-динамично развиващите се отрасли с приоритетно значение за
икономиката. Влияние върху функционирането на
туристическия сектор на българската икономика и
неговите резултати, а също и върху развитието на
отделните региони и туристически предприятия
оказва материалната туристическа база. Тя е от
съществено значение за осигуряване престоя на
туристите и организацията на пълноценния им отдих [8, с.88]. Наличието на модерна материална
база създава условия за по-високо качество на обслужване и е една от най-съществените предпоставки за повишаване на конкурентната способност
на хотелиерския бизнес [7].
За увеличаване на туристическите посещения
и реализираните нощувки от български и чуждестранни туристи основна предпоставка се явява нарастването на броя на заведенията за настаняване,
модернизирането им и разширяването на легловата им база. Наличният капацитет на средствата за
настаняване на туристите и използваемостта на легловата база в голяма степен влияят върху развитието на хотелиерството и се явяват важна основа за
осигуряване на по-големи приходи от хотелиерската дейност.
Целта на разработката е да се изследва зависимостта между използваемостта на хотелската
леглова база и приходите от нощувки от български
и чуждестранни туристи.
Материал и методи
За постигане целта на разработка са използвани статистически данни за състоянието на хотелската легловата база в България и в областите
Благоевград и Бургас и приходите от нощувки в тях
за периода от 2002 до 2006 г. Заетостта на легла-

та в хотелите от чужденци е изчислена чрез отнасяне на реализираните нощувки от чужденци към
легладенонощията по години.
Прилагането на методите на регресионния и
корелационния анализи в хода на изследването предоставя възможност да се разкрият структурата на
хотелската легловата база и нейната използваемост, динамиката в нейното развитие, взаимната
връзка между заетостта на хотелската легловата
база и приходите от български и чуждестранни туристи, както и очертаващите се тенденции. За извършването на анализите важно значение има и
установяването на факторите, обуславящи измененията и връзките и зависимостите между използваемостта на легловата база в хотелиерската сфера и приходите от нощувки.
Резултати и анализи
Изследванията на хотелската база за настаняване имат съществено значение за установяване на възможностите на хотелиерския бизнес да
се развива и да генерира растеж. Наблюдението
на материалната база в сферата на хотелиерството се осъществява посредством показателите брой
легла, легладенонощия, използваемост на леглата,
реализирани нощувки и приходи от нощувки. По наше мнение анализирането на тези показатели е
важно, тъй като позволява да се характеризират
състоянието и развитието на хотелската база за
настаняване; връзката и зависимостта между хотелската легловата база, реализираните нощувки
и приходите от нощувки; способността на хотелската база с наличния си капацитет да създават потребителна стойност за своите клиенти и да удовлетворяват туристическото търсене на хотелски
услуги, а също така и да формира приходи.
Необходимо е да се отбележи, че показателите брой легла и легладенонощия са непосредст-
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зена в реални финансови резултати.
Налага се изводът, че изключителна роля при
характеризирането на вътрешния и международния туризъм и за икономическите резултати от този сектор имат величините на горепосочените статистически показатели и проследяването на измененията в тях.
Анализът на данните представени на Фигура 1
и Фигура 2 недвусмислено показва, че за периода
2002 – 2006 г. както в България, така и в областите Благоевград и Бургас се наблюдава увеличаване на материалната база, свързана с настаняването на туристите. Очевидно е, че през изследвания
период се установява трайна тенденция на увеличаване на броя на хотелите и леглата в тях. Тази
промяна оказва съществено влияние върху приемането на българските и чуждестранните туристи в
хотелската база за настаняване, изразено чрез показателя реализирани нощувки, а същевременно и
върху приходите от нощувки.

вено свързани с капацитета на хотелите и разкриват възможностите на хотелиерския бизнес да обезпечава увеличените туристически посещения.
Заетостта на леглата и реализираните нощувки показват каква е ефективността от използването на
капацитета на хотелите. Върху приходите от хотелиерство както на макро-, така и на микроравнище
съществено влияние оказва именно степента на използване на легловата база. Наред с това изучаването на използваемостта на хотелската леглова база е важен въпрос, свързан с оценката на ефективността от функционирането на хотелите и на туристическия сектор на България като цяло.
По отношение на показателя реализирани нощувки С. Ракаджийска посочва, че той разкрива степента на експлоатация на специализираната туристическа суперструктура (средствата за подслон),
продължителността на туристическия сезон и др.
[2, с. 63]. Приходите от нощувки отразяват ефективността от цялостната стопанска дейност, изра1400
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Фиг. 1. Хотелска база за настаняване в България и области Благоевград и Бургас
за периода 2002 – 2006 г.
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Фиг. 2. Леглова база в хотелите в България и области Благоевград и Бургас
за периода 2002 – 2006 г.
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Данните за заетостта на леглата от Фигури 3,
4 и 5 разкриват, че легловата база в хотелите в
България и в областите Благоевград и Бургас се
използва недостатъчно. Според нас това се дължи
главно на влиянието на сезонния фактор. Същевременно обаче считаме, че върху заетостта на хотелската леглова база влияние оказват и такива фактори като цените, рекламата и връзката с туристическите посредници. Всички тези и други фактори
оказват различно въздействие и в различна степен
влияят върху реализираните нощувки и съответно
върху използваемостта на хотелската леглова база [8]. Някои от тях, като интеграцията с туроператорски фирми и рекламна дейност, са свързани с
ефективността на управлението на съответната база за престой и могат да бъдат насочвани към пос-

тигането на положителни резултати за предприятието. По отношение на други от тях, като сезонния фактор и наличието на силна конкуренция предприятието може и е необходимо да взема конкретни мерки за преодоляване на отрицателното им
въздействие.
При изучаване на проблема за недостатъчно
използване на хотелската леглова база в България
и в областите Благоевград и Бургас считаме, че е
необходимо да се установи връзката и силата на
зависимостта между показателите използваемост
на леглата в хотелите и приходите от нощувки (табл.
1), тъй като това има съществено значение за вземането на конкретни решения за ефективно използване на легловия капацитет в хотелите.
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Фиг. 3. Заетост на хотелската леглова база в България за 2002 – 2006 г.
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Фиг. 5. Заетост на хотелската леглова база в област Бургас за 2002 – 2006 г.

Таблица 1. Приходи от нощувки и заетост на хотелската леглова база в България и в области
Благоевград и Бургас през периода 2002 – 2006 г.

Година

Реализирани нощувки –
хил.бр.
общо

от българи

от чужденци

2002
2003
2004
2005
2006

9967,3
12044,6
13561,9
15428,0
16118,4

2982,2
3058,1
3422,8
3957,0
4342,3

6985,1
8986,5
10139,1
11471,0
11776,1

2002
2003
2004
2005
2006

191,9
228,5
243,8
285,4
339,8

135,2
137,8
132,4
156,0
152,6

56,7
90,8
111,4
129,4
187,2

2002
2003
2004
2005
2006

1688,4
3311,4
4309,9
5142,3
5403,2

256,0
323,1
413,1
471,8
549,7

1432,4
2988,4
3896,7
4670,4
4853,5

Приходи от нощувки – хил.
лв.
общо

от българи

от чужденци

България
219638
54522
165116
294538
61199
233339
387616
74933
312683
476842
95607
381235
563771 129681 434090
област Благоевград
4510
2755
1755
5558
2986
2572
6332
3174
3158
7406
3740
3666
8914
4158
4756
област Бургас
29825
4382
25443
74349
6504
67845
111610
8792
102818
139051
11823
127228
177379
20484
156895

Легладенонощия –
хил.бр.

Заетост на леглата %
от
от
чуж
общо
бълден
гари
ци

32519
34580
37770
40981
45048

30,7
34,8
35,9
37,6
35,8

9,2
8,9
9,1
9,7
9,7

21,5
25,9
26,8
27,9
26,1

1059,2
1119,0
1267,1
1584,4
1803,3

18,1
20,4
19,2
18,0
18,8

12,8
12,3
10,4
9,8
8,4

5,4
8,1
8,8
8,2
10,4

4459,4
6186,6
8517,3
10402,7
11507,4

37,9
53,5
50,6
49,4
47,0

5,8
5,2
4,9
4,5
4,8

32,1
48,3
45,7
44,9
42,2

Източник: Туризъм, НСИ, 2003, 2004, 2006, 2007 и собствени изчисления

За изследване на връзката между показателите заетост на леглата и приходи от нощувки за
разглеждания период 2002 – 2006 г. е приложен
еднофакторен регресионен анализ. За установява-

не на силата на зависимост е приложен метода на
корелационния анализ. Резултатите от тези анализи и получените коефициенти на детерминация са
представени в таблици 2, 3 и 4.
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Тaблица 2. Регресионни и корелационни коефициенти за хотелите в България

Хотели
България

Регресионен коефициент
общо
41,7

чужденци
33,6

Корелационен коефициент

българи
75,6

общо
0,78

чужденци
0,76

българи
0,83

Източник: собствени изчисления

Тaблица 3. Регресионни и корелационни коефициенти при хотелите в области Благоевград и Бургас

Регресионен коефициент

Хотели

чужденци
575,6
4113,8

област Благоевград
област Бургас

българи
- 303,4
- 8395,6

Корелационен
коефициент
чужденци
българи
0,92
0,96
0,51
0,66

Източник: собствени изчисления

Тaблица 4. Коефициенти на детерминация при хотелите в България и области Благоевград и Бургас

Хотели
България
област Благоевград
област Бургас

общо
0,6084
-

%
60,84
-

чужденци
0,5776
0,8427
0,2601

%
57,76
84,27
26,01

българи
0,6889
0,9216
0,4356

%
68,89
92,16
43,56

Източник: собствени изчисления

Анализите са направени в следните направления:
• по отношение на зависимостта между общите приходи от нощувки и заетостта на хотелската леглова база в България;
• по отношение на зависимостта между приходите от нощувки от чужденци и заетостта на леглата в хотелите както в България, така и в областите Благоевград и Бургас;
• по отношение на зависимостта между приходите от нощувки от българи и заетостта на хотелската леглова база в България, а също и в областите Благоевград и Бургас.
Въз основа на получените резултати за зависимостта между показателите общо приходи от нощувки и заетост на хотелската леглова база в
България, за периода 2002 – 2006 г. могат да се
направят следните изводи:
1. Регресионният коефициент е положителен.
Това означава, че повишаването на заетостта на
леглата в хотелите с единица води до повишаване
на общите приходи от нощувки съответно с
41,7 хил. лв.
2. Корелационният коефициент е над 0,7, т.е.
зависимостта между заетостта на леглата в хотелите и общите приходи от нощувки е много голяма.
3. Коефициенът на детерминация показват,
че голяма част от общите промени в общите при-

ходи от нощувки се дължат на промените в заетостта на леглата на хотелите в България, която е
60,84%.
Резултатите от анализа на зависимостта между заетостта на леглата в хотелите и приходите от
нощувки от чужденци за наблюдавания период показват следното:
1. Регресионният коефициент е положителен,
т.е. повишаването на заетостта с единица води до
повишаване на приходите от нощувки от чужденци
съответно с 33,6 хил.лв. за хотелите в България, с
575,6 хил.лв. за хотелите в област Благоевград и с
4113,8 хил.лв. за хотелите в област Бургас.
2. Корелационният коефициент само за хотелите в област Благоевград е над 0,9, т.е. зависимостта между заетостта на леглата и приходите
от нощувки от чужденци е много голяма, докато за
хотелите в България е голяма и за хотелите в област Бургас – значителна.
3. Коефициентите на детерминация показват,
че единствено за хотелите в област Благоевград
много голяма част от общите промени в приходите
от нощувки от чужденци се дължат на промените в
заетостта на леглата.
Получените резултати за зависимостта между показателите заетост на леглата в хотелите и
приходите от нощувки от българи за изследвания
период позволяват да се направят следните изводи:
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1. Регресионният коефициент само за
България е положителен. Това означава, че повишаването на заетостта с единица води до повишаване на приходите от нощувки от българи за хотелите в България със 75,6 хил. лв. Същевременно
повишаване на заетостта с единица води до понижаване на приходите от нощувки от българи съответно с 303,4 хил. лв. за хотелите в област Благоевград и с 8395,6 хил.лв. за хотелите в област Бургас,
тъй като регресионния коефициент за тях е
отрицателен.
2. Корелационният коефициент само за хотелите в област Благоевград е над 0,9, т.е. зависимостта между заетостта на леглата и приходите
от нощувки от българи е много голяма, докато за
хотелите в България е силна и за област Бургас –
значителна.
3. Коефициентите на детерминация показват,
че единствено за хотелите в област Благоевград
много голяма част от общите промени в приходите
от нощувки от българи се дължат на промените в
заетостта на леглата.
Наличието на висока зависимост между изследваните показатели поставя въпроса за ниската
заетост на хотелската леглова база и необходимостта от нейното повишаване и оптимално използване. В тази връзка възниква важният проблем как
да се повишава заетостта на легловата база и да
се използва най-пълно капацитета на съответното
заведение за настаняване. Необходимо е непрекъснато да се извършва наблюдение на използваемостта на легловата база през годината и помесечно.
То има съществено значение за вземането на управленски решения за снижаване на загубите, произтичащи от непълното й оползотворяване, за оптималното й използване и за нарастване на икономическата ефективност през всички сезони.
Решаването на този проблем е свързано главно
с предприемането на решения и действия за планиране натоварването на материалната база в нетуристическите сезони, използването на различни
ценови и промоционни решения, като формиране
на сезонни цени, предлагане на програми за стимулиране на редовните клиенти, на премии, изразяващи се в предоставяне на допълнителна услуга
или продукт на минимална цена или безплатно и
др. [1]. По отношение преодоляването „на подчертано изразения сезонен характер на международните туристически пътувания към България” С.
Ракаджийска посочва необходимостта да се намерят подходящи управленски решения по отношение на вида, качеството, разнообразието и цените
на предлаганите туристически услуги и стоки [2].
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Заключение
Анализът на зависимостта между хотелската леглова база и приходите от нейното използване през периода 2002 – 2006 г. Позволява да се
направят няколко съществени обобщения.
Първо. През наблюдаваният период се проявява развитие на хотелската база за настаняване в
България като цяло, а също и в областите Благоевград и Бургас. В резултат от това се проявява тенденция на увеличаване заетостта на легловата база в хотелите, нараства абсолютния брой на реализираните нощувки както от български граждани,
така и от чужденци и съответно се увеличават приходите от нощувки.
Второ. Върху заетостта на хотелската леглова база оказват влияние различни фактори, между
които съществено значение има сезонния фактор.
Това се отразява съществено върху реализираните нощувки и приходите от нощувки.
Трето. Нарастването на реализираните нощувки и приходите от нощувки е екстензивно (се дължи главно на екстензивни фактори).
Четвърто. Наличието на силна връзка и зависимост между показателите заетост на леглата и
приходи от нощувки поставя въпросите за интензивното натоварване на хотелската леглова база
през всички сезони и за повишаване на ефективността от управлението.
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ABSTRACT
The goal of the investigation is to study the dependence between the use beds of the accommodation establishments and the incomes from overnight stays from Bulgarians and foreigners. Statistical data on hotel beds of the
accommodation establishments in Bulgaria and in areas of Blagoevgrad and Burgas and the revenues from nights spent
in them for the period 2002-2006 has been used. The structure of beds, the dynamics in its developments, the
common relationship between occupation of hotel beds and the revenues from Bulgarians and foreigners tourists has
been revealed, as well as future trends. The factors, determining the changes, relationship and dependences between
the use if beds in tourism and the incomes from accommodations are shown.
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УЧАСТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БИЗНЕССИСТЕМИТЕ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА
Лоретта Парашкевова
Варненски свободен университет
В статията се коментира участието на малките и средните предприятия в бизнес-системите. Коментира се
новата роля на малкия бизнес в икономическата система. Дефинират се принципните моменти на взаимовръзките между малкия и големия бизнес. Разглеждат се типовете бизнес-системи.
Ключови думи: глобализация, малки и средни предприятия, бизнес-системи.
Key words: globalization, small&medium sized enterprises (SMEs), business-system.

Въведение
Промишлената революция, основаваща се на
информационните и комуникационните технологии
и мрежи промени мястото и ролята на човека в процеса на производство. Този процес е най-очевиден
в най-развитите в промишлено отношение страни.
Очертавайки основните тенденции в развитието на
съвременото общество, от съществено значение е
да се прогнозират и пътищата за развитие на неговата най-динамична част – бизнеса. Един от важните въпроси е какъв тип бизнес-процеси и системи ще доминират, какви ще бъдат техните качествени характеристики, от какво ще се определя успехът на предприятията, вкл. и SMEs. Целта на настоящата статия е да се коментира участието на
SMEs в тези процеси от гледна точка на включването им в различен тип бизнес-системи.
Новата роля на SMEs в икономическата система
За разлика от предишните икономически цикли стопанството не се базира на отраслите с висок
относителен дял на суровините, материалите и разходите за труд (например, металургия, машиностроене, селско стопанство и др.). Глобализиращата
се икономика се основава на отраслите, произвеждащи продукти с високо относително тегло на човешкия интелект (микроелектроника, информатика,
биотехнология, телекомуникации и др.). Развитието
на микроелектрониката, информатиката, биотехнологията в развитите индустриални държави сочи,
че то често зависи и от съвместните усилия на големия бизнес, от една страна, и, на малкия и средния друга. Опитът показва, че не е единично явление фактът, че в SMEs се зараждат и развиват иновациите в тази сфера, които след това се трансферират към големите предприятия (big enterprises –
bigness). Те от своя страна мултиплицират и масовизират новия продукт. Днес натрупаният производствено-технологичен потенциал позволява създаването на нови предприятия не само и не толкова чрез
придобиване и съединяване на отделни фактори на

производство, колкото чрез обединение в система
с вече действащи предприятия, в частност, чрез аутсорсинг (най-вече чрез формите му субконтрактинг,
франчайзинг, толинг и др.).
В резултат на нарастващата сложност на процесите и необходимостта от създаване и разпространение на знанията човекът в организацията престава да играе ролята на наемен работник, а постепенно се превръща в инвеститор на интелектуален
капитал. Това индуцира тенденцията за намаляване обема на средства, авансирани за купуване на
работна сила като фактор на производството,
което, следователно, довежда до съкращаване на
оборотния капитал на предприятието. Едновременно, основният капитал се увеличава за сметка
на непрекъснато натрупваните се организационни
знания, макар че тяхното нарастване за сега още
не винаги може да се оцени адекватно.
И за предприятието, и за обществото, протичащите процеси видоизменят ролята и значението
на собствениците на материално-веществени и финансови фактори на производство, от една страна,
и интелектуален капитал, от друга. В индустриалния свят дислокацията на силите и в отделното
предприятие, и в обществото се определя от собствеността върху материално-веществените и финансовите фактори на производство, които имат решаващо значение за функционирането, развитието
и успеха на организацията. В глобалния свят, интелектуалният капитал открива възможности за приложение на материално-веществения и финансов
капитал. Едновременно с това се променя и баланса на силите между собствениците на различните
форми на капитал.
В индустриалната икономика ролята на човека като елемент на бизнес-системата (business system – BS) на предприятието се определя от собствеността му върху материално-веществените и финансовите фактори на производство. Сред незначителния брой собственици на физически и финансов капитал се открояват предприемачите и
инвеститорите, които основават бизнес. Повечето
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членове на обществото се превръщат в наемни
работници. В глобалната икономика към необходимите фактори за производство се включва и интелектуалния капитал. Важна особеност на интелектуалния капитал е неговата всеобщност.
Интелектуалният капитал прониква и в материалния,
и във финансовия, и в трудовия капитал на всяко
предприятие. Колкото проникването е по-дълбоко,
толкова е по-важна ролята на субектите на интелектуалния капитал (интелектуални работници
(knowledge workers), висококвалифицирани специалисти, учени, изследователи). Както и да бъдат
наричани, очевидно е, че те не само работят в организацията, но и са предприемачи, и инвеститори.
Високият професионализъм и знанията позволяват
на тази категория човешки ресурси да съвместяват професионалната дейност в производствения
процес с участието си в управлението и владението на предприятието. Често те работят по договор
в дадена организация и едновременно предприемат
собствен бизнес.

та, която работникът създава. Независимо от характера на производството, в резултат на изпълнението на сложна, добре планирана и организирана
съвкупност от относително несложни трудови операции се появява готов продукт стойността, на който многократно превишава сумарната стойност на
вложения в него труд. Възниква въпросът, може ли
трудът на всеки отделен работник, овеществяващ
в крайния продукт малка стойност, да се смята за
източник на принадена стойност и в крайна сметка
печалба? Най-крайните примери, които не могат
да се обяснят от гледна точка на трудовата теория
на стойността са производствата, основани на приложението на автоматизирани комплекси. Може,
разбира се, да се счита, че овеществения в роботите труд създава принадена стойност, но това вече
няма да е трудова теория за стойността. Следователно може да се твърди, че в наши дни не само и
не просто трудът или капиталът са източник на печалба на предприятието, а по-скоро системата, в
която се появява продуктът на съвместните им
усилия. А в тази система има и търговски идеи, и
знания, и информация, и конкуренция. Нещо повече,
самият труд, идеите, знанията и информацията могат да имат отношение не само към процеса на
производство на продукта, но и към процеса на организация на предприятието, процеса на обмена,
процеса на конкуренцията и процеса на привличане на инвестициите. Ако печалбата бъде отъждествена със синергетичния ефект от взаимодействието на елементите и условията за дейност на предприятието в процесите на организация, производство, реализация на продукцията, както процесите на инвестиране и конкуренция, то системата,
в която възниква такова взаимодействие, може да
бъде наречена бизнес-система (фиг. 1).

Бизнес-системата в глобалната икономика
Тези разсъждения ни водят до един от важните въпроси за развитието на предприятията в глобализиращата се икономика: Кой е източникът на
печалба? Не е необходимо да се коментира фактът,
че печалбата е основата на съществуването на
бизнеса, независимо от това дали е малък, среден
или голям. За да се отговори на този въпрос следва да се подчертае, че със задълбочаване на индустриализацията се променят кардинално ролята
и мястото на човека в производствената система.
Трансформира се и характерът на труда, и то
дотолкова, че може да се твърди, че собственикът
на предприятието често изплаща на работника поголямо възнаграждение в сравнение със стойност-

Притежатели на интереси (stakeholders)
Конкуренти
4

1

Предприемачи
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Инвеститори

Легенда: 1 – организация; 2 – производство; 3 – инвестиране; 4 – конкуренция; 5 – обръщение

Фиг. 1. Бизнес-система на предприятие

Участие на малките и средните предприятия в ...

Кореспондирайки с идеите на Моор (Мур) и
Hammel (Хaмел), авторът споделя виждането, че
печалбата може да се прояви в която и да е част на
бизнес-системата като резултат от: 1/ добрата организация на предприятието; 2/ ефективното производство; 3/ сполучливите инвестиции; 4/ победата
в конкурентната борба; 5/ подходящата за реализация продукция. Но, това ще бъде само проявление,
но не и същност на системата. Същността се състои в това, че именно бизнес-системата като цяло
е източник на печалбата. Колкото и добре да е организирано производството, но липсата на необходими за неговото функциониране инвестиции
(например, за оборотни средства), ще доведат до
получаване на отрицателен търговски ефект.
Същото може да се каже в случай на проблеми с
реализацията на продукция или в случай на силен
натиск от страна на конкуренти. BS и съставящите
ги елементи, които ще бъдат разгледани по-долу,
според автора на тази статия, могат да бъдат разглеждани от две страни, функционална и размерна.
Те са еднакво важни за изясняване на участието на
малките и средните предприятия в протичащата интернационализация на елементите и условията за
развитие на бизнес-системите при едновремената
глобализация на бизнес-процесите.
От една страна, BS може и е необходимо да
се разглежда като система от отношения между
предприемачи, сътрудници, инвеститори, конкуренти на предприятието, потребители на неговата
продукция, както и stakeholders, които, определено,
притежават достатъчни възможности да влияят върху условията на функциониране на предприятието.
Интересът на stakeholders е свързан с желанието
им да се участват в разпределението на печалбата
на предприятието. Участниците (елементите) в BS
могат да бъдат индивиди или организации.
Организациите могат да бъдат големи, средни или
малки. В BS, малките и средните предприятия могат да играят различни роли:
1. Традиционната роля на самостоятелното
предприятие, което предлага определен продукт, в
конкуренция със себеподобни SMEs, работещи на
локален пазар. Потребителят най-често е индивидуален, но може да бъде и индустриален (различен тип от гледна точка на размерните характеристики на бизнеса). Инвестирането в малкия бизнес
обикновено е за сметка на лични спестявания. При
благоприятни условия, създавани от местната или
държавната власт, различен тип кредитни институции изявяват желание да подкрепят малкото предприятие.
2. Роля на съподчиненост по отношение на
някои елементи на BS (например, големи предприятия), с които малките предприятия сключват дого-
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вори за субконтрактинг, толинг, франчайзинг,
лизинг.
3. Доминираща роля, ако това са малки иновативни фирми, създали нов продукт, който предстои да бъде трансфериран към големия бизнес за
комерсиализация.
4. Социална роля, от една страна, защото малкият бизнес позволява проявяване на творческата
активност на индивида, а от друга, акумулира голяма част от заетите (и това е характерно за държави, намиращи се на различни етапи от своето социално-икономическо развитие).
От друга страна, BS може да се разглежда от
гледна точка на функциите, изпълнявани от елементите на системата. Това е особено важно в контекста на отношенията по линията: организация –
производство – реализация. Елементите на бизнессистемата, изпълняващи тези функции, както бе
посочено могат да бъдат големи, средни и малки
предприятия в различни комбинации. И от гледна
точка на описания по-горе процес на получаване
на печалба няма да има значение какъв тип
предприятие, в коя част на системата участва.
Едновременно с това, обаче, от степента и ефективността на взаимодействието по-между им ще
зависи ефективността и резултативността на системата като цяло. Естествено не може да се пренебрегва и държавата, която определя условията
за развитие на бизнеса с цел увеличаване на данъчните постъпления. При взаимоотношенията помежду си участниците в BS определят цената на
своето участие в дейността на предприятието. На
практика, BS може да функционира само тогава,
когато е постигнато съгласие за ценообразуването
на вътрешните и външните за системата продукти.
Ако някои от участниците надценят ролята си в
предприятието, това може да доведе до невъзможност за съществуване на BS. Позицията на автора
е, че съдържанието, степента на сложност, а следователно и значението на процесите, образуващи
BS, могат да се променят и наистина се променят
в зависимост от условията за функциониране на
предприятието на локални, международни или глобални пазари (фиг. 2).
Процесите, протичащите в BS могат да бъдат
разгледани от гледна точка на различните елементи на системата. За автора представлява интерес
развитието на бизнес-процесите от гледната точка
и на големите и на малките предприятия. Бизнеспроцесът, играещ ключова роля за функционирането на SMEs е организирането. Формите му се
проявяват в континуума външно организиранесамоорганизиране. В крайния случай, организирането на малкото предприятие (често осъществявано от голяма предприемаческа структура с конк-
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ОРГАНИЗИРАНЕ
Външно организиране

Самоорганизиране
ПРОИЗВОДСТВО
Отворено

Вътрешно затворено
РЕАЛИЗАЦИЯ
Производствена

Маркетингова

КОНКУРЕНЦИЯ
Стокова

Функционална
ИНВЕСТИРАНЕ

Материално-веществено

Партисипативно

Фиг. 2. Съдържание на процесите, определящи типа и характера на бизнес-системата
ретна завършена във времето цел) може да се проявява като външна по отношение на него, системообразуваща, функция. За да се осъществи тази функция са необходими специални органи за управление, представляващи, всъщност, отделна система, която също се нуждае от организиране. Този
порочен кръг показва, че организирането на предприятието, реализирано като външна по отношение на него функция, по своята природа винаги е
непълна, незавършена. Такива предприятия, обикновено, са много неустойчиви в своето развитие,
те лесно биват засегнати от различни по интензивност кризи и много трудно ги преодоляват. Без подкрепа от страни такъв тип предприятия трудно мо-

гат да оцелеят. В другият случай, предприятието
може да възникне органически в резултат на самоорганизиране. Това са така наречените предприемачески предприятия. Те се оказват във висша степен устойчиви в делова среда, демонстрирайки понякога поразителни темпове и мащаби на развитие.
В първите етапи от жизнения си цикъл предприятието е малко. При благоприятни условия и ефективно управление малкото предприятие може да се
превърне и в голямо (в някои случаи предприемачите не желаят това). Малките предприятия, намиращи се между двете крайни точки са SMEs, които
често обслужват големите предпрития. Критериите
за идентификацията им са показани в табл. 1.

Табл. 1. Критериите за идентификация на малките индустриални предприятия, обслужващи bigness

Степен на
обвързаност на
SMEs и bigness
9абсолютна

(малкото
предприятие
обслужва
единствено
голямото
предприятие) –
100 %;
9силна – 60 – 80
%;
9умерена – 30 –
60 %;
9слаба – до 30 %

Форма на
договор-ни
отношения на
SMEs и bigness
9 субконтракт;
9 франчайзинг;
9 лизинг;
9 толинг

Дългосрочни
взаимоотношения на
SMEs и bigness
9 SMEs изработва
продукт
по
спецификация на
bigness;
9 SMEs отговаря
на изискванията
на
bigness
относно: характеристики
на
продукта;
качество; дизайн;
доставки
по
срокове.

Степен на
свобода на SMEs
при промяна на
асортимента
9 при
абсолютна и
силна
обвързаност
на
малкото
предприятие с
голямото;
9 при умерена
степен
на
обвързаност.

Степен на
зависимост на
SMEs от bigness
9 силата
на
голямото
предприятие в
индустрията и
традициите в
отрасъла;
9 законодателни,
юридически
ограничения;
9 сила на SMEs
(ако е създало
революционно
нов продукт).
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Определянето на въздействието на външната
и вътрешната среда се измерва с набор от
показатели, характеризиращи малкото предприятие
в зависимост от степента на свобода спрямо голямото. Основният за BS процес е производството,
което съответно, може да бъде вътрешно затворено и отворено. В първия случай изготовянето на определен продукт се основава на използването на
производствените ресурси и мощности в предприятието, а във втория на производствените ресурси и
мощности на други предприятия. Ако гледаме на
този бизнес-процес от гледна точка на голямото
предприятие, то затворено предприятие означава
на практика функциониране на вертикално интегрирана структура. Те бяха на почит през 60-те –
70-те години на ХХ век. Динамичната околна среда,
в която днес функционира съвременният глобален
бизнес налага като необходимо условие за неговия успех “отварянето” му към различни партньори.
Съдържанието на процеса на реализация на произвежданата продукция може да се променя в континуума производствена-маркетингова (от производителя към потребителя - от потребителя към
производителя). Бизнес-системата, в която участва малкото предприятие много силно ще зависи от
характера на процесите на конкуренцията в иконопроизводство
организация
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мическото пространство. Процесите на глобализация засилиха и динамизираха конкуренцията между предприятията. Те принудиха дори предприятия,
действащи на локални и национални да мислят
глобално.
Процесите на инвестиране също играят различна роля в бизнес-системите. Процесът на инвестиране може да се разглежда в неговата материално-веществена форма (инвеститорът предоставя ресури на предприятието) и партисипативна
форма (когато инвеститорът участва в дейността
на предприятието като носител на необходимия
интелектуален, човешки и структурен капитал) на
инвестиране.
Определяне на типологията на бизнес-системите е съществено значение за разбиране на връзката голямо-малко предприятие. Обосноваването
на положителното значение на взаимодействието
между големия бизнес, от една страна, и малкия и
средния, от друга, ще стане в следващите глави. В
тази глава ще бъдат формулирани схемите, по които може да протича съвместната дейност между
големите и малките (средните) предприятия. За да
се определят типовете бизнес-системи (табл. 2) се
въвежда следното координатно пространство
(фиг. 3).

Бизнес- система на виртуално предприятие
реализация
Бизнес-система на затворено предприятие с пълен набор от функции
конкуренция

инвестиране

Фиг. 3. Координатно пространство за определяне типа на бизнес-системата
Ако по осите на това координатно пространство се измерват съответните типове организационни, производствени, реализационни, конкурентни и инвестиционни процеси, характерни за определено предприятие, то тогава възниква однозначно съответствие между профила на диаграмата,
получавана в даденото координатно пространство,
и типа на бизнес-системата, в което участва това
предприятие.
Традиционни могат да бъдат наречени вътрешно затворените предприятия от инсорсингов
тип, единният производствен процес в които е построен на принципа на минимизация на транзакционните разходи. Инсорсингът (англ. ез. insourcing)
означава използване на вътрешните източници за
осигуряване на нормалното протичане на производ-

ствения процес. Профилът на бизнес-системата на
предприятие от инсорсингов тип (фиг. 4) се характеризира със сложни процеси на организация и управление на производството на продукция в условия на минимални доставки на материали и комплектоващи изделия от потенциални партньори, гарантиран пласмент на произвежданата продукция,
ниско равнище на конкуренция както на пазарите
на факторите на производство, така и на пазарите
на стоките и услугите, несложни форми на привличане на инвестиции за развитие. Характерна черта
на предприятията от този тип е и ориентацията на
процесите, формиращи неговата бизнес-система.
Главни са процесите на организиране, производство и реализация, ефективността на които зависи от
конкурентните и инвестиционните процеси.
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Притежатели на интереси (stakeholders)

Конкуренти
4

1

Предприемачи

2

5

Потребители

3
Сътрудници
Инвеститори
Легенда: 1 – организация; 2 – производство; 3 – инвестиране; 4 – конкуренция; 5 – обръщение
Фиг. 4. Бизнес-система на предприятие затворен тип
Често това предприятие се нарича традиционно. То може да бъде наречено и йерархично, защото a priori предполага определена субординация.

Бизнес-системата на предприятие производствен
тип (фиг. 5.) се основава на три ключови процеса –
производство, инвестиране и конкуренция.

Табл. 2. Типове бизнес-системи

Профил на бизнес-система на предприятие от инсорсингов,
вътрешно затворен тип

Профил на бизнес-система на предприятие от производствен тип

Профил на бизнес-система на предприятие тип hollow

Профил на бизнес-система на предприятие от аутсорсингов,
открит тип

Профил на бизнес-система на виртуално предприятие

В съвременната стопанска практика функционират и т.н. hollow firms (англ. ез. – куха, фалшива фирма). Това са компании, които на договорна
основа поемат редица някои функции (например,
дизайн на крайния продукт, конструкторско-технологическа разработка на продукта, подготовка на
производствения процес, създаване опаковката на
готовия продукт, реализацията на продукта). Често
договорът е на принципа на субконтракта. В слу-

чая се вижда, че ако бизнес-системата не се счита
за източник на образуване на печалба, то съществуването на куха компания противоречи на икономическата логика. Но на практика, субконтракторните организации, които често са малки получават
за изпълнената от тях част от работата на бизнессистемата еквивалента на направените разходи и
съответна печалба.

Участие на малките и средните предприятия в ...
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Притежатели на интереси (stakeholders)

Конкуренти
Предприемачи

4

1
2

Сътрудници

5

Потребители

3
Инвеститори

Легенда:1 – организация; 2 – производство; 3 – инвестиране; 4 – конкуренция; 5 – обръщение
Фиг. 5. Бизнес-системата на предприятие производствен тип
Hollow firm не добавя стойност към произвеждания продукт (във всеки случай в сравнения с тази,
която е създадена от контракторите). В същност,
тя само привлича инвестиции за производството на
търсена продукция и поема разходите, свързани с
конкурентната борба (фиг. 6). Всеки бизнес независимо от своето естество или размер прави транзакционни разходи. Тук се включват всички разходи за предварително проучване на конюнктурата
на пазара, сключване на стопански договори, привличане на инвестиции, осигуряване на нормалния

ход на процеса на подготовка и осъществяване на
производството, пласмента на готовата продукция,
участие в конкурентната борба и т.н. Разбира се,
hollow firm може да предаде отделни транзакционни разходи (например, свързаните с маркетингови
изследвания, реклама, счетоводна отчетност и т.н.)
на други компании. Но тя не може да се “отърве”
от всички рзходи, защото поемането на транзакционните разходи на чуждия бизнес е на практика бизнесът на hollow firm.

Притежатели на интереси (stakeholders)

Конкуренти
Предприемачи

4

1
2

Сътрудници

5
3

Потребители

Инвеститори

Легенда: 1 – организация; 2 – производство; 3 – инвестиране; 4 – конкуренция; 5 - обръщение
Фиг. 6. Бизнес-системата на hollow firm
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чителни особености, които са основа на техните
конкурентни предимства на пазара. Аутсорсингът,
предполагащ изпълнението на определени части от
единния производствен процес на бизнес-системата, в която малкото предприятие участва субконтракторна основа, се основава на аналогичен
подход към организация на търговската дейност,
както и в случая с hollow firm. Разликата е, че основа на конкурентни предимства на hollow firm е
умението ъ да работи на пазара, да привлича инвестиции и да се конкурира. За аутсорсинговата
компания е характерно наличието на собствено
производство, в което се реализира определена бизнес-идеята. Бизнес-идеята е тази, която отличава
дадена компания и е основа за проявление на нейните конкурентни предимства. Аутсорсингът обикновено се предприема за намаляване на зависимостта на предприятието от външни инвеститори и конкуренти (фиг.7).

Важно е да се отбележи, че за разлика от предприятията инсорсингов тип, където вътрешната среда се подчинява на вътрешнофирмената логика,
подвластна в значителна степен на административните решения, и външната, и вътрешната среда на
hollow firm се формира напълно по законите на
пазара. Компанията се нарича куха, защото границата между външната и вътрешната среда тук фактически отсътства.
Възникването и успешното функциониране на
hollow firm е целесъобразно при противоречивите
условия на устойчивия наситен пазар с развита институционална инфраструктура, неопределено търсене на предполагаемата продукция, но с разумен
данъчен климат. Само в тези условия има смисъл
фирмата да се освободи от транзакционните
разходи, за да повиши рентабилността си.
За разлика от hollow firm, предприятията от
аутсорсингов (англ. ез. outsourcing) тип имат отли-

Притежатели на интереси (stakeholders)

Конкуренти
Предприемачи

4

1
2

Сътрудници

5

Потребители

3
Инвеститори

Легенда: 1 – организация; 2 – производство; 3 – инвестиране; 4 – конкуренция; 5 – обръщение
Фиг. 7. Бизнес-система на аутсорсингова компания
Виртуалното предприятие с достатъчна степен на точност може да се нарече предприятие на
конкретния потребител. Потребителят е единственият реален елемент на бизнес-системата на виртуалното предприятие. Конкретната потребност е
изходен и краен пункт на всички процеси, образуващи бизнес-системата. На практика продуктът,
предназначен за удовлетворяването на конкретна
потребност, се оказва реализиран още преди да е
произведен. С други думи, той се реализира във
формата на виртуален продукт, тъй като само конкретният потребител си го представя напълно.
Всички елементи на бизнес-системата на виртуалното предприятие се съединяват в система в

крайния потребител на виртуалния продукт. В него
единствено се “борят” потребителските, конкурентните, инвестиционните, организационните и производственните начала. От гледна точка на здравия смисъл, профилът на бизнес-системата на виртуалното предприятие (фиг. 8.) представлява “изроден” (или “нулев”) вариант на профила на кое и
да е друго предприятие. Виртуалността се състои
в това, че реалните процеси на организацията,
производството, реализацията на продукцията, конкуренцията и инвестирането не протичат в предприятието. Инвестициите вече отдавно са направени в
реално съществуващи производствени блокове (но
не в компанията, която не съществува). Конкурен-
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цията не може да се появи, тъй като не е известна
природата на възникване на потребността. Виртуалното предприятие може да възникне по всяко време и във всяко място. В същност, това е само усещане за съществуване на предприятие, което възниква у потребителя всеки път, когато той се стре-
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ми да удовлетвори своите определени потребности.
Когато възникнат конкретни потребности у конкретен потребител за кратък период от време възниква организационна структура, пораждаща функционирането на производство откликващо на потребността.

Притежатели на интереси (stakeholders)
Конкуренти
Предприемачи

4

1
2

Сътрудници

Потребители

5
3

Инвеститори
Легенда:1 – организация; 2 – производство; 3 – инвестиране; 4 – конкуренция; 5 - обръщение
Фиг. 8. Бизнес-система на виртуално предприятие
Заключение
Със зараждането на новия начин на живот на
обществото в сферата на икономиката и бизнеса
протичат коренни изменения, съпровождани с фундаментална трансформация на BS. Променя се характерът и посоката на процесите в организацията,
производството, реализацията, инвестирането и
конкуренцията. Материално-вещественият и финансовият капитал отстъпват по значение на интелектуалния капитал. Реална става виртуализацията на
предприятията. Това поставя много въпроси както
от теоретичен, така и чисто практически характер.
Например, как се променя ролята и мястото на
SMEs? От какво се определя неговата конкурентоспособност? В какви форми се осъществява участието му в BS? С други думи как на практика се

осъществява взаимодействието между малкия и големия бизнес? Как се или (трябва да се) разпределя доходът в BS? Тези въпроси чакат своя отговор.
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ABSTRACT
The article comments the participation of SMEs in business-systems. The new role of SMEs in economic system
is commented. The questions of principle between SMEs and bigness are defined. The kinds of business-systems are
considered too.
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Статията е фокусирана върху същността и измерването на инфлацията. Отчитат се социалните последици
от инфлацията. Формирани са изводи относно видовете инфлация и конкретните техни проявления спрямо
икономическата динамика. Представени са някои конкретни концептуални проблеми свързани с икономическия
растеж.
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Инфлацията е сравнително нов икономически
фактор. Реално, тя се появява през XX век, макар
че периоди на значително покачване на цените са
наблюдавани и по-рано. Тези периоди, обаче са били характерни за отделни държави или са имали
временни ограничения, поради което не са били характеризирани с термина „инфлация”. Този термин
възниква във връзка с прехода към „книжните пари” и отразява пренасищането на сферата на паричния оборот с тези пари. Първоначалния смисъл
на думата „инфлация” се изразява в излишъка на
„книжни пари”, респективно тяхното обезценяване,
което води до покачване на цените. От гледна точка на финансистите инфлацията е чисто парично
явление, което е естествено продължение на първоначалните си форми.
В исторически план инфлацията се появява като резултат от разпространението на „книжните пари”. Този извод практически е верен, но историята
познава и случаи, в които паричния оборот е бил
пренасищан и с „метални пари”. В условията на
„метално парично обръщение” инфлацията е била
свързана с понижаване количеството на ценни метали в монетите в сравнение с тяхната номинална
стойност. В тези случаи са били емитирани така
наречените „олекотени монети”, което определено е довело до липсата на доверие в стойността
им. Това явление е наблюдавано многократно. От
друга стана, е възможен и излишък на „метални
пари” с аналогични последствия – покачване на
цените. Това се е случвало относително рядко, тъй
като е предполагало големи разходи за благородни метали, което очевидно е валидно за XVI век,
когато испанците рязко са увеличили производството на злато и сребро в американските си колонии.
В резултат на тази тенденция се наблюдава т.нар.
„революция на цените”. Това има принципно значение, тъй като потвърждава количествената теория
за парите, обясняваща най-добре проблемите на
инфлацията. Това има принципно значение, тъй като потвърждава истинността на количествената теория за парите, която обяснява най-добре много

проблеми, в това число и инфлацията. И все пак
съществуването на книжните пари само по себе
си не е обусловило появяването на инфлацията, а
просто е станало благоприятно условие за раждането на процеса.
На пръв поглед инфлацията се проявява само
в покачването на цените. И до днес всяко такова
покачване се отъждествява именно с нея. Необходимо е да се направи анализ на причините за
покачването на цените. Ако цените се покачват поради реалните разходи за производство, (като пример – влошаване на условията за добив на природни ресурси), то това явление не може да бъде наречено инфлация. Ако производителят е предизвикал определено търсене към някаква „модерна стока”, вследствие на което цените за тази стока са
се покачили поради качеството – това отново не е
инфлация, а нормална реакция по отношение на
технико-икономическите движения в производството и реализацията на продукцията. Инфлационният
ръст на цените е свързан и с други фактори. Външните му признаци са: масовост (т.е. покачване на
цените на всички стоки), непрекъснатост и продължителност на покачването.
На теория, инфлационното покачване на цените може да възникне вследствие на търсенето и
предлагането, тъй като цената е резултат от баланса помежду им. Въздействието на търсенето
върху ръста на инфлацията е свързано с образуването на специфични доходи у купувачите. Към
тях се отнася прираста на доходите за сметка на
дефицита в бюджета и застрахователните фондове.
Като правило, това са разходи на държавата, предназначени за: социални проблеми, издръжка на държавния апарат, военни разходи и т.н. Подобни разходи обикновено се възприемат като „свръхразходи”, или „над икономическите възможности на страната” и обикновено се покриват от бюджета, превръщайки се в един от основните фактори за инфлация. Покачването на инфлационните нива в такива
случаи обикновено води до драстично увеличаване
на цените, което от своя страна предизвиква т.нар.
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„инфлация на търсенето”, която съответства на паричната маса, макар че тази зависимост нерядко е
неясна.
За сметка на влиянието на предлагането също може да възникне инфлация, по-често наричана „инфлация на разходите”, което определено не
е точно определение. Трябва да се отбележи, че
самото предлагане, като въздействие върху инфлацията понякога бива отричано и съответно определяно като „паричен феномен”, т.е. зависещо само от динамиката на финансовите активи и излишъка в търсенето. Таза теза е практически и теоретически невярна, особено за условията на България. Механизмът на предлагането въздейства
върху инфлацията и е свързан с формите на организация на производството и съответстващите видове конкуренция. Ако производството на който и
да е продукт е монополизиран, то продавача на този продукт може да повиши цената до пълно изчерпване на платежоспособното търсене за него.
Действията на продавача (производителя) – монополист означават, че връзката между паричната маса и нивото на цената не е едностранна, не само
цените могат да се променят под влияние на паричната маса. Възможна е и противоположна зависимост: паричната маса се променя (като правило
се покачва) под влияние на измененията в цената.
В икономиката причините и следствията много често
си сменят местата. Но инфлацията на предлагането не изключва инфлация на търсенето, те могат
да съществуват дори в България.
В инфлацията на предлагането главното не е
нивото на разходите, а възможността за производителя-монополист да повиши цената на продукта
си, за това подобен вид инфлация не може да са
нарича “инфлация на разходите”, макар че разходите имат определено отношение към инфлацията,
не толкова за нейното възникване, колкото за нейното пренасяне от отрасъл към отрасъл. Класически
пример за това са страните членки на ОПЕК през
70-те години. Използвайки своето монополно положение на петролния пазар, те два пъти покачиха
цените на петрола почти десет пъти. Нима те са
били подтиквани към това повишаване на цената?
Не, при тях разходите за добив на нефт са по-ниски,
отколкото в другите страни. Всичко идва от
монополизма, в произвола на лидера на пазара.
Разбира се, при увеличаването на цените на нефта
разходите в другите отрасли които използват нефт
като суровина и топливо се покачват и в тези отрасли също се повишава цената на готовата продукция, което е следствие от първоначалното покачване, дадено от монополистите. Рядко някой може да се удържи на съблазънта да покачи цените
на продукцията си повече от колкото това е реално
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поради поскъпване на суровините. Всички който поеха риска да го направят предизвикаха покачването на инфлацията през 70-те години в развитите и
развиващите се страни, но тя се корени в действията на ОПЕК.
Има още един повод инфлацията на предлагането да се нарече и инфлация на разходите. Става
дума за елемента на разходите свързан с работната заплата. Ако пазара на труда е монополизиран от профсъюзите или съществува държавно регулиране на заплащането на труда, насочено към
нейното систематично повишаване, то напълно е
възможно покачване на разходите в такива размери,
които биха оказали влияние върху цените на
продукцията. Тук в чист вид се изразява инфлацията на разходите, но в крайна сметка всичко се
свежда до действията на монополиста, намиращ
се на страната на предлагането. Именно този вариант на инфлация е широко разпространен в развитие страни, макар че подобна зависимост не възниква винаги. Но самостоятелното въздействие на
нивото на заплащане на труда върху нивото на цените не подлежи на съмнение и се проявява в инфлацията на разходите. Колкото по-голяма част от
населението живее за сметка на продажба на работна сила, толкова по-голяма е зависимостта на
динамиката на цените от политиката за работната
заплата, от ситуацията, образуваща се на пазара
на труда.
Наличието на различни видове инфлация показва комплектността на причините, които я
предизвикват, тя далеч не е само “чисто парично
явление”, тя даже не е и чисто икономическо явление. Историята свидетелства, че инфлацията много често е спътник на обществени сътресения, резултат от политически и социални конфликти. Но в
спокойни времена инфлацията зависи от обществената психология, от настроенията в обществото.
Съвсем справедливо възниква термина “инфлация
на очакванията”. Ако всички членове на обществото особено икономически активните субекти очакват инфлацията тя непременно ще възникне. Ето
тук трябва да се прояви и ролята на държавата.
Нейната задача не е толкова насочена към пряко
регулиране на цените (това в условията на пазара
рядко се налага), колкото в създаването на атмосфера, а спокойствие и доверие, увереност в добрите перспективи на производството, в недопускането на вътрешни и външни конфликти и на тяхното
бързо разрешаване при възникването им. Инфлацията в известен смисъл е показател за състоянието на обществото, измерител на неговото благополучие.
За такъв подход има още по-големи основания,
че инфлацията през целия XX в. постепенно се пре-

72

Георги Гетов

върна във всеобщ, повсеместен и постоянен фактор. Тя присъства практически във всички страни,
също както и бюджетният дефицит и държавният
дълг. Инфлацията е обичайно и дори необходим
елемент на икономическия живот.
Редица глобални причини способства за това.
Бързият ръст през втората половина на XIX в. и
през XX в. общественото стоково производство доведе до усложняване на структурата му и усилването на технологическата и социална взаимозависимост. Системата на цените и социалните трансфери станаха универсални и обхващат всички предприятия и членове на обществото. Изменението на
единичната цена на стока или данъчната ставка,
нивото на работната заплата и т.н. оказва въздействие върху цялата система, и тя трябва да реагира
на тези смущения. Най-добрият начин за отчитането на въздействието им и предотвратяването на възникването на сериозни конфликти – това е определен ръст на работните заплати и нивото на цените.
Това е нещо като смазка на механизма на разпределението. Създава се естествен фон на инфлацията, подобно на радиационния фон на нашата
планета. И в двата случая всичко зависи от конкретното ниво на процеса. Естественият радиационен фон, е видимо полезен за биосферата, но
Чернобил – не е приемлива катастрофа. Малката
инфлация (2-3% годишно) може да донесе полза,
хиперинфлацията (хиляда процента годишно) създава опасност за цялата система.
Превръщането на инфлацията в постоянен икономически фактор способства за същественото изменение на практика на ценообразуването под влияния на монополистичните предприятия. В условията на господство на монопола върху цените се
наблюдава намаляване на колебанията в съответствие със стадиите на икономическия цикъл (повишаване при подем и намаляване при криза) и преобладава едностранната насоченост към повишаване. След великата депресия през 30-те е нямало период на масово понижаване на цените в
нито една страна с пазарна икономика. Монопола
удържа цената и в период на спад, а в период на
подем се покачват в последствие. Рязко се намали
сферата на действие на ценовата конкуренция.
Понижаването на цената рядко се използва като
средство за борба с конкуренцията, тъй като конкуренцията все повече се опира на метода за диференциация на продукта, повишаване на качеството му, обновяване на асортимента му. Разходите
на предприятията за научноизследователска дейност рязко се увеличиха, както и разходите за социално застраховане и екология. В тези условия
предприемачите са заинтересувани преди всичко
от покачване на паричните си доходи при предход-

ното или повишеното ниво на цените.
Повишаването на ефективността на производството, като правило, се проявява не в понижаването на цените, а в повишаването на обема от
приходи и доходи на участниците в производството.
Това е напълно естествено, тъй като понижаването на цените е конкретната изгода от ръста на ефективността и е в полза на купувача, а съхраняването на предишното ниво на цените увеличава печалбата на производителя и създава за него нови възможности за усъвършенстване на производството
и ръст на доходите за потребление. Масовото понижаване на цените не е абсолютно благо за съвременната икономика и общество.
Едностранната динамика на цените е инфлационна предпоставка, а понякога е и самата
инфлация. Нарастването на държавните разходи
способства превръщането на инфлацията в постоянен фактор. Пенсионното, медицинското осигуряване, началното и средното образование през XX
в. се осъществява в значителна степен за сметка
на държавни ресурси или в съответствие със законите, приети от държавата. За това са необходими
средства, които се получават за сметка на данъчното облагане.понижаването на цените означава намаляване на облагаемият минимум и затруднява
плащането на данъците. В държавите с “всеобщо
благосъстояние” постепенно се наложи практиката за недопускане на понижаване на номиналните
доходи за заетостта, така и на пенсионерите, което ще доведе до фиксирането на определени доходи в състава на общите разходи. А това предполага съхраняване на цените на предходното им
ниво. През XX в. рязко нарастват военните разходи,
те са постоянно перо в бюджета на всички страни,
увеличават се държавните разходи за екология, за
защита на околната среда и хората от вредните
последици на производството.
Ръстът на държавните разходи води до постоянен бюджетен дефицит, което способства
инфлацията. Ръстът на доходите на държавата или
на цените предполага държавна стабилност.
Доходите на държавата, веднъж формирани,
трудно се поддават на съкращаване, а постоянството на тези доходи (още повече техния ръст) предполага увеличаване на базата на данъчното облагане, стабилност или ръст на цените. Тази разпространеност и постоянство позволяват да се разглежда инфлацията като естествен и необходим елемент на съвременната пазарна икономика, по отношение на който е по-уместно да се използва термина “регулиран”, отколкото “борба”, а в това регулиране главното е де се удържи инфлацията в
определени граници, в които тя не носи вреда за
икономическото развитие, а дори е полезна, или
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поне неизбежна. В този случай инфлацията може
да се третира като фактор за развитие на съвременното производство или задължително заплащане за това развитие. Но при всички случаи инфлацията не може “без надзор”, нейното регулиране
трябва да е непрекъснато и ефективно, и то разбира се е от компетенцията на държавата и централните банки.
Като постоянен фактор на икономическия живот, инфлацията значително усложни системата на
общите икономически отношения, тя изисква постоянно внимание и специални мерки за удържането на “нормално”, безопасно равнище. Основната
характеристика на инфлацията – това е нейната
величина. Степаната на въздействието й върху икономиката и обществото зависи именно от нейното
равнище. За сега все още няма някаква особена
теория по този повод, просто е емпирично установено, че колкото е по-голяма инфлацията, толкова
е по-зле за обществото. Практиката от друга страна (основно през втората половина на XX в.) показа три стандарта за развитието на инфлацията: пълзяща (“нормална”) – 3-5% годишно, галопираща –
30-100% годишно и галопираща – хиляди и десетки хиляди процента годишно. Това разделение е
приблизително и условно, и в различните страни
нивото на инфлацията води до различни последици.
Много зависи от опита за адаптиране към инфлацията. В Латинска Америка, например, голямата
инфлация в някои страни съществува дълго (10-15
години), и те са се научили да се приспособяват
към нея и даже да получават някакъв ръст на производството и на инвестициите. Но това по-скоро е
изключение, отколкото правило, състоящо се в това,
че свръхинфлацията действа разрушително върху
икономиката, и тя трябва да се премахва.
Макар и отдавна да е формирано негативно
отношение към високата инфлация, по повод негативното й влияние върху производството съществуват разногласия. Разрушаващото свойство на инфлацията не се заключава в ръста на цените, а в
тяхното неравномерно повишаване. Тази неравномерност е разнообразна. Покачването на цените
може да се различава по видове продукция, по готови стоки и услуги и за факторите на производството, по време, и на края, по регионален аспект
(това е важно за страна като България). Тази неравномерност е обективна и неизбежна, тя съществува и извън инфлацията, но тогава е по-малко
видима и не толкова действаща. Когато започва инфлацията неравномерното покачване на цените се
превръща в мощен дестабилизатор. Именно тя разорява едни и обогатява други. Към цените се отнася и ставката на работната заплата. Ако всички
показатели за стойност се покачват едновременно
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и равномерно в обществото нищо не би се променяло, освен масата на парите в обръщение. Но това е нереално.
Всевъзможните изменения на различните видове цени означават реални загуби за отделните
субекти на икономиката. Този, който е вдигнал цените повече е спечелил, а който ги е понижил е
загубил. Едно от негативните последици от инфлацията са осезаемите загуби на голяма част от населението и предприемачите и съответно печалба
за другата част. Участниците в тези загуби и печалби са несиметрични, печелившите субекти са
значително по-малко, отколкото загубилите. По правило по-често губят по-малко богатите, а печелят
по-състоятелните. “Пари при пари отиват”. Инфлацията е мощен фактор за увеличаването на различията в доходите на населението.
Важен фактор е времето, в което се променят цените. Едновременното изменение на цените
и доходите не се случва. Даже механизма за компенсация (индексация) покачва доходите едва след
покачването на цените, което означава загуби за
собствениците на доходи. При инфлацията, който
пръв си покачи цените ще бъде в изгодна позиция,
а който е последен – ще загуби, той покрива само
загубите си и то не в пълен размер. Тази особеност на инфлацията способства за превръщането
й в самовъзпроизвеждащ се процес. Колкото е повисоко нивото на инфлацията, толкова е по-голямо
разрушаващото й влияние върху икономиката и
обществото.
Едно от последствията на инфлацията е разминаването в оценките между потоците и запасите в стопанството. Повишаването на цените първо
се отразява на потоците, като стойностният им
обем се увеличава, а запасите известно време запазват предишната си цена и накрая се обезценяват. Това се отнася за материалните запаси и
запасите от пари. Суровинните запаси, незавършеното производство и основните производствени фондове имат нужда от систематична преоценка. Ако
тази преоценка не е направена на време тя води до
финансови трудности, както се получи в България
с оборотните фондове, които не са преоценени на
време и се получава недостатък на оборотни
средства. Същевременно се обезценяват и всички
парични резерви. Едновременно с това рязко се
изостря проблема с паричната емисия, която става неизбежна, а формите й оказват огромно влияние върху цялата икономика и инфлацията. Емисионният доход се превръща в обект на политическа и икономическа борба. Стихийното, неуправляемо и непредсказуеми преразпределение на доходите е резултат от инфлацията. Някои направления на това преразпределение обаче могат да се
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дефинират. При инфлацията кредиторът винаги губи за сметка на длъжника, купувача за сметка на
продавача, работниците в бюджетни учреждения за
сметка на заетите в сферата на реалното производство.
Инфлацията показва важни икономически показатели, необходими за нормалната стопанска
дейност. Става дума за банковия процент и рентабилността на производството. При „нормално” състояние на обществото и производството размера
на този процент и нивото на обществената рентабилност на производството са в рамките на устойчива зависимост и равновесие. Процентът отразява
специфичната ефективност на паричния капитал и
е част от общата доходност на капитала в процеса
на производството като „реален сектор” – в противоположност на финансовия сектор на икономиката. При такъв подход банковия процент се определя от общата динамика на производствената рентабилност (отношението на масата на печалбата
към производствените фондове или към активите).
Инфлацията отхвърля тази естествена връзка и откъсва динамиката на процента от динамиката на рентабилността на реалния сектор. Това води до резки колебания в ставката на този процент и
нивото на рентабилност. Тези колебания често са
разнопосочни, техните случайни съчетания могат
напълно да ликвидират рентабилността или съществено да я снижат, а могат и да я повишат независимо от технико-икономическите и организационни сътресения в производството. Инфлационният
ръст на цените в първоначалния си стадий (5-10%
годишно) в съответствие с формулата на Фишер
води до разминаване между номиналната и реалната ставка на процента. За да може кредиторът
да съхрани парите си и да получи процент, номиналната ставка трябва да надвишава темповете на
ценовия ръст. Това е първия етап от изкривяване
на нормалните отношения в икономиката. Ставката
на процента нараства под влиянието на този ръст.
Създава се изкуствен, но напълно реален паричен
дефицит в икономиката.
Следващият етап настъпва когато ръстът на
цените достига 200% годишно и рязко засилва неравномерността на повишаването им. Очевидно е,
че колкото са по-високи темповете на инфлацията,
толкова по-сериозни са разликите при промяната
на отделните видове цени. Едновременно с това се
покачва и ставката на процента, но и се диференцира от различните условия. Например, при номинална ставка 110% и при инфлация 75% (годишен
ръст на цените) реалната ставка е около 20%, което превишава рентабилността на голяма част от
предприятията. Това изключва нормалния ход на
производството, обемът му или рязко спада или

просто спира. При такива ставки предприятието не
може да взима кредити, а ако вземе не може да ги
върне. За това когато реалната процентна ставка
значително се повишава рязко се съкращава кредитирането не само на инвестиции, но и на текущото производство в рамките на един производствен цикъл (тъй като се появява възможност за обезценява не кредитите в дългосрочен план).
Възможностите на инфлацията не се изчерпват с повишаването на реалната ставка на процента.
При много високи темпове на инфлацията се появява противоположно явление – падане на реалния процент до ниво по-малко от единица, т.е. кредитора не получава изцяло своя кредит, да не говорим за процентите. Обикновено се говори за възникване на “отрицателен реален процент”.
Отрицателния процент би трябвало да способства
подема на производството, но на практика това не
става, тъй като този процент не е изгоден за банките.
И тъй като, подобна ситуация възниква при много
висока инфлация, решаващо значение има срока
за кредитиране. Той се съкращава до 1-2 месеца
(в съответствие с нарастващите рискове) и не се
вписва в технологичните срокове за оборот на средствата на предприятията. По такъв начин, при този
вариант съотношението между процентната ставка и нивото на инфлацията обема на кредитите в
реалния сектор се съкращава до нищожни размери.
С това се обяснява до голяма степен лошото състояние на българската промишленост и на други
отрасли от реалния сектор. Заедно с това, възникването на отрицателния процент в рамките на хиперинфлацията може да се разглежда като сериозен сигнал за неприемливостта на възникналото
икономическо състояние за обществото. Отрицателните ставки на процента са средство за забавяне на хиперинфлацията. Ако нарастващите темпове на увеличаване на цените се съпровождаше
със съответното увеличение на процентните ставки до тяхното “положително” равнище, то и без високите темпове на инфлацията те биха станали още
по-големи. Така би възникнал, например, обратна
положителна връзка, представляваща опасност за
икономическата система и обществото като цяло.
При такова галопиране на цените и процентните
ставки би се прекратила нормалната икономическа дейност.
Банковата система при висока инфлация съхранява своята работоспособност, въпреки отрицателните процентни ставки, тъй като тя работи като
посредник и продължава да има изгода за сметка
на разликата в процентните ставки по активите и
пасивите на операциите. Но ситуацията става много напрегната и трябва да се добави като минимум
стабилизация на темповете на ръст на инфлаци-
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ята с тяхното по-нататъшно съкращаване. Нещо
подобно се случва в България през 1994-1995 г.,
когато се възстановиха положителните процентни
ставки. Друга причина за устойчивостта на банковата система е нейната дейност с финансовия сектор на стопанството. При нормални условия (при
инфлация не повече от 3-5% годишно) финансовите спекулации (продажба на пари, пускане на ценни книжа и други мероприятия) в крайна сметка пречат на производството и неговата рентабилност.
Прекалено големият ръст на борсовите курсове на
ценните книжа, в крайна сметка, трябва да се опре
на реалната ограничена норма на рентабилността,
свързана с производството и предлагане на услуги.
При инфлация цените се покачват, а по своята същност имитират увеличение на обема и повишаване
ефективността на производството. Илюзорните промени в икономическите показатели пораждат номинална печалба и ръст на дохода. За това в условия на инфлация най-ефективни са именно финансово-паричните и посредническо-търговските
операции, тъй като те изискват минимално (в сравнение с производството и строителството) време
за тяхното осъществяване. Съсредоточавайки се в
сферата на бързия оборот, свободния паричен капитал още повече подкопава основите на производството, неговия растеж и ефективност.
Увеличаването на процентните ставки и колебанията на рентабилността дезорганизират производството, голямата инфлация подкопава икономи-
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ческите основи на обществото. Образуващата се
при стабилни или умерено растящи цени “естествената” норма на рентабилност се уповава на реализираните в производството научни и технологични достижения, на апробираните схеми за създаване и реализация на продукцията. Тази норма
служи за стимул и ориентация за по-нататъшно развитие на производството, създаване на продукция
и услуги. Инфлацията прекратява тези зависимости.
Рентабилността започва да зависи не от усилията
на предприемача, не от изпълнителя в производството на научни и технологични открития, а от ценовата игра и свързаната с това процентна динамика
като възниква неустойчивост и общо понижаване
на рентабилността.
Преодоляването на инфлацията е условие за
нормално икономическо развитие. Но понижаването на инфлацията не трябва да се разглежда като
самоцел, като способ за автоматичен подем на
производството. Процесите за понижаване на инфлацията и подем на производството трябва да се
случват едновременно, тъй като те се обуславят
взаимно. Това е особено нагледно в българските
условия. Продължителната инфлация в България е
следствие на неудачна обща икономическа
политика, на липса на обезпечаване на ръста на
производството, а примитивното “подтискане” на
паричната маса даде само временен ефект за понижаване на инфлацията.
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ABSTRACT
The article is focused on the nature and measurement of inflation. The social consequences of inflation have been
analysed. Conclusions have been drawn about the types of inflation and their specific manifestations in relation to
economic dynamics. Certain conceptual issues related to the economic growth have been presented too.
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ПРИЛОЖИМОСТ НА ДИНАМИЧНОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ
РАЗРАБОТВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, ВОДЕЩИ КЪМ
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Даниела Димова
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В последните десетилетия не само в научната общност, но и в обществото, все по-често се говори за
устойчиво развитие. Хората започват да осъзнават, че път към световно развитие, при който водещи са лични
или корпоративни интереси, води към глобален кризис. Но това, което се явява устойчиво развитие в световен
мащаб, не се явява устойчиво развитие в държавата, в региона, в града. От теорията на системите е известно, че
на различните нива на една система действат различни механизми и се достигат различни цели.
За да се приеме и използва определението на Дейли за устойчиво развитие на световната система, и на
други нива на системата, е необходимо то да се преобразува, отчитайки преходите между нивата на изследваната система.
С помощта на динамични модели е възможно да се изработи стратегия за държавата, региона, града, водеща
към устойчивото развитие.
Ключови думи: динамични модели, устойчив растеж, стратегия
Key words: dynamic models, stable growth, strategy

Проблемът
В последните десетилетия не само в научната общност, но и в обществото все по-често се говори за устойчиво развитие. Хората започват да
осъзнават, че път към световно развитие, при който водещи са лични или корпоративни интереси, е
път без изход, водещ към глобален кризис.
Изработването на стратегия за устойчиво развитие на дадена система обикновено се опира на
определението за устойчиво развитие на световната система на Daly [1]. По това определение терминът „устойчиво развитие” означава избор на
стратегия, която съхранява баланса между околната среда и икономическото развитие по такъв
начин, че удовлетворяването на потребностите на
нашето поколение да не попречи на възможностите на бъдещите поколения да обезпечават собствените си потребности.
Глобалната „еколого-икономическа” система
е затворена, т.е. самоподдържаща се, ако не се
има предвид притока на слънчева енергия и загубата на топлина.
Поддръжането на устойчивостта на глобалната система включва:
- скоростта на използване на възобновяемите
ресурси трябва да е по-ниска от скоростта на тяхното регенериране,
- скоростта на използване на невъзобновяемите ресурси трябва да е по-ниска от скоростта, с
която те биха могли да бъдат заместени с нови,
- замърсителите, отпадъците не трябва да се
натрупват по-бързо, отколкото появяването на възможност за тяхната преработка.
Но това, което се явява устойчиво развитие в

световен мащаб, не се явява устойчиво развитие в
държавата, в региона, в града. От теорията на системите е известно, че на различните нива на една
система действат различни механизми и се достигат различни цели. Изключение правят само общите закони, действащи еднакво в рамките на дадената система. За да се приеме и използва определението на Дейли и на други нива на системата е
необходимо то да се преобразува, отчитайки преходите между нивата на изследваната система.
Решението
Решението на проблема, от наша гледна точка, е създаване на динамични модели на социално-икономическите системи.
Реализирането на динамичните модели на социално-икономическите системи на държавата, региона или града, може да се приложи, с цел да се
изследват различни стратегии за развитие на дадена система и да се избере подходящата, съответстващата на устойчивото развитие.
Приложимост на методите на системната
динамика
Ефективен метод за анализ на динамиката на
сложните системи е разработен от проф. Форестър
в Масачузетския технологичен институт. Първоначално е известен като „индустриална динамика”,
тъй като е използван за изучаване проблемите по
управление на производството. С разширяването
на сферата на приложение на метода, за моделиране и изследване на произволна сложна система,
той е наречен системна динамика.
Системната динамика е един от най-мощните инструменти, използвани за проектиране и изс-
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ледване на сложни динамични системи, включващи обратни връзки, и притежаващи структура, характеризираща се със задържане, нелинейност и
изменчивост на причините за сложното поведение.
Социално-икономическите системи притежават горепосочените характеристики, което обуславя и възможността те да бъдат изучавани с методите на системната динамика.
Системната динамика изучава най-често не
самите системи, а решава задачи свързани с тези
системи. В нашият случай това са задачи, чието
решение генерира стратегии, водещи до устойчиво развитие.
Тази задача има някои специфични особености:
- изследват се сложни, слабоформализуеми
ситуации, при които е невъзможно да се приложат
аналитични методи,
- изследва се поведение на системата в ситуации, не срещани до момента,
- изследват се ситуации, наблюдението на които се усложнява от продължителността на тяхното развитие.
В посочените случаи е невъзможно да се прави експеримент, да се прилагат аналитични и статистически методи за моделиране. Единственият
приемлив метод за изследване на системите в този случай е динамичното моделиране.
Хората, стремейки се да решат даден проблем, често влошават съществуващата ситуация.
Решенията им могат да доведат до непредвидени
резултати, опитите им да се стабилизира системата, често я дестабилизират. Действията им могат да предизвикат реакции на други хора, стремящи се да възстановят баланса, който е нарушен.
Форестър [2] нарича такива явления непредсказуемо поведение на социално-икономическата
система. Такава динамика често води до съпротива срещу взетите решения, до задържане или намаляване на вмешателствата чрез реакция на самата система. Съществуват много примери за съпротивление на приетите решения, водещо до непредсказуемо поведение на системите.
Една от причините за съпротивление на приетите решения е практиката да се интерпретира
опита като редица от събития.
За всяко събитие има причина, която на свой
ред е резултат от по-ранна причина и така до намиране на първопричината. Това обуславя събитийно-ориентирания подход при решаване на
проблема. Оценява се текущото състояние на нещата и то се сравнява с целите. Разликата, между
целевата ситуация и съществуващата, определя
проблема и се търси начин за решаването му. Това
лежи в основата на процеса на вземане на реше-
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ние от човека. Изглежда, че проблемът е решен,
но вчерашното решение е днешен проблем.
Причината е, че ние не можем да управляваме системата отвън, тъй като ние сме вътре в нея.
Това е система, в която съществуват обратни връзки. Съпротивата на решенията ни се дължи обикновено на нашето непознаване и неразбиране на
всички обратни връзки, възникващи в системата.
Нашите действия изменят състоянието на системата, но други елементи на системата реагират,
за да възстановят баланса, който сме нарушили.
Нашите действия могат да предизвикат прогнозируеми и странични ефекти.
Ефектите, които сме предвидили се наричат
главни, прогнозируеми. Неочакваните, тези които
са възникнали чрез обратните връзки, за да се противодейства на нашите решения, и които са нанесли ущърб на системата, са странични ефекти. Те
са показател, че нашето разбиране за системата е
непълно. Страничните ефекти възникват, ако сме
приели, че причината и следствието са близки във
времето и пространството. Но в сложни системи,
резултатът често е отдалечен във времето и пространството от причините.
За да се преодолее съпротивата на системата и да се намерят ефективните решения, трябва
да се разбере значението на обратните връзки, които възникват в резултат на приеманите решения.
Трябва да се познава структурата и динамиката на
сложните системи, в които ние сме включени.
Най-сложното поведение обикновено се явява
резултат от взаимодействието на обратните връзки между компонентите на системата. То не е резултат от сложността на самите компоненти.
Динамиката се явява резултат от взаимодействието на два типа обратни връзки – положителна
R (self-reinforcing) и отрицателна B (balancing).
Всички системи, независимо от сложността
им, се състоят от множество положителни и отрицателни обратни връзки. Цялата им динамика е резултат от взаимодействието на тези връзки една с
друга.
Обратните връзки винаги присъстват при изучаване на социално-икономическите системи.
Процесите на вземане на решение трябва да се
разглеждат в контекста на “примките” на обратните връзки.
Примка на обратна връзка – това е затворена
верига от взаимодействия, която свързва изходно
действие с неговия резултат, изменяща характеристиките на обкръжаващите условия, които на свой
ред предизвикват промени.
Ако приетите решения не водят до желаното
състояние на системата, то следващите решения
ще се основават на получената информация, чрез
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примката на обратната връзка.
Методът на системната динамика се основава, според Форестър, на следните четири
принципа:
- Динамиката на поведението на много сложен процес може да се сведе до изменение на
стойностите на някои нива. Измененията се регулират с потоци, напълващи или изчерпващи нивото.
- Всичките изменения в произволна система
се обуславят от примките на обратните връзки.
- Примките на обратните връзки в произволна
система често са съединени нелинейно.
- Системната динамика е прагматичен апарат,
който е способен най-адекватно да отрази нетривиалното поведение на мрежата от взаимодействащи си потоци и обратни връзки. Този апарат се
прилага, само когато традиционните подходи са
неефективни, когато поведението на обектите не
се поддава на точно математическо описание и са
възможни само груби оценки.
Социално-икономическите системи имат високи нива на динамична сложност [3]. Динамичната
сложност се разбира не като брой компоненти на
системата или брой комбинации при вземането на
решения. Тя се явява резултат от взаимодействия
в система с времеви задържания. Нарастването на
времето между вземането на решение и неговият
резултат, забавят процеса на проверка на хипотезите и усъвършенстване на системата.
Съществуването на многократно взаимодействащи си обратни връзки в системата означава, че
е трудно да се изолира един интересуващ ни
фактор. Много фактори се изменят едновременно,
което усложнява изследването.
Задържането води до неустойчивост на динамичните системи, до увеличаване тенденцията към
колебателни процеси в системата. Колебанието и
неустойчивостта намаляват способността да се управляват свързаните променливи, да се различава
причината от следствието, и това усложнява изучаването на системите.
Социално-икономическите системи се характеризират със следните особености [3], което ги
прави подходящ обект за изследване с методите
на системната динамика:
- управление, чрез обратни връзки
- динамика, която е резултат от обратните
връзки
- нелинейност – резултатът е непропорционален на причината
- историческа зависимост – изборът на един
път, често изключва избор на други пътища и определя границите на растежа
- самоорганизация – спонтанна поява на изменение, под влияние на обратни връзки между еле-

менти на системата. Наблюдава се, когато малко
случайно отклонение се усилва и формира структура на обратна връзка, създаваща зависими изменения на системата.
- адаптивност - правилата за решения в сложните системи се изменят във времето, търсят се
нови пътища за достигане на целите и преодоляване на препятствията
- непредсказуемост – при сложните системи
причината и следствието са разделени във времето и пространството, поради което не е очевидно
наличието на причинно-следствени връзки
- съпротива на решенията – сложността на
системата, елементи от която сме, ограничава способността ни да я разберем, поради което приемаме решения, влошаващи ситуацията
- временно задържане в примките на обратните връзки, водещо до различие между дългосрочните и краткосрочните реакции на системата.
Сложните системи се намират в небалансирано състояние и непрекъснато се развиват. Голяма част от действията им, обаче, могат да доведат
необратими последствия.
Важно е да се прави разлика между растеж и
развитие при системите, защото много често няма
пряка връзка между двете. Много проблеми, се основават на предположението, че икономическият
растеж е необходим за развитие на социално-икономическата система, и че границите на растежа
ограничават развитието и.
Развитието е свързано не толкова с наличието на ресурси, колкото с умението те да бъдат
използвани. То повече зависи от информационните,
отколкото с материалните ресурси. Недостигът на
ресурси може да ограничи растежа, но не и
развитието. С развитието си, системата все по-малко зависи от наличните ресурси и е все по-способна сама да произвежда или добива недостигащите
ресурси. Социално-икономическите системи могат
изключително да израстнат. Граници за развитието
им не съществуват.
Проблемът за създаване на регионални стратегии, водещи към устойчиво развитие, може да
се сведе до създаване на динамичен модел на
региона, като сложна социално-икономическа
система, и до генериране и избор на стратегии,
чрез този модел.
Моделиране на регион
Концептуалното моделиране на един регион
или град, в дадени конкретни условия, може да
покаже, че определящи фактори /точки на чувствителност/ са икономическият потенциал на областта и населението и /човешките ресурси/.
Икономическият потенциал на региона се определя от редица условия – икономически /цени,
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налози/, финансови /капиталовложения, инвестиции/
и материални /производствена база, техническо и
технологично ниво/ условия.
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Взаимовръзките между тези елементи, представени на фиг. 1., показват влиянието на основните компоненти на икономическия потенциал върху
устойчивото развитие на региона.

Материални условия
- Технологично ниво
- Техническо ниво

Финансови условия
- Капиталовложения
- Инвестиции

Устойчиво
развитие
Производство
- обем на
продукцията
- качество
- себестойност

Население
- жизнено
равнище
- заетост
- миграция

Икономически условия
- Цени
- Налози
Фиг. 1. Икономически потенциал на регион
Икономическите условия влияят на производството и на финансовите условия чрез цените и
налозите. Финансовите условия влияят на материалните чрез капиталовложенията и инвестициите.
Материалните условия влияят на производството
чрез техниката и технологиите. Производството влияе на финансовите условия чрез качеството, себестойността и обема продукция. Всичко това определя жизненото равнище на населението в региона и
миграционните процеси. Устойчивостта на социално-икономическата система се определя също от
съотношението между трудоспособно и нетрудоспособно население, между заето и незаето население.
Важни фактори, но не определящи растежа,
могат да бъдат инфраструктурата, телекомуникациите, екологичната обстановка. При промяна в условията, класификацията на определящите фактори за устойчиво развитие би могла да бъде друга.
Една от характерните особености на сложните динамични системи се явява възможността да
се променя точката на чувствителност на системата в процеса на развитието, тоест наборът от фактори, определящи поведението на системата зависи от времето и параметрите на състоянието на

системата. В условията на нормално балансирано
състояние на околната среда, това състояние не
би оказало влияние на развитието на системата. В
условия на екологичен кризис състоянието на околната среда би било най-важният фактор за по-нататъшното развитие на системата.
Когато е трудно да се създаде динамичен модел на една сложна динамична система, тя може
да бъде разложена на съставни елементи –
подсистеми. Те също представляват сложни динамични системи, но на друго йерархично ниво. За
тях също могат да бъдат създадени динамични
модели. И така се разлага до ниво, на което моделирането е възможно.
Производството е показател за устойчиво развитие, и следователно е елемент на динамичната
система на региона. Ако дадено производството и
реализацията на продукцията, от това производство,
се разгледат като подсистема на региона или града,
може да бъде създаден нейният динамичен модел.
ция”

Динамичен модел „Производство-реализа-

Нека произведената продукция да се реализира по определена от нас цена, а парите получе-
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ни при реализацията да се изразходват само за производство на тази продукция. В тази ситуация са
налице обратни връзки (фиг.2).
В този случай моделът „Производство-реали-

зация” ще представлява композиция от примки с
положителна (R) и отрицателна (B) обратна връзка
(фиг.3).

Решения
Цели

Странични ефекти

Обкръжаваща среда

Цели на други
участници
Действия на други
участници

Фиг. 2. Обратна връзка

R1
производство

B1

реализация

R3
B2
себестойност

R2
пари
R4

цена

Фиг. 3. Причинно следствени връзки на модела “Производство - реализация”
R1 – увеличението на производството на продукцията води към увеличение на нейната реализация.
R2 - увеличението на реализацията на продукцията води към увеличение на парите от нейната
реализация.
R3 – увеличението на количеството пари от
продукцията води към увеличение на нейното производство.
R4 - увеличението на цената на продукцията
води към увеличение на парите от нейната реализация.
В1 - увеличението на производството на продукцията води към намаляване количеството пари.
В2 - увеличението на себестойността на продукцията води към намаляване количеството пари.
На (фиг. 4) е представен модел „Производствореализация”, построен в системата на динамичното моделиране Powersim [4].

Потоците „produce” и „realize” се явяват материални потоци и представят процесите производство и реализация на продукцията. Процесът на реализация може да има известно закъснение относно производството, тъй като известно време може
да се съхранява в склад. Поради това между тях е
поставено ниво „storage” . Потоците „credit” и
„debit” се явяват финансови потоци. Те представят
в модела парите, получени при реализацията на продукцията и парите, изразходвани за производството.
Потокът „debit” може да има някакво закъснение
относно потока „credit”, тъй като парите известно
време могат да се съхраняват в банка. Поради това между тях е установено ниво „balance” . Производството на продукцията се явява функция от потока на изразходваните пари „debit” и себестойността на продукцията „prime cost”:
Притокът пари от реализация на продукцията
„credit” се явява функция от потока на реализира-

Приложимост на динамичното моделиране при ...
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Фиг. 4. Модел “Производство - реализация”
ната продукция „realize” и цената на продукцията
„price”:
Аналогично могат да бъдат моделирани и други подсистеми на региона или града. Така получените модели на подсистемите, а също и взаимовръзките между тях, формират модела на региона
или града.
Системната динамика се явява мощно средство за моделиране и изследване на сложните
системи.
Регионът, а също и държавата, градът, представляват сложни социално-икономически системи
и към тях напълно са приложими методите на системната динамика.
Проблемът за създаване на регионални стратегии, водещи към устойчиво развитие, може да
се сведе до създаване на динамичен модел на
региона, и до генериране на стратегии, чрез този
модел.

Задачата, която си поставя авторът, е само
да посочи един възможен подход за създаване на
динамични модели на региона или града. На базата на тези модели могат да бъдат създадени стратегии, водещи към устойчиво развитие. Създаването на конкретни регионални динамични модели
и разработването на конкретни стратегии ще бъде
реализирано на следващ етап от нашата работа.
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APPLICABILITY OF THE DYNAMIC SHAPING AT THE DEVELOPMENT OF
REGIONAL STRATEGIES, LEADING TO STABLE GROWTH
Daniela Dimova
Technical University – Gabrovo, Bulgaria

ABSTRACT
In the last decades, not only in the science society, but also in the social society, it’s speaking about for stable
growth. People start to realize that the way to global growth based on personal or corporative interests leads to global
crisis. But the appearance of stable growth on a global scale doesn’t appear as a stable growth in the country, the
region or the city. By the theory of systems is known that on the different levels of a system act different mechanisms
and reach different targets.
To accept and use the Daily’s definition for stable growth of the global system, and other levels is necessary to
reform it, recognizing the transitions between the levels of the researched system.
With the help of dynamic models is possible to construct strategy for the country, the region, the city, leading to
stable growth
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РОЛЯТА НА АГРАРНИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Марина Николова
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Земите, природните ресурси, ландшафтът, качеството на въздуха и водите, разнообразието на растителните и животинските видове и екологичното равновесие между тях са част от богатството на всяка нация. Тяхното
съхранение, възстановяване и правилно управление са от общ интерес и са основна цел на устойчивото развитие,
което трябва да даде възможност на настоящите поколения да задоволят своите потребности, да упражняват
стопанска дейност, без бъдещите поколения да бъдат лишавани от възможността да отговорят на своите нужди.
Предприемачите в земеделието осъществяват своята дейност в условия на определена несигурност, породена
преди всичко от влиянието на околната среда.
Предприемаческият подход ражда много и различни начини за водене на един и същ бизнес, което прави
развитието на иновациите в областта на земеделието като необходимост, без които не е възможно развитието на
аграрното предприятие.
Съвременните условия за развитие на земеделието в България поставят началото на прехода от интензивно
селско стопанство към производство, осигуряващо опазване и възпроизводство на околната среда, както и производства но безопасна за хората и животните продукция. Тези цели се постигат чрез прилагане на новите
екологични технологии от страна на аграрния предприемач и ограничаване на интензивните методи на
производство. Екологосъобразните технологии в аграрното предприемачество са най-ефективното и най-достъпното средство за управление на агроекосистемите. Въвеждането на добрите земеделски и екологични практики е важно условие за всеки аграрен предприемач, чиито усилия са насочени към постигане целите по отношение на околната среда, особено тези от тях, насочени към подобряването на почвеното плодородие и предотвратяване процесите на почвена деградация.
Ключови думи: аграрен предприемач, иновации, екологични технологии, устойчиво развитие
Key words: enterpreneur in agriculture, innovations, ecological technologies, sustainable development

Предприемачите осъществяват своята дейност в условия на определена несигурност породена преди всичко от влиянието на околната среда.
Всяко аграрно предприятие е изправено пред непредвидими ситуации, които могат да нарушат неговата устойчивост.
В тази насока ролята на аграрния предприемач
е неимоверно важна за устойчиво развитие на земеделското производство. От особено значение е
неговата компетентност и разбирането за необходимостта от прилагане на нови екологични технологии и ограничаване на интензивните методи на
производство. В съвременното аграрно предприятие
са необходими специални познания по отношение
на: въвеждане и утвърждаване на ново производство,
нова технология, промени в производствената
структура, в организацията на труда и персонала.
Въвеждане и утвърждаване на ново производство
Предприемачеството е процес на създаване
на нещо което има стойност и е различно от съществуващото. Този процес е свързан с финансови,
физически и социални рискове за получаване на
съответната финансова печалба и лично удовлетворение.
В днешно време постоянно нараства ролята
на истинския предприемач, който непрекъснато си
задава въпроса “какво трябва да предприема, ко-

ето не е направил никой друг”. Ефективната иновационна дейност трябва да се извършва на ниво отделно аграрно предприятие. Иновациите предлагат
и решения за преодоляване на неефективното използване на ресурсите, което пречи за на устойчивото развитие.
Организирането на ново производство е процес, който зависи от качествата на отделния аграрен предприемач и чертите на индивидуалното стопанство, което може да има културни, социални
или икономически ограничения. Решението и изборът на дейности в индивидуалните селски стопанства се определя от количеството ресурси и от културното равнище на предприемача. По този начин
процесът на предприемане на алтернативни
дейности може да се оцени с общото въздействие,
което има върху производството и върху предприемаческите ценности.
Условията за реализиране на ново производство на съвременния етап са свързани с наличието
на ресурси за функциониране на дейността. Към
тях се отнасят: материално техническа база, наличие на достатъчна работна ръка, благоприятни климатични и природни условия. Освен това към тях
трябва да прибавим и развитието на комуникациите – транспортни и съобщителни връзки.
Една от възможностите за напредък на българското земеделие е въвеждането и развитието
на нетрадиционни производства. Предпоставка за
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поява и развитие на нетрадиционна дейност е необходимостта от осигуряване на алтернативна и по
качествена работа в земеделското стопанство. Като
пример могат да бъдат посочени: производство на
здравословни храни; отглеждане на билки; търговия с храни; парниково градинарство; обществени
услуги и други. Въвеждането и утвърждаването на
ново производство под формата на нетрадиционна
селскостопанска дейност може да се развива както в древните (малоземлени) стопанства, така и в
по едрите. Малоземлените стопанства разчитат
предимно на допълнителна и неземеделска дейност
за увеличаване на общия доход. По едрите земеделски стопанства намират подходящ начин за продуктово разширяване на своя бизнес.
Причините за поява и развитие на ново производство в селското стопанство се свежда до:
• стремеж за оцеляване на бизнеса в неопределена среда;
• използване на наличния професионален
потенциал;
• поява на нови ценности в потребителите;
• сезонната заетост в селското стопанство;
• търсене на нови предизвикателства.
• склонност към експеримент и риск;
Въвеждане и утвърждаване на нова технология
Внедряването на съвременна нова технология
в производството трябва да бъде в съответствие с
най-новите перспективни направления в областта
на земеделието и с възможностите за тяхното непрекъснато усъвършенстване и текущо актуализиране. При определяне на най-подходящия подход
за ефективно реализиране на нова технология от
първостепенно значение са следните три момента:
• определяне на степента, до която новата технология е свързана с обичайната стопанска дейност
и съществуващите в момента в аграрното предприятие възможности;
• оценка на трудовите и финансовите ресурси,
които ще бъдат необходими за реализирането и
съпоставянето им със съществуващите;
• определяне на подходящ срок за въвеждане
на новата технология.
Съвременните условия на развитие в земеделието в България поставят началото на прехода от
интензивно селско стопанство към производство,
осигуряващо опазване и възпроизводство на околната среда, както и производства но безопасна за
хората и животните продукция. Тези цели се постигат чрез прилагане на новите екологични технологии и ограничаване на интензивните методи на
производство. Екологосъобразните технологии предполагат изпълнението на следните по-важни меро-

83

приятия:
• Избор на растителни видове и сортове за алтернативно земеделие, като се вземат предвид производствената целесъобразност, агроклиматичните условия, търсенето на пазара, хранителния режим на културите, особеностите на борбата с
болести, неприятели и плевели и др.;
• Съчетаване на конкретните агроклиматични
условия в района с биологичните изисквания на отглежданите култури, чрез извършване на подходящо райониране.;
• Прилагане на екологосъобразни системи на
сеитбообръщения, отглеждане на междинни култури, втори култури и др.
• Използване на екологосъобразни системи на
торене, съобразени с изискванията на отглежданите култури и състоянието на почвата, като се ограничава или напълно изключва използването на минерални торове;
• Ограничено използване на пестициди;
• Оптимизиране обработката на почвата – минимални обработки, нулева обработка, почвозощитни обработки и др.
Екологосъобразните технологии в аграрното
предприемачество са най-ефективното и най-достъпното средство за управление на агроекосистемите. Многогодишната земеделска практика в
България показва, че у нас има отлични условия за
създаване на смесени и биологични ферми (стопанства с научно обосновано съотношение между
растениевъдство и животновъдство), които да поддържат ненарушени екосистемите. Затова може да
допринесе не само подходящия подбор на разнообразни култури, но и прилагането на екологосъобразни технологии за поддържане на почвеното
плодородие и опазване на околната среда. Землището на всяко аграрно стопанство трябва така да
се ползва, че да се запазват почвите от ерозия и
други деградационни процеси, а природната среда
– от замърсяване.
Устойчивото земеделие с положително влияние върху бъдещия потенциал на земеделското
производство, а от там и на конкретното аграрно
предприятие се основава на доказали своите предимства традиционни и модерни (съвременни) технологии, обхващащи следните основни дейности:
• сеитбообращения;
• обработка на почвата;
• борба с плевели, болести и неприятели;
• торене.
Промени в производствената структура в земеделието
Предприемаческият подход ражда много и различни начини за водене на един и същ бизнес, ко-
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ето прави развитието на иновациите в областта на
земеделието като необходимост, без които не е
възможно развитието на аграрното предприятие.
Вземащият решение за промяна в организационната структура може да бъде както индивидуалния стопанин, съобразяващ се с регулаторите на
околната среда, така също и съответния специалист, който разработва тези регулатори. На равнище земеделско стопанство процесът на вземане
на решения за промяна включва няколко етапа:
• Разкриване и дефилиране на проблема;
• Определяне и оценка на алтернативите –
описват се стратегическите, тактическите и оперативните промени в организацията и управлението
на стопанската единица от гледна точка на икономическите и екологически последици. На този етап
аграрният предприемач може да използва и съветите на консултантски служби, специалисти от научно изследователски институти, агроекологични
центрове и др.
• Избор на алтернатива – сравнение и избор
на най-доходната и приемлива от гледна точка на
защита на околната среда;
• Внедряване – решението се провежда в процес на изпълнение;
• Оценяване – събиране на информация за получените резултати.
Земеделското производство днес е силно затруднено заради своята разпокъсаност, ниска степен на механизация, застаряло селско население,
което не е в състояние да прилага съвременни методи на производство, ниска производителност на
труда и съответно висока себестойност на продукцията, ниско екологично образование на земеделските производители, неправилна, нестабилна и неефективна структура на културите, изоставяне на
земеделска земя и др. Преодоляването на тези недостатъци в земеделието и премахването на отрицателното му действие върху околната среда може да се осъществи чрез разработване на конкретни проекти за земеделските дейности във всяко населено място, във всяко стопанство, за всеки участък стопанисвана земя.
Основните цели на всяко едно аграрно предприятие, на всеки един предприемач трябва да бъдат насочени към:
• повишаване екологичната осведоменост на
земеделските производители;
• екологично планиране чрез, разработване на
конкретен агроекологичен план за дейностите на
съответното земеделско стопанство;
• използване на финансови помощи в зависимост от съответствието на стандартите за добра
земеделска практика (на база на екологично законо-

дателство, свързано със земеделието);
• преминаване по възможност към биологично земеделие като много добра система за провеждане на земеделски дейности, целящи опазване на околна среда, което е съвместимо със запазване на природните ресурси, характеристиките
на ландшафта и биологичното разнообразие;
• стопанисване на екологично чувствителни
изоставени земеделски зими;
• отглеждане на застрашени местни породи
и местни сортове култури;
• подкрепяне на традиционните земеделски
практики, необходими за просъществуването на
важни природни местообитания;
• поддръжка и възстановяване на традиционните характеристики на ландшафта;
• превръщане на обработваема земя в екстензивни постоянни пасища в онези области, в които
съществува риск от почвена ерозия.
На въпроса “какви стопанства трябва да се
изграждат у нас – големи или малки?” отговорът е
само един: “Печаливши!”, тоест с оптимален размер в зависимост от най-подходящата за района
структура на културите, степента на механизация
и автоматизация на работните процеси, брой квалификацията на работоспособните членове, възможностите за реализация, преработване или съхраняване на продукцията до намиране на благоприятни пазари и т.н. Стопанството може да бъде
печелившо тогава, когато цялостната му дейност е
поставена на научна основа, произвежда висококачествени и здравословни продукти и ги реализира
по най-сполучлив начин.
нала

Промени в организацията на труда и персо-

Устойчивото развитие на земеделието може
да се осъществи само от високо квалифицирани и
заинтересовани от производството стопани, способни да произвеждат качествени стоки и готови
да предадат своя опит, знания и любов към земята
от поколение на поколение. За всяко аграрно предприятие от решаващо значение е да изгради и реализира такава форма на организация на труда,
която във всеки момент да може адекватно да реагира на промяната в изискванията на пазара, а
оттук и постигането на ефективна производствена
стопанска дейност.
Изграждането на действена система за повишаване на кръга от специални знания, а също и за
повишаване на квалификацията при необходимост
е от важно значение за пълноценната реализация
на потенциала на персонала във всяка агрофирма.
Обобщаващите критерии за професионална оценка на персонала са:

Ролята на аграрния предприемач за ...

• компетентност
• предприемчивост
• коректност
• трудолюбие и дисциплина.
Управлението на персонала се влияе от някои
външни за агрофирмата обществени фактори. На
първо място са поставени икономическите фактори,
които съдържат в себе си стопанската система,
наличието на производствени ресурси и технология,
икономическото положение. На второ място е системата от индивидуални връзки (в т.ч. участие в
управлението), а демографските и културните фактори могат да се класифицират на трето и четвърто място.
Кадровата политика трябва да се определя от
стратегическите интереси на самата агрофирма.
Оцеляването на аграрното предприятие и реализирането на печалба зависят в много голяма степен
от управлението на персонала.
Интернационализацията на Европейския външен пазар изисква ускорено внедряване на технологични и технически иновации, връщане към найважния ресурс – човека. Използваната по-съвършена техника и новите технологии изискват по-големи капиталовложения, което се свързва с по-интензивното им използване и подобряване квалификацията на кадрите. Да изберем най-подходящите
за работа в нашата агрофирма, означава най-точно да отчетем изискванията на работника към
работата, неговите очаквания и стремежи, да следим за повишаване на квалификацията му. В тази
връзка необходимо е изграждане на ефективна система за стимулиране на персонала. Работното възнаграждение се изгражда по три класически форми на заплащане:
• повременна;
• сделна;
• премиална.
Могат да се използват и разнообразни варианти на заплащане, като целта е способността на
формата на заплащане да въздейства върху производителността на труда. Повременното заплащане може да се приложи като месечно, седмично,
дневно или часово и се използва предимно, когато
качеството на резултатите от труда е по-важно от
неговото количество. При сделното заплащане на
точно определено количество труд отговаря определено заплащане, като в този случай от голямо
значение са квалификацията, сръчността и по-високото натоварване на работника. За динамичния
модел на работна заплата е предвидено изплащането на периодични премии за индивидуални постижения – внедряване на нова технология, втора
професия и др. Добрият предприемач трябва да подтиква и стимулира работниците, за да бъдат из-
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ползвани напълно техните потенциални възможности.
Стимулирането на управленския персонал може да се осъществява по два начина: краткосрочни
и дългосрочни стимули. Краткосрочните стимули
са с решаващо значение за мотивацията и привличането на най-квалифицираните специалисти, а дългосрочните са ориентирани повече към групата,
колектива. С цел стимулиране гъвкавостта на специалистите за участие в различни видове дейности
или работни места се използва т.нар. многовалентна система, при която заплащането се определя
от видовете дейност, които може да извършва даден специалист.
Обект при управлението на персонала, което
се нарича още управление на “човешкия капитал”
е не само повишаване гъвкавостта и конкурентоспособността на специалистите и тяхното присъствие към растящите квалификационни характеристики, а интерес предизвикват и индивидуалните желания за усъвършенстване и обогатяване на техния опит.
Заключение
Новите производствени отношения в земеделието създадоха предприемача – „стопанина собственик”, който е най-силно мотивиран да произвежда повече и по-качествена продукция. Иновациите в смисъл на нови продукти, методи и организация са необходими за благосъстоянието, растежа и конкурентоспособността и особено за преодоляване на структурни кризи.
Съвременните условия за развитието на земеделието у нас при производството на екологично чиста продукция, без помощта на химизацията,
изисква големи познания от страна на аграрния
предприемач в областта на биологията, екологията,
на технологиите, на енергетиката и на др. науки за
да могат да бъдат използвани всички естествени
фактори за устойчиво развитие на агроекосистемите.
Една от целите на всеки аграрен предприемач
трябва да бъде насочена не към производство за
получаване на максимални добиви, а към производство свързано с оптимизиране на системата като цяло, за да се осигури стабилна екологична
среда, икономично производство и екологически
чиста продукция. Това ще спомогне за преодоляване на трудностите на българския агробизнес в
процеса на евроинтеграцията му.
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ABSTRACT
Land, natural resources, landscape, the quality of air and water, the variety of plants and animals and the equilibrium of ecology among them are part of the wealth of a nation. To preserve them, their recovery and proper management are of a common interest and are main aim of the stable development that has to give the opportunity to the
present generations to satisfy their needs, to perform economic activity without depriving future generations of the
opportunity to meet their needs. Entrepreneurs in agriculture perform their activity in circumstances of uncertainty,
caused above all by the impact of the environment.
The approach of the entrepreneur bears many and different ways of organizing one and the same business activity
making the development of innovations necessity without which the development of the agricultural entrepreneurship
is not possible.
The present conditions of agricultural development in Bulgaria originates the transition from intensive agriculture
to manufacture ensuring protection and reproduction of environment as well as production of people-friendly produce.
These aims are achieved through applying of new ecological technologies by the agrarian entrepreneur and restriction
of the intensive methods of production. Ecology-friendly technologies in agrarian entrepreneurship are the most effective and most available means of agroecosystems management. Introduction of the good agricultural and ecological
practices are an important precondition for each agrarian entrepreneur whose efforts are aimed to the achievement of
goals in the area of environment especially those of them concerning ground fertility and prevention from soil degradation.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО – ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА НА
АГРОПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Димитринка Грозева
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
Устойчивото развитие на селскостопанското производство е съществен компонент на концепцията за устойчиво икономическо развитие на страната в качеството й на членка на ЕС.
Ориентирането към биологични производства съобразно природно-икономическите дадености може да бъде едно от правилните и перспективни решения. Именно на тази основа може да се гради устойчиво земеделие,
икономически ефективно, конкурентноспособно, екологосъобразно и социално адекватно.
Важно място в тази посока заема диверсификацията на производството, основана на развитието на
нетрадиционни, но традиционно ефективни производства като култивирано отглеждане на лекарствени и кулинарни растения съобразно принципите на биологичното производство.
В подкрепа на горното сме разработили модел на биологично стопанство за отглеждане на билки и производство на биологични етерични масла чрез парна дестилация в съответствие с предписанията на действащите
нормативните документи (“Регламент (EC) № 2092/91 за биологично производство на земеделски продукти и
неговото означаване върху земеделските продукти и храни” и “Наредба № 22 от 4.07.2001 г. за биологичното
производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху
тях“).
Ключови думи:агропредприемачество, конкурентоспособност, диверсификация, биологично производство
Key words: agroentrepreneurship, competitiveness, diversification, biological production

Устойчивото развитие на селскостопанското
производство е съществен компонент на концепцията за устойчиво икономическо развитие на страната в качеството й на членка на ЕС– то ще осигурява изхранването на населението и същевременно ще е неразделна част от ефективното развитие
и пълноценното използване на природно-икономическите ни ресурси. Това развитие е многопланово
и многокомпонентно – обхваща и опазването и развитието на биоразнообразието, макроикономическото развитие на регионите, социалната инфраструктура, ефективното използване на поземлените ресурси и на тази основа създаване и утвърждаване на фермерството като доходна дейност и
условие за изграждане на достоен начин на живот
в селските райони.
Съхраняването на околната среда и използването на природните ресурси, в съчетание с развитието на икономическата жизнеспособност на
фермерските стопанства и качеството на живот е
пряко свързано с изграждането на производството
в съответствие с европейските регламенти и стандарти за качествена сертификация. Ориентирането
към биологични производства съобразно природно-икономическите дадености може да бъде едно
от правилните и перспективни решения. Именно на
тази основа може да се гради устойчиво земеделие,
икономически ефективно, конкурентноспособно,
екологосъобразно и социално адекватно. Това е възможен път за създаване на предпоставки за постоянство и стабилност на доходите на фермерите и
подобряване на качеството на техния бит. Важно
място в тази посока заема диверсификацията на

производството, основана на развитието на нетрадиционни, но традиционно ефективни производства като култивирано отглеждане на лекарствени и
кулинарни растения съобразно принципите на биологичното производство, което ще съдейства и за
рационалното управление на поземлените ресурси и включването в стопанска експлоатация на нископлодородни и пустеещи земи за билкопроизводство, съчетано и пчеларството и други видове земеделски производства в рамките на оптимален сеитбооборот на растениевъдно стопанство. В подкрепа на горното сме разработили модел на биологично стопанство за отглеждане на билки и производство на биологични етерични масла чрез парна
дестилация.
Примерен модел на биологична ферма за
производство и дестилация на медицински и ароматни култури
Предмет на проекта е създаването на земеделска ферма с главни цели:
1. Стопанска цел. Поставяне на икономическа база за производството на култивирани билки и
продукти от тях, за които търсенето на международните пазари е незадоволено. Проектът е дългосрочен, практически с неизчерпаеми възможности - предвид непреходността в търсенето на произвеждания продукт. Площите всяка година ще бъдат разширявани. Предлаганият проект има много
добра стопанска перспектива най-вече поради голямата комерсиалност на крайните продукти. Още
през третата година двата основни обекта на проекта - насажденията и дестилерията, ще могат да
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преминат към самостоятелен стопански живот и
ще гарантират добри възможности за реинвестиции и печалба. Към това се прибавят и евросубсидиите за биопродукти – за следващите години например те ще са в размер от 267 евро/хектар за
ароматни и медицински растения по програмата
за развитие на селските райони.
2. Екологична цел. Въвеждането в култура на
билки, събирани досега предимно от естествените
им местонаходища, би предопределило един голям екологичен ефект. Настоящият проект предвижда биологично производство в съответствие с
предписанията на действащите нормативните документи \“Регламент (EC) № 2092/91 биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни” и “Наредба № 22 от 4.07.2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях“\, без никаква употреба на изкуствени торове и агрохимически препарати, като
за целта ще се използват и доказано чисти площи,
далеч от промишлени предприятия, магистрални
пътища и други замърсители.Фермата има подписан договор и открита процедура за сертифициране.
Сертифицирането на насажденията ще се извърши по договор за провеждането на процедурата с
Балкан Биосерт - представители на швейцарската
сертифицираща организация IMO, а също и за сертифициране на дестилерията. Съществува тригодишен задължителен преходен период, след който
фермата ще има възможността да предложи на
пазара биологични продукти със сертификат. Това
ще увеличи с 30-50% печалбите и ще разшири пазарните възможности – налице е реална предпоставка биологичните етерични масла, обект на развиваното биологичното производство, да заемат част
от пазарни ниши за биологични суровини и продукти на парфюмерийната, козметичната промишленост, кулинарията и ароматерапията на българския,
европейските и световните пазари.
3. Социална цел. Генерира се възможност за
развитие на трайна заетост и поминък за 5 - 20
кооператори или наети работници (2 постоянни и
15 работни места със сезонна трудова заетост).
Едновременно с това култивираното отглеждане на
лекарствени и кулинарни растения постепенно може да се утвърди като добър източник на доходи и
семеен бизнес за значителна част от земеделските стопани в региона.
Развитие на производството - Проектът ще се
осъществи върху 260 дка земеделска земя (собственост на кооператорите и наета), постепенно въвеждана в експлоатация за отглеждане на билки,
както следва:
година първа –+ 48 дка;

година втора – +68 дка;
година трета – +60 дка;
година четвърта – +34 дка;
година пета – +50 дка;
Създаваните по проекта насаждения от медицински и ароматни култури ще се отглеждат на едно и също място за срок от 3-25 год., в зависимост от вида им, а именно:
- Девесил (Levisticum officinale) – 3 години;
- Бял равнец (Achillea millefolium) – 5 години;
- Исоп (Hyssopus officinalis) -15 години;
-Лавандула (Lavandula angustifolia) - 25 години;
- Маточина (Melissa officinalis) - 6 години;
- Шипка (Rosa canina) - 15 години.
Настоящият проект е с дългогодишен срок.
Ориентиран е към създаване на трайни насаждения с етеричномаслени култури, чрез предварително
договорен и закупен разсад от сертифицирани за
биологично производство фирми-производители, и
закупуване на необходимата техника и инвентар.
Фермата ще се развива не само върху собствената си земя, но ще работи и наета от Държавния
поземлен фонд и частни стопани, постепенно въвеждана в биологично производство и експлоатация на дълготрайни билкови насаждения. Успехът
на фермата се определя от подходящите природни условия – климат и почви и големия търговски
интерес - до този момент предвидените за отглеждане билки не са култивирани в големи мащаби в
България.
Описание на крайния продукт. Крайният продукт са получените чрез парна дестилация биологични етерични масла, които подлежат на GC- анализ (газ-хроматографски анализ) в специализирана лаборатория на Центъра по Фитохимия на БАН,
доказващ основните качествени характеристики на
продукта. Те са задължителен атрибут при представянето му на купувача.
Реализация на продукцията. Билковите масла
са завършен продукт на технологичната верига и
имат практически неограничено търсене като суровини за парфюмерийната и фармацевтичната
промишленост, кулинарията, аромотерапията и др.
Продуктите имат първоначално осигурен пазар за
5-годишен период – на база сключен договор за
продажба с фирмата-доставчик на разсада. Основната цел на проекта обаче е да се установят трайни връзки с чуждестранни фирми, търговски посредници и бъдещи потребители на продуктите.
Финансовата рамка на проекта описва паричните потоци и доказва ефективността на производството. База за това изчисление са първите 5 г.:
1. Разходи за производство:
• Разходи за дълготрайни материални активи
– 39 040 лв., подробно представени в таблица 1;

Биологичното производство – перспективна ...

• Разходи за сертифициране на площите за
биологично производство и дестилерията от Балкан
Биосерт - 8 271 лв. ( по години - в таблица 2);
• Разходите за създаване и отглеждане на насажденията за 5 г. – общо 130 665 лв., разбити по
години:
РАЗХОДИ през първата година: 12 296.00 лв.
РАЗХОДИ през втората година: 15 017.00 лв.
РАЗХОДИ през третата година: 43 415.00 лв.
РАЗХОДИ през четвъртата година:
36 243.00 лв.
РАЗХОДИ през петата година: 23 694.00 лв.
В технологичен разрез разходите са отразени
в таблици 3 и 4 (данните са извлечени от технологичните карти за отглеждане на културите);
• Разходи за дестилация – 3 625 лв., които
по години са отразени в таблица 5;
• Всичко очакваните разходи за реализацията
на проекта са 181 601 лв.
2. Очаквани приходи – 401 500 лв., съответно по години:
ПРИХОДИ през първата година - 19 200 лв.
ПРИХОДИ през втората година - 43 800 лв.
ПРИХОДИ през третата година - 84 200 лв.
ПРИХОДИ през четвъртата година 111 800 лв.
ПРИХОДИ през петата година - 121 600 лв.
ПРИХОДИ от субсидии за биологично производство – 20 300 лв.
3. Брутна печалба - 219 899 лв.
4. Ефективността на вложението за първите
5г. при нетна стойност на капиталовите разходи
80924лв. (изчислена при лихвена ставка по дисконта от 6%) е 208%;
5. Средната годишна ефективност е 25% и
спада на 24%, ако дисконтиращата ставка се увеличи на 9%.
Таблица 1. Разходи за техника
ВИД ДМА
Разсадо-садъчна машина
Култиватор окопен
Култиватор междуредова обработка
Плуг четворен
Косачка КИР 150
Дестилационна инсталация
ОБЩО

Цена с ДДС (лв.)
2 610
1 600
2 350
1 200
5 280
26 000
39 040
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Таблица 2. Разходи за сертификация
№ на година
Разходи за Европейски
сертификат 2092 (лв.)

1

2

3

4

5

265

320

1862

2562

3262

Таблица 3. Разходи за ново насаждение
№

Количество

Вид дейност

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

Разсад – цена на 1 бр.
0,03-0,09 лв.
Риголване
Дълбока оран
Дискуване
Култивиране
Браздене
Разсаждане и поливане
Ръчно окопаване4 пъти
Механиз. окопаване4 пъти
Застраховка
Наем

7000-10000

Цена
(лв./дка)
210,00 -900,00
10,00
8,50
2,50
3,20
2,50
50,00
240,00
10,00
15,00
12-20,00

Таблица 4. Разходи за старо насаждение
№
1.
2.
3.
4
5.
6
7

Цена
(лв./дка)

Вид дейност
Ръчно окопаване –
4 пъти
Механизирано окопаване –
4 пъти
Поливане – 2пъти
Косене на стръкове
Дестилация
Застраховка
Наем

240,00
10,00
10,00
30,00
40-70,00
15,00
12-20,00

Таблица 5. Разходи за дестилация
Години
Външна услуга (лв.)
Собствена дестилация (лв.)

1
-

2
1625
-

3
700

4
1300

При изпълнението на тази програма фермата приема принципите на биологичното земеделие
като стопанска и житейска философия. Едновременно с това то е и специфичен начин на селскостопанско производство, чиято цел е производство в
хармония с околната среда.
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BIOLOGICAL PRODUCTION - A PERSPECTIVE FORM OF
AGROENTREPRENEURSHIP
Dimitrinka Grozeva
Academy of Economics “D. A. Tsenov” – Svishtov, Bulgaria

ABSTRACT
The stable development of agricultural production is a essential component of the sustainable economical development concept of the country as a member state.
Biologically oriented production in respect to the natural-economical peculiarities may be one of the correct and
perspective decisions. Namely this can be the basis of stable agriculture establishment that is economically effective,
competitive, ecologically-friendly and socially adequate.
An important place take diversification of production, based on the development of non-traditional but traditionally effective productions as cultivation of medical and culinary plants in consistence with the principles of biological
production.
Backing the above stated we have developed a model of biological farm for cultivation of herbs and production of
biological essential oils through steam distillation consistent with the directions of the legal acts (EC Regulation 2092/
91 for the biological production of agricultural produce and its marking on the agricultural produce and food” and
Ordinance 22 of 4 July 2001 for the biological production of plants, vegetables and vegetal foods of and its marking).
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РАЗВИТИЕТО НА КОЗЕВЪДСТВОТО – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Огнян Хубенов
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
Козевъдството предоставя поле за изява на предприемачите в България. За да направят преценка на дейността си и да постигнат положителни икономически резултати аграрните предприемачи трябва да бъдат запознати
с някои особености на подотрасъла – козевъдство. В разработката са разгледани по-значимите предимства и
недостатъци на този подотрасъл.
Предимства:
- липса на квоти от ЕС за производство на продукция от козевъдството
- неограничено търсене и благоприятни цени на продукцията на външните пазари
- възможност за разширяване на вътрешния пазар
- продължителен пасищен период
- използване на голямо разнообразие от фуражи
- възможности за фамилен бизнес
- възможност за биологично производство
Недостатъци:
- необходимост от допълнителни инвестиции
- необходимост от подобряване на породния състав
- недостатъчна механизация и трудоемкост на производството
- възможност за възникването на екологични проблеми
Ключови думи: козевъдство, възможности, предимства, недостатъци
Key words: goatfarming, posibilities, priorities, negatives

Козевъдството предоставя поле за изява на
предприемачите в България. За да направят преценка на дейността и постигнат положителни икономически резултати предприемачите трябва да бъдат запознати с някои особености на подотрасъла
козевъдство.
Географското местоположение и природо-климатичните условия на България са изключително
подходящи за развитието на козевъдството.
Козите се отличават с голяма адаптивност и
могат да бъдат отглеждани, както в равнинните, така и в полупланинските и планинските части на
страната.
Козите използват за храна разнообразна растителност – тревна, храстовидна и дървесна, като
над 120 ботанически вида са в района на козите.
Продължителността на пасищния период обикновено е над половин година, което снижава разходите за фураж. Козите са животните с най-висока
относителна млечна продуктивност. При високопродуктивните породи се постига средно 15-20 пъти по-висока млечност спрямо живото им тегло или
800-1000 л. лактационна млечност на животно.
Козето мляко е с много добри диетични качества. По аминокиселинен състав е най-близко до майчиното мляко и не предизвиква алергии на белтъчна основа. Възможни са алергии на основата на
млечната захар (лактоза), които могат да се избегнат при подквасване на млякото и получаване на
козето кисело мляко. При протичане на млечно-киселата ферментация лактозата се усвоява от млеч-

но-киселите бактерии и не предизвиква алергии.
Мазнините са под формата на микросфери и
са също много лесно усвоими от организма. Козето
мляко съдържа готов витамин А и някои макро- и
микроелементи от минералните вещества. Козето
мляко не съдържа каротин (провитамин А) и по тази причина е бяло на цвят.
Освен за пряка консумация козето мляко се
използва за приготвянето на козе кисело мляко и
козе сирене с високо качество. Козето мляко и продуктите получени от него са изключително подходящи за малки деца, болни и възрастни хора и като цяло за всички възрастови групи.
Според Дирекция “Агростатистика” към Министерството на земеделието и продоволствието
(МЗП) към 1 май 2007 г. козите намаляват до 780,1
хил. броя (-11,4%) спрямо 1 май 2006 г. Намалява
и броя на стопанствата, отглеждащи кози с 12,4%
- Таблица 1.
Само в 2,2% в стопанствата се отглеждат десет и повече кози-майки и в тях се отглеждат 17,9%
от всички кози-майки в страната.
За периода 01.11.2006 г. – 30.042007 г. в
страната е произведено над 670 млн. л. мляко, от
които 602 млн.л. краве мляко (89,85%), 39 млн.л.
овче мляко (5,82%), 26 млн. л. козе мляко (3,88%)
и 3 млн.л. биволско мляко (0,45%).
Към 01.11.2006 г. производството на козе
мляко намалява с 6,2% като средната млечност
на козите е 220,6 л.
Освен за млечна продуктивност козите се из-

92

Огнян Хубенов

Таблица 1. Козевъдни ферми
Показатели
Кози (хил. бр.)
Изменение 2007/2006
Стопанства (хил. бр.)
Изменение 2007/2006
Среден брой животни на стопанство
Изменение 2007/2006

ползват и за добив на месо. Месото от млади животни не отстъпва по хранителни и вкусови качества на агнешкото месо и е търсено на вътрешния и
външните пазари.
За същия период 01.11.2006 г.– 30.042007 г.
са заклани 248 хил. бр. кози.
От някои породи се получава ангорска вълна
и пух високо ценени на пазара. Получават се и кожи с висока здравина.
Производството на продукция от козевъдството би трябвало да се облагодетелства от липсата
на квоти за износ за страните от Европейския съюз
и други страни.
Търсенето на продукция от козевъдството на
външните пазари е голямо, като цените са благоприятни и обикновено по-високи от тези на кравето
мляко и млечни продукти.
Наблюдава се и голямо разнообразие от
продукти, като само във Франция се предлагат над
130 вида козе сирене, което може да се приложи и
у нас.
Козевъдството дава възможност за развитието на семеен бизнес, като може да се участва по
програми към МЗП и социалното министерство, разработени за отглеждането на различен брой
животни.
Козевъдството предоставя възможност за развитието на биологично производство и продукция
все по-търсена на външните пазари.
Дотук бяха разгледани някои по-значими предимства на подотрасъла, но отглеждането на кози
може да бъде свързано и с някои недостатъци, с
които трябва да бъдат запознати и предприемачите.
Съобразно действащото местно и европейско законодателство отглеждането на по-голям брой
животни е разрешено извън населени места в подходящи за това сгради.

Кози - общо
780,1
-11,4%
173,7
-12,4
4,5
1,2%

Кози-майки
446,5
-120%
170,7
-13,1%
2,6
0%

Възможно е използването на стари сгради, ако
отговарят на изискванията. Проектирането и изграждането на нови сгради и съоръжения изисква допълнителни инвестиции и по-продължителен период от време.
Голяма част от животните са с местен произход и с посредствена продуктивност. Необходимо
е подобряване на породния състав, което също изисква допълнителни средства и време.
Възникването на заболявания може да доведе
до продължителни карантини без реализация на продукцията и дори до ликвидирането на животните в
района.
Козите спадат към сезонно-полицикличните
животни и в козевъдството има изразена сезонност,
което показва, че не се получава продукция през
цялата година.
Периодът от ноември до април, май на следващата година е свързан предимно с разходи и без
да има съществени приходи за фирмата.
Механизирането на най-трудоемкия процес –
доенето е възможно, но е необходимо определено
ниво на селекция за получаване на животни със
сходни показатели за млечност (изравненост на
стадото). Съвременните доилни инсталации са скъпи и изискват също допълнителни инвестиции.
В повечето ферми трудът е с ниско ниво на
механизация, непривлекателен и ангажиращ.
Намаляването на броя на козите през последните години се дължи и на липса в застъпване на
поколенията. Предимно възрастни хора се занимават с отглеждането на кози, които не се заменят с
по-млади.
Неконтролираното отглеждане на кози може
да доведе до екологични проблеми, особено в места с млади горски насаждения.

DEVELOPMENT OF GOATFARMING – POSIBILITY OF BULGARIAN
CONTRACTORS
Ognian Hubenov
Academy of Economics “D. A. Tsenov” – Svishtov, Bulgaria

ABSTRACT
The goatfarming is orientirate to Bulgarian contractors. The branch have some significant priorities and negatives.

Развитието на козевъдството – възможност за ...

Priorities:
- goatfarming no quotas of production of EU;
- big demand and good prices in foreign countries;
- possibility of expansion in local markets;
- long graizing period;
- make use of big variety of foragies and green crops;
- possibility to family business;
- possibility of biological production.
Negatives:
- necessity of additional investment;
- necessity of inprouving of breeds;
- low mechanization and high level of hand labourer;
- possibility of rise of ecological problems.
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АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ВЕРТИКАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В
СЕКТОРИТЕ – СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА
ПРОМИШЛЕНОСТ
Евгени Генчев, Искра Ненчева
Тракийски университет - Стара Загора
Селското стопанство и хранително-вкусова промишленост винаги са били важни сектори за българската
икономика и вертикалната интеграция в тях е един от решаващите фактори, оказващи въздействие върху тяхната пазарна структура и конкурентоспособност. Целта на настоящата публикация е да се анализират взаимодействието между отрасъл селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, както и степента на вертикалната интеграция при тях. Няма универсално възприет показател за измерване степента на вертикална интеграция
в икономическата литература, Може би най-широко известния показател на вертикалната интеграция е коефициента на добавена стойност на продажбите.Цялата необходима информация за България беше събрана от
Националния статистически институт (НСИ).
Ключови думи: измерване на вертикалната интеграция, селско стопанство, хранително-вкусова
промишленост, коефициента на добавена стойност на продажбите.
Key words: measure of vertical integration, agriculture, food-processing industry, ratio of value added to sale.

Във връзка с постигане на целта ще бъдат решени следните задачи:
• Да се дефинира понятието вертикална интеграция;
• Да се установят основните взаимовръзки както между анализираните отрасли: селско стопанство и хранително-вкусова промишленост;
• Да се представят основните показатели за
измерване на вертикалната интеграция; да се характеризират техните основни предимства и недостатъци, както и тяхното прилагане при тези два конкретни отрасъла на българската икономика.
В икономическата литература се дават множество тълкувания на понятието “вертикална интеграция”. Всеки автор, независимо от сходствата,
дава свое собствено определение. Например:
- Вертикалната интеграция е обединяване на
технологично обособени производство, разпределение, търговия и/или други икономически дейности в пределите на една фирма1
- Вертикалната интеграция намира израз в
степента, в която различни последователни фази
от производствения процес се обхващат в границите на едно предприятие2 .
Агробизнесът като сектор от националната
икономика включва не само селското стопанство и
хранително-вкусовата промишленост, но и множес-

тво свързани и поддържащи отрасли3 .
Анализ на степента на вертикална интеграция- модели и показатели.
Модел на Леонтиев
Един от първите автори, занимаващ се с междуотраслови връзки е руския учен Василия Леонтиев. Балансовия модел на Леонтиев се нарича още
модел “ресурс –използване” или “input- output”
Моделът може да бъде статичен и динамичен.
Тези таблици се прилагат и в статистиката на
НСИ и са разгледани от някои видни наши учени,
като проф. В. Тодоров4 . При анализа се използват
основно два вида таблици. Нека да се спрем малко
по-подробно и на тях:
Таблица “Използване”. Таблицата характеризира начина, по който ресурсът от продукти и услуги се потребява от всички стопански субекти, класифицирани според преобладаващата си дейност
в отрасли или разглеждани като категории на
крайното използване.
Таблица “Ресурс”. Таблицата характеризира
в детайлизиран вид ресурса от продукти и услуги,
произведени от икономическите агенти. Всеки ред
в таблицата представя отраслите, производители
на определена група продукти и услуги, а всяка колона показва какви продукти и услуги са произве-

1 Porter, M. (1980). Competitive strategy, New York, Free Press, p. 300
2 Паунов, М. (1997). Стратегии на бизнеса, С., Стопанство, стр. 119-124
3 Нанев, Н. и др. (2003). Същност, състояние и перспективи на икономическата интеграция при
производството, изкупуването, преработката и реализацията на продуктите от животински произход. – Нац.
конф. с междунар. участие “Интеграционните процеси в българското животновъдство”, 7 май 2003 г., Стара
Загора, стр. 34-41
4 В. Тодоров, 1992 “Input-Output tables in Bulgaria: Compilation and Use ” Economic Systems Research, vol.
4, issue 1, pages 103-08
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дени от стопанските субекти, класифицирани в даден отрасъл. В резултат на това главният диагонал
на матрицата съдържа данни за произведената характерна продукция, резултат от основната производствена дейност на предприятията и организациите, според която те са класифицирани в един
или друг отрасъл. Данните извън главния диагонал
характеризират производството на нехарактерна
продукция на отраслите.

Дял на фирмите от отрасъла
в общото производство на
продуктите “А” и “Б” (в %)

Производство на хранителни
продукти и напитки

Дял на фирмите от отрасъла
в общото производство на
продуктите “А” и “Б” (в %)

Брутна продукция
по продукти

Внос

% на вноса

Ресурс, базисни цени

Продукти на селското и
ловното
стопанство
и
свързаните с тях услуги (А)
Хранителни продукти и
напитки (Б)

Селско и ловно стопанство
и свързани с тях услуги

Отрасъл/
Продукти (в хил. лв.)

сочва един недостатък на показателя, а именно че
той се влияе и от нивото (етапа) в който се намира
фирмата (или отрасъла) в производствения процес.
Или по друг начин казано коефициента би бил повисок при равни други условия, когато фирмата
(отрасъла) се намира по-близо до първоначалните
етапи на производство, отколкото когато се намира към по-крайните. По тази причина не е подходящ за извършване на сравнения между различни
отрасли.
Показатели за измерване степента на верНие ще проверим дали ще се установи такатикална интеграция.
ва тенденция – съответно за двата отрасъла – селНяма универсално възприет показател за изско стопанство и производство на храни и напитки.
мерване степента на вертикална интеграция в
- Тъкър и Уилдър6 откриват още един недосикономиката, но може би най-широко използвания
татък на този показател, а именно, че добавената
показател е коефициента на добавена стойност на
стойност включва в себе си и печалбата, която се
продажбите, който се използва за пръв път от Аделразличава значително по фирми (отрасли) и може
ман5 . Логиката в неговото прилагане, е че добаведа се дължи на много други причини освен на стената стойност може да бъде изчислена, като разпента на вертикална интеграция.
лика между приходите от реализираната продукКакво ще установим, ако обърнем внимание
ция и направените разходи за производството им.
на дела на така наречената характерна и нехаракПо този начин чрез “обратната” вертикалната
терна продукция на отраслите. Всеки един отраинтеграция всяка фирма (отрасъл) се стреми да
съл произвежда освен така наречената характерна
намали разходите за производството, без да намапродукция тази на основната производствена дейлява приходите си от продажби, което води до увеност на предприятията, класифицирани в нейния отличаване на добавената стойност, а от там и до
расъл и нехарактерна продукция на фирмите, клаувеличаване на коефициента на добавената
сифицирани в други отрасли. Колкото е по-голям
стойност. И аналогично в интеграция “напред” по
делът на характерната продукция, толкова по-голяпродоволствената верига се стреми да увеличава
мо значение има отрасъла за производството на
приходите от продажби в по-голяма степен, отколточно тези продукти и обратно при малък дял имакото вложените за тях материали, което също ще
ме налице участие на фирми от най-различни брандоведе до неговото увеличаване. Самия автор пошове при производството на определени продукти.
Таблица 1. Производство на отрасъл селско стопанство, хранителни продукти и напитки
в България през 2001 година

5 889 225

98,1

41 448

0,7

6 006 536

215 054

3,6

6 221 590

1 371 820

30,3

3 046 721

67,4

4 520 494

656 436

12,7

5 176 930

5 ADELMAN, M. A., ‘Concept and Statistical Measurement of Vertical Integration’, in Business Concentration
and Price Policy, G. J. Stigler (ed.), pp. 281-283 (NBER-Princeton University Press, 1955).
6 TUCKER, I. B AND R. P. WILDER “TRENDS IN VERTICAL INTEGRATION IN THE U.S. MANUFACTURING
SECTOR”, THE JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS, September 1977, Volume XXVI, p.83
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Какви изводи можем да направим въз основа
на данните в горната таблица 1?
Общия дял на отрасъл селско стопанство в
общата брутна продукция за България за 2001 г. е
12,1, съответно на отрасъл “храни и напитки” е
съответно 5,5%.
Делът на отрасъл селско стопанство в общото производство на съответните за него продукти и
свързаните с тях услуги е изключително висок –
98,1%, а на отрасъл “производство на хранителни
продукти и напитки” е 67,4%. Това на практика
означава, че при производството на селско стопански продукти и услуги, като първи етап от цялостния процес на реализация на продуктите се имаме
почти пълно “самоосигуряване” от фирмите в
отрасъла. Вносът, който добавя общия ресурс от
продукти и услуги в отрасъла е едва 3,6%, което

показва слабата зависимост на отрасъла от външни фактори.
При производството на храни и напитки, водещо място заемат фирмите, класифицирани в
отрасъла, но той е в силна зависимост от фирмите в селското стопанство с дял от 30,3%. Така участието на фирмите от двата отрасъла става общо
97,7%. При него вносът съставя 12,7% от общия
ресурс на производството на хранителни продукти
и напитки. Това е доказателство, за уязвимостта
му от една страна от отрасъл селско стопанство и
от друга от вноса на външни хранителни продукти.
Веднага се вижда, че междуотрасловите връзки между анализираните два отрасъла са много
силни, т.е и тяхното съществуване зависи в голяма степен един от друг.

Таблица 2. Анализ на коефициента на добавена стойност в отрасли селско стопанство и
хранителни продукти и напитки в България за 2001 г. (в хил. лева)
Отрасъл/
Продукти
Продукти на селското и
ловното стопанство
Хранителни продукти и
напитки
Общо междинно
потребление по цени на
купувач (А)
Добавена стойност –
бруто (Б)
Брутна продукция по
отрасли, базисни цени
(В=А+Б)
Коефициент на
добавена стойност на
продажбите

Селско и ловно
стопанство

Производство на
хранителни продукти и
напитки

Общо междинно
потребление

Общо използване

2 330 733

1 028 422

4 006 833

6 221 590

197 798

560 045

1 111 535

5 176 930

3 829 976

2 568 243

34 222 735

-

3 474 734

756 990

25 982 247

-

7 304 710

3 325 233

60 204 982

-

0,476

0,228

0,432

В табл. 2 показахме степента на вертикална
интеграция на двата отрасла, като за сравнение показваме и степента на интегрираност на цялата
икономика.
Отрасъл селско стопанство е с коефициент
0,476, и е по-висок от средния за страната – 0,432,
което потвърждава допускането, че той се влияе и
от нивото (етапа) в който се намира отрасъла в производствения процес. Или по друг начин казано коефициента на вертикална интеграция наистина е
по-висок при равни други условия, тъй като отрасъл – селско стопанство фактически е първоначалния етап от цялостния процес производство.
При отрасъл хранително-вкусова промишленост имаме твърде нисък коефициент на вертикална интеграция – 0,228, при 0,432 средно за
икономиката. Това показва “откъсването” на отрасъла с предишните и със следващите звена в про-

изводствения процес. Тази липса на достатъчно
връзки би могла да окаже твърде негативно влияние върху него особено при настоящето присъединяване на България към ЕС и постоянния и засилващ се натиск на пазара на по-качествени хранителни продукти.
Би било полезно да се проследят тези тенденция в коефициентите на различните отрасли за поголям период от време, но за съжаление таблиците “Ресурс”, “Използване” за 2001 година бяха публикувани едва в началото на 2007 година, т.е с 6
години закъснение. Това не ни позволява да проведем и динамичен анализ и ще се задоволим с техните стойности единствено към момента на изследването – 2001 година.
Заключение
Считаме, че анализа на вертикалната интег-
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рация е една твърде интересна тема и би била полезна не само за двата разгледани отрасъла, но и
за икономиката на България, като цяло.
Би било полезно да се установи и кои точно
фактори, водят до по-голяма степен на интегрираност.
Въпреки, това в резултат на проведения анализ достигнахме до някои изводи, по-важните, от
които ще обобщим в следните точки:
• При производството на селско стопански продукти и услуги, като първи етап от цялостния процес на реализация на продуктите се имаме почти
пълно “самоосигуряване” от фирмите в отрасъла.
• При производството на храни и напитки, водещо място заемат фирмите, класифицирани в самия отрасъла – 67,4%, но той е в силна зависимост от фирмите в селското стопанство с дял от
30,3%. Така участието на фирмите от двата отрасъла става общо 97,7%. При него вносът съставя
12,7% от общия ресурс на производството на хранителни продукти и напитки. Това е доказателство,
за уязвимостта му от една страна от отрасъл селско стопанство и от друга от вноса на външни хранителни продукти.
• Отрасъл селско стопанство е с коефициент
на вертикална интеграция 0,476, и е по-висок от
средния за страната – 0,43. При отрасъл хранително-вкусова промишленост имаме твърде нисък
коефициент на вертикална интеграция – 0,228, при
0,432 средно за икономиката. Това показва загубата на връзки между самия отрасъл и предишните и следващите звена в производствения процес.
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На какво точно се дължи това не можем да отговорим точно, но имайки в предвид същността на самата вертикална интеграция най-вероятно ще се наложи да се вземат мерки за положителна промяна
в тази насока, именно на предварително сключени
договори между отделните звена примерно селскостопански кооперации и производители на хранителни продукти.
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ANALYSIS OF THE VERTICAL INTEGRATION‘S DEGREE IN SECTORS AGRICULTURE AND FOOD-PROCESSING INDUSTRY
Evgeni Genchev, Iskra Nencheva
Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

ABSTRACT
Agriculture and food-processing industry has always been an important sectors for the Bulgarian economy and
the vertical integration within them is one of the decisive factors influencing it‘s market structure and competitiveness.
The aim of the present publication is to analyze interaction between agriculture and food-processing industry, as well
as the vertical integration‘s degree in them. No generally accepted measure of vertical integration has emerged in the
literature of economics. Perhaps the most common measure of vertical integration is the ratio of value added to sales.
All the necessary data for Bulgaria were collected from the National statistical institute of Bulgaria (NSI).

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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РАЗВИТИЕ НА АРЕНДАТА И ПАЗАРА НА ЗЕМЯ В СТАРОЗАГОРСКА
ОБЛАСТ
Надежда Петрова, Искра Ненчева
Тракийски университет – Стара Загора
Пазарите на земеделска земя и арендния пазар са пряко и непосредствено свързани.Арендуването на земеделска земя е начин за уедряване на земята и създава необходимите предпоставки за успешно адаптиране на
земеделските стопанства към пазарните условия.
Целта на разработката е да се анализира състоянието и ролята на пазара на земеделска земя и арендния
пазар в Старозагорска област и да се посочат насоки и предложения за усъвършенстване на арендните отношения.
Ключови думи: аренда, пазари, земеделска земя
Key words: land lease, markets, agricultural land

В преходния период от централно-планова икономика към пазарна, поземлената реформа изразяваща се във възстановяване правото на собственост върху земеделската земя в България се превърна в изходно начало и основа на преструктуриране на селското стопанство. В резултат се достигна до голяма раздробеност на поземлената собственост с изключително нисък среден размер. В
тези условия, реализацията на целите на аграрната реформа за изграждане на конкурентноспособни и ефективни земеделски стопанства е силно
затруднена.
Необходима предпоставка за успешно адаптиране към пазарните условия е създаването на
добре функциониращ пазар на земята, който да
улесни трансфера на собствеността и по ефективното използване на земята.
Целта на настоящата разработка е да се анализира състоянието и ролята на пазара на земеделска земя и арендния пазар в Старозагорска област и да се посочат насоки и предложения за усъвършенстване на арендните отношения.
Пазарът на земеделска земя съществува под
няколко форми: покупко-продажба, арендуване,
наемане, замяна, ипотекиране. Най-активен е пазарът на покупко-продажба, арендуване и наемане на земя. Другите пазарни форми са слабо развити в България. Ипотекирането на земеделска земя почти не съществува у нас. Причина за това е
ниската цена на земята, недостатъчно развит пазар със слабо търсене на земеделска земя, а от
там и ниска ликвидност на актива. Банките я оценят,
като недостатъчно сигурна гаранция и не приемат
ипотеката на земеделска земя като залог при банков кредит. Замяната на земеделска земя се извършва чрез Държавния поземлен фонд и общинските поземлени фондове. Арендния пазар и наемния по същество касае наемните отношения, като
разликата е в нормативната база регулираща тези
отношения. Арендните договори се сключват на ос-

новата на Закона за арендата в земеделието, а наемните – Закона за задълженията и договорите.
Изискванията към арендния договор са за минимален срок от 4 години и нотариална заверка, докато
при наема няма определени изисквания. Пазарите
на покупко-продажба на земеделска земя и арендния пазар са пряко и непосредствено свързани.
Състоянието и тенденциите в развитието на пазара на земя в България през последните години
показват, че арендуването на земя непрекъснато
се разширява в сравнение с пазара на покупкопродажба.
Анализът на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на покупко-продажба на земеделска земя е извършен по следните показатели:
брой сключени сделки, размер на продадената земя,
средна цена на земя за земеделски цели. Направено е сравнение на област Стара Загора с Южен
Централен район и със страната. Наблюдаваните
показатели за периода 2003-2007 г. (табл.1)
показват, че пазара на земеделска земя в България
става все по-активен и динамичен. Всяка година се
отчита ръст в изследваните показатели. Броят на
сключените сделки е нараствал средно годишно за
страната с 40%, за Южен Централен район с 51%,
а за област Стара Загора с 53,4%. За страната
годишното нарастване на показателя е близо до
средно годишното, а за Южен Централен район и
област Стара Загора увеличеното средно годишно
нарастване на броя сключени сделки спрямо това
за страната се дължи на драстичното увеличение
през 2004 година. Броят на сключените сделки за
Южен Централен район са 8 787, което е по-високо от равнището на 2003 год. с 119%, а за област
Стара Загора 1160 бр. – с 82% повече от 2003 г.
Факторите, които влияят на пазара на покупко-продажба на земеделска земя могат да бъдат
обобщени в две групи – стимулиращи и задържащи.
Към първата група фактори се отнасят правата на
собственост, ОСП на ЕС, постигане на устойчиво
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Таблица 1. Пазар на земеделска земя за периода 2002 – 2007 г.

Показатели
1. Брой сделки
Сраната
Южен Централен район
Област Стара Загора
2. Продадена земя, ha
Сраната
Южен Централен район
Област Стара Загора
3. Средна цена, лв./ ha
Сраната
Южен Централен район
Област Стара Загора

2003

2004

2005

2006

2007

32 468
4 006
638

48 437
8 787
1 160

66 345
12 525
1 647

92 530
15 942
2 644

125 062
21 026
3 537

34 572
2 714
487

46 333
5 083
1 010

59 435
7 729
1 644

90 189
10 324
1 946

115 293
15 590
3 816

1 210
2 120
2 630

1 340
2 240
1 250

1 690
2 470
1 430

1 970
2 530
1 930

2 350
2 790
2 380

земеделие и др. С възстановяване земята на собствениците й те получиха документи удостоверяващи притежанието на земя и гарантиращи правата
им на собственост. От това произтича и възможността свободно да се разпореждат с нея и да избират форма за реализация на собствеността. Това
влияе стимулиращо както на пазара на покупкопродажба на земеделска земя, така и на арендния
пазар. ОСП на ЕС субсидиите да се използват на
ha стимулира производителите към покупка за да
увеличават земята, която обработват. За постигане на устойчиво земеделие е необходимо да се усили конкурентноспособността в отрасъла и създаване на възможност за въвеждане на екологосъобразни производствени практики. Това изисква окпрупняване на земеделските имоти с цел по ефективното използване на техниката и технологиите.
Минималния срок от 4 години за аренден договор
създава несигурност за арендатора и е предпоставка за закупуване на земя.
Втората група от фактори, които имат задържаща роля на пазара са ниската цена на земята,
която не стимулира собствениците да продават.
Земеделското производство все още е недостатъчно ефективно и не представлява интерес за инвеститорите да закупуват земеделска земя. Затруднения достъп на земеделския производител до банков кредит и липсата на достатъчно средства не
стимулира покупката на земя. Дребната и разпокъсана поземлена собственост на позволява да се
формират по-големи парцели и затруднява пазара
на земя.
Определени фактори влияят стимулиращо на
арендния пазар. Поземлената реформа през 90те години и възстановяването на частната собственост върху земеделската земя доведе до дребно и
разпокъсано земевладеене с множество собственици. Значителна част от притежателите на земеделска земя живеят в градовете и нямат възможност и желание да обработват сами земите си.

Ниската цена на земеделска земя не стимулира
продажбата й и арендуването става предпочитана
форма за реализация на собствеността. Арендата
е форма на уедряване на земята и е предпочитана
от дребните земеделски производители, които не
разполагат с достатъчно средства да закупят собствена земя. Същевременно дребната и разпокъсана земя притежание на многобройни собственици е фактор, който възпрепятства арендните отношения тъй като трябва да се сключват множество
договори и е възможно да не се постигне уедряване на парцелите, ако не всички собственици желаят да отдадат земята си под наем или аренда.
Въпреки трудностите анализа на арендния пазар показва, че тази форма за разпореждане със
земята от страна на собствениците е приоритетна
(табл. 2). За 2007 г. в страната са сключени
179 854 арендни договора за 374 097 ha земя.
Спрямо 2006 г. броят на сключените договори е
повече с 22%. При сравняване на арендния пазар
и пазара на покупко-продажба по показателя брой
сделки виждаме, че за 2007 год. арендните договори превишават сделките за покупко-продажба с
43%, но размера на земята под аренда е три пъти
повече. При анализ на същите показатели за област Стара Загора тенденцията на увеличение е още
по-ясно изразена. Броят на арендните договори е
почти седем пъти повече от броя на сделките за
покупко-продажба, а размерът на арендуваната земя е над десет пъти повече от продадената. Област
Стара Загора за 2007 год. се очертава с най-силно
развити арендни отношения в Южен Централен район – 74% от сключените арендни договори и 77%
от арендуваната земя са в областта. При сравняване на двата пазара и предходните години се наблюдават същите тенденции за значително по-голяма активност на арендния пазар спрямо пазара на
покупко-продажба на земеделска земя. При анализиране на останалите показатели на арендния пазар в област Стара Загора за 2007 г. наблюдаваме
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Таблица 2. Аренден пазар за периода 2003 – 2007 г.

Показатели
2003
2004
1. Брой арендни договори
Сраната
146 936
264 726
Южен централен район
33 457
21 584
Област Стара Загора
9 130
7 180
2. Размер на земята, ha
Сраната
332 884
562 870
Южен централен район
46 275
43 494
Област Стара Загора
19 025
14982
3. Брой на собствениците на земята
Сраната
224 632
363 481
Южен централен район
43 095
39 455
Област Стара Загора
17 722
10 168
4. Брой арендатори
Сраната
2 672
8 858
Южен централен район
487
1 763
Област Стара Загора
134
166
5. Среден размер на наетата земя от един собственик, ha
Сраната
1,5
1,5
Южен централен район
1,1
1,1
Област Стара Загора
1,1
1,5
6. Среден размер на наетата земя от един арендатор, ha
Сраната
124,6
63,5
Южен централен район
95
24,7
Област Стара Загора
141,9
90,3
значителен ръст. Броят на арендаторите в областта е по-малък от половината за целия район, но
средния размер на наетата земя от един арендатор е два пъти повече от тази за Южен Централен
район и 2,7 пъти повече от средния размер за
страната. Това определя област Стара Загора като
областта с най-силно развит аренден пазар в страната и изпреварва области с традиционно силно развити арендни отношения като Добрич, Варна и др.
От направения анализ могат да се обобщят
няколко извода:
За изследвания период 2003-2007 г. пазара
на земеделска земя става все по-интензивен и вече можем да говорим за функциониращ пазар, както на национално ниво така и в област Стара Загора.
Наблюдаваните показатели се изменят по-динамично за областта от тези за страната.
Въпреки наблюдавания ръст в броя на сключените сделки и размера продадена земя пазара
все още не изпълнява една от основните си роли –
уедряване на поземлената собственост, подобряване конфигурацията на парцелите и създаване на
условия за устойчиво развитие.
Цената на земята въпреки системното покачване е ниска и не привлекателна за собствениците

2005

2006

2007

138 427
15 920
4 418

146 352
13 259
3 696

179 854
28 201
20 940

337 595
29 383
8 065

375 115
29 143
9 292

374 097
47 484
36 586

178 742
30 404
10 689

202 747
24 7773
5 239

214 351
32 933
24 855

4 774
146
1 029

5 162
867
184

5 882
591
212

1,9
1
0,8

1,9
1,2
1,8

1,7
1,4
1,5

70,7
28,6
55,2

72,7
33,6
50,5

63,6
80,3
172,6

на земя. Те не са мотивирани да продават, въпреки че очакванията им за драстично повишение на
цената след членството ни в ЕС не се оправдаха.
Създаването на акционерните дружества със
специална инвестиционна цел (АДСИЦ) все по-активно присъстват на пазара на земеделска земя и
влияят на неговата интензификация. Очакванията
са за в бъдеще на тях да се пада 2/3 от търгуваната земя.
Пазарът на арендуването е по-добре развит
от пазара на покупко-продажбата, но и той не е
достатъчно интензивен.
Размерът на поземлената рента остава нисък и слабо се влияе от категорията земя.
Краткосрочния характер на арендуването не
създава стимули за арендаторите да правят инвестиции с цел трайни подобрения на земята.
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DEVELOPMENT OF LAND LEASE AND MARKET IN STARA ZAGORA
AREA
Nadezhda Petrova, Iskra Nencheva
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ABSTRACT
Markets of agricultural land and lease market are directly and closely connected. Leasing of agricultural land is a
way of amalgamation of land creating the needed preconditions for successful adaptation of agricultural farms to market
trends.
The purpose of this subject is to analyse the status and role of the land and lease market in Stara Zagora area and
to outline the trends and proposals for improvement of the lease relations.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В
ТЕРИТОРИИ С ОСОБЕН РЕЖИМ (НА ПРИМЕРА НА
ЗМ “КАЛИМОК-БРЪШЛЕН” И ПП “ПЕРСИНА”)
Светла Маджарова, Диана Копева Найден Найденов, Нина Николова - Университет за
национално и световно стопанство – София
Виолина Хаджиева, Мария Атанасова - ИАИ - София
Защитените местности и природни паркове са територии, които са на специален режим на достъп и използването на природните ресурси трябва да се съобразява с изисквания, свързани с опазване на флората и фауната.
Очертаването на границите на на по-голяма част от тези защитени местности и природни паркове се осъществи
след приключването на поземлената реформа в страната. В резултата на което, част от земеделските земи с
възстановена собственост попаднаха в границите на защитените територии. и природните паркове. Собствениците
и ползвателите на тези земи до 2005 година не подозираха и не знаеха за променения статут на тяхата собствена земеделска земя. Научавайки за тази промяна, те не бяха на ясно как да използват земята си - да продължават
да развиват ковенциално земеделие, с което оказват отрицателно въздействие върху флората, фауната и биоразнообразието или да не използват собствените си земеделски земи и така да не получават никакъв доход от тях.
След присъединяването на България към ЕС, тези земеделски производители, не биха имали достъп или достъпът ще е силно ограничен до различните инструменти за финансиране, ако продължават да прилагат конвенционалните техноогии на земеделие или ако не обработват земята си. Това формулира и целта на разработката –
да се изследват възможностите за развитие и предложат конкретни варианти на екологосъобразно земеделие и
други дейности в територии с особен режим.
Ключови думи: територии с особен режим, защитени територии, природни паркове, екологосъобразни
земеделски дейности, екологосъобразни дейности, флора, фауна, земеделски земи, биоразнообразие
Key words: territories of special status, protected areas, natural park, environmental-friendly agricultural activities,
environmental-friendly activities, flora, fauna, agricultural lands, biodiversity

Защитените местности и природни паркове са
територии, които са на специален режим на достъп и използването на природните ресурси трябва
да се съобразява с изисквания, свързани с опазване на флората и фауната. Очертаването на границите на по-голяма част от тези защитени местности и природни паркове се осъществи след приключването на поземлената реформа в страната. В
резултат на което, част от земеделските земи с
възстановена собственост попаднаха в границите
на защитените територии и природните паркове.
Собствениците и ползвателите на тези земи до 2005
година не подозираха и не знаеха за променения
статут на тяхната собствена земеделска земя. Научавайки за тази промяна те не бяха на ясно как да
използват земята си - да продължават да развиват
ковенциално земеделие (земеделие прилагащо традиционните агротехнически технологии), с което
оказват и ще оказват отрицателно въздействие върху флората и фауната, или да не използват собствените си земеделски земи и така да не получават
никакъв доход от тях. След присъединяването на
България към ЕС, тези земеделски производители,
не биха имали достъп или достъпът ще е силно
ограничен до различните инструменти за
финансиране, ако продължават да прилагат конвенционалните технологии на земеделие или ако
не обработват земята си. Тази обосновка породи

формулирането на основната цел на научното изследване – Да се изследват възможностите и се разработят и предложат някои варианти за развитие
на екологосъобразни земеделски и други дейности,
при които се опазва и съхранява биоразнообразието на територии с особен режим.
В рамките на тази цел се дефинират следните конкретни задачи:
• Да се изследват теоретико-методическите
основи на устойчивото развитие на земеделското
производство и други дейности в територии с особен режим;
• Да се разгледат и характеризират добрите
практики и опит в другите страни по отношение на
управлението и диверсификацията на производството в защитените територии;
• Да се анализират характерните особености,
състоянието на териториите с особен режим като
се направи конкретен анализ на състоянието и в
частност на земеделското производство в изследваните територии:
• Да се изготви методологическа рамка за анализ на възможностите за устойчиво развитие на земеделските и други дейности в ЗМКБ и ППП. Да се
разработи въпросник и проведат интервюта за определяне на заинтересованите страни. Да се проведе анкета за установяване възможностите и нагласите за развитие на земеделски и други еколого-
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съобразни дейности.
• Да се разработят и предложат някои възможни варианти за развитие на екологосъобразни земеделски и други дейности в изследваните територии;
Научното изследване се фокусира върху
Защитена местност “Калимок-Бръшлен” и Природен парк “Персина”.
ЗМ “Калимок-Бръшлен” е обявена със Заповед № РД-451/ 04.07.2001 г. на МОСВ, за обявяване на защитената местност и определяне режима на територията1 .Разположен е на територията
на две общини – Тутракан и Сливо поле. Обхваща
площ от 5771.6 ха. . Община Тутракан заема
73.4% от територията на защитената местност, докато община Сливо поле само 26.6%.
Селскостопанския фонд надвишава горския с около 2.5 пъти или той заема 71.3% от площта с която разполага Защитената местност. В община
Тутракан селскостопанския фонд заема 76.9%, и
съответно за община Сливо поле – 23.1%.
Природен парк “Персина” е обявен със Заповед
№РД-684 от 04.12.2000 г. на Министерство на
околната среда и водите и е един от най-младите
природни паркове в България. Обхваща територията на три общини – Свищов, Белене и Никопол. В
него се включват 24828 ха, като в него се включват 21762.2 ха територии и временно или постоянно залети земи на вътрешните влажни зони.
Община Белене заема 55.6% от територията на
ПП “Персина”, следвана от община Никопол 31%.
и община Свищов само 13.4%. Селскостопанския
фонд съставлява 77.8% от площта с която разполага Природния парк. В община Белене селскостопанския фонд заема 42.5%, и съответно за община Никопол – 22.8%, и община Свищов – 12.5.
По отношение на формата на собственост
ЗМКБ се различава от ППП. Докато в ЗМ “КалимокБръшлен”- основна част от територията е държавна и общинска собственост - 77,7%, частна собственост – 8,4% и други – 13,9% (обществени
организации, чуждестранна, религиозни общности),
то в ПП “Персина” - основна част от територията е
частна собственост – 47,6%, държавна и общинска собственост - 45,2% и други – 7,2% (обществени организации, чуждестранна, религиозни общности)
В научното изследване сме извърши инвентаризация и обзор на наличната информация (научна
литература, доклади, изследвания, статистическа
информация и др.), свързани с устойчивото развитие и управление на районите в особен режим.
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Разгледани са и добрите практики и опит от различни страни (страни – членки на ЕС, както и примери от Виетнам и Лаос), касаещи начинът на управление и планиране на защитените територии,
разнообразяване на производството, осигуряване на
устойчив поминък на населението и опазване на
биоразнообразието.
Направен е анализ на характерните особености, състоянието и в частност на състоянието на земеделското производство в изследваните територии ЗМ “Калимок-Бръшлен” и ПП”Персина”
Разработена е методологическата рамка за
анализ и са очертани насоките, които ще следва
изследването. Разработен е въпросник и са проведени структурни интервюта за определяне на заинтересованите страни. Тестването е направено на
терен и в двете територии – ЗМКБ и ППП. Като
резултат от проведеното интервю е разработена и
проведена анкета на територията на защитената
местност и природния парк, за изследване на възможностите и нагласата на определените заинтересованите страни за развитие на земеделски и други екологосъобразни дейности. Интервюирани са
земеделските производители и всички заинтересовани страни развиващи своето производство, както
на територията на двата защитени обекта, така и в
непосредствена близост до тях. Основните раздели на анкетата са: обща характеристика на
стопанството, мениджмънт и човешки ресурси, техника и технологично равнище, перспективи за развитие и паспортни данни на анкетираното лице.
От направеният анализ на характерните особености и възможностите за развитие на екологосъобразно земеделие в изследваните територии и
от анализа на резултатите от проведената анкета,
заключаваме, че и в двете изследвани територии ЗМ”Калимок-Бръшлен” и ПП ”Персина, има реална възможност и нагласа за развитие на екологосъобразни и алтернативни форми на земеделие и
други дейности при които се опазва и съхранява
биоразнообразието на съответните територии, гарантирайки устойчивото развитие на района и отделните бизнес единици. Базирайки се на това заключение предлагаме различни варианти за развитие на екологосъобразно земеделие и други
дейности. Предложените варианти сме разделили
условно на три групи.
Първа група - Отглеждане на етерично-маслени и лекарствени култури
Отглеждането на етрично-маслени и лекарствени култури (ЕМЛК) в България има вековни тра-

1 ЗЗТ, ДВ, бр.133/11.11.98г., изм. И доп. ДВ, бр.98/99г., изп. И доп. ДВ, бр.28/04.04.2000г., ДВ, бр.
48/13.06.2000г., ДВ, бр. 78/26.09.2000г.
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диции и едновременно в настоящия етап нови
измерения. Те се явяват алтернатива за развитие
при промяна на формата на собственост и стопанисване на земята, промяната в търсенето на български земеделски продукти на вътрешния и международния пазар, при нарастващата необходимост
от преструктуриране на земеделието в страната.
Те се явяват алтернативна заетост и за редица райони на страната със специфични условия и статут на земеползване, каквито са ЗМ “Калимок
Бръшлен ” и ПП “Персина”
Актуалността на проблема за диверсификация на земеделското производство и наличните условия за отглеждане на ЕМЛК дават основание за
по-подробно представяне на технологиите за отглеждане им и изискванията им към климата и
почвите. Голяма част от разглежданите технологии са в съответствие с препоръките на Института
по етерично-маслени култури (ИРЕМК)2 . В разработката съобразявайки се с конкретните природни
условия (климатични и почвени) на всяка от изследваните територии предлагаме няколко варианта за отглеждане на ЕМЛК – лавандула, мента,
валериана, жълт кантарион, бял риган, тимолна
мащерка, маточина, медицинска ружа, блатно
кокиче. Всеки вариант включва – Значение и разпространение на културата, ботаническа характеристика, биологични особености и изисквания, размножаване, изисквания към климата и почвата,
агротехника, прибиране и сушене, икономически
резултати (приходи и разходи при отглеждането).
Голямо разнообразие от лечебни растения има
при ливадите и горските растителни формации, особено естествените липови и крайречни гори. Важно
място при разпространение на лечебните растения
имат блатата, мочурищата, разливите и други местообитания за водни и влаголюбиви видове. В ПП
“Персина” са установени 284 вида лечебни растения от 78 семейства: Asteraceae - 37, Lamiaceae
– 34 вида, папур (Tipho latifolia), черна топола
(Populus nigra), глог, къпина, блатна мента, пълзящо лютиче и др.
По-голямо стопанско значение имат жълтия
кантарион (Hipericum perforitum L.), сребролистната
липа (Tilia tomentusa Moench), полски хвощ (Equisetum arvense L) и др.
Според разработени проекти3 се препоръчат
много ЕМЛК, подходящи за култивиране в ПП “Персина”. Тяхното разпространение зависи от почвените типове. За блатните части заслужава внимание проучването за отглеждане на блатно кокиче.
За умерено влажните незаливни периодично тери-

тории са подходящи мента, дилянка (валерана), лечебна пищялка. На незаливните обработваеми площи могат с успех да се отглеждат маточина, медицинска ружа, риган, жълт кантарион и др. На посухите и отцедливи склонове и хълмове могат да
се култивират лавандула, градински чай, мащерка.
Втора група – нетрадиционни земеделски
производства
Търсейки възможности за устойчиво развитие
на двете изследвани територии, предлагаме развитието на някой нетрадиционни земеделски производства и дейности, като отглеждане на арония, калифорнийски червей, охлювъдство, отглеждане на
трюфели, пчеларство. Излагането на вариантите за
производството на тези нетрадиционни в земеделието култури и дейности ще се ограничи до излагане на тяхната характеристика, изисквания и технология на отглеждане и ограничена икономическа
информация. Според направения анализ на територията ЗМ “Калимок-Бръшлен” и ПП “Персина”
има вече отделни стопани отглеждащи и развиващи производството на тези култури и дейности.
Трета група – други дейности
В тази група сме включили развитието на селски и екологичен туризъм. На територията на ЗМ
“Калимок-Бръшлен” и ПП “Персина”, има реални
възможности и условия за развитие на устойчив селски и екологичен туризъм, туризъм който не застрашава биоразнообразието на тези територии. Към
момента не може да се говори че има развит какъвто и да е туризъм, още по-малко за селски и
екологичен туризъм. Няма обособени почивни/рекреационни зони. В ЗМКБ се използват нерегламентирано, а в ПП “Персина” съществуващите малко
на брой бази са в лошо състояние.
Изводи
1. Повечето от земеделските производители
са регистрирани като такива. Анкетираните земеделски производители са бегло запознати с възможните начини за финансиране по различните структурни фондове на ЕС.
2. Земеделските производители са амбицирани да развиват и разширяват дейността си пренасочвайки се към екологично чисто производство и
екологосъобразни алтернативни форми на земеделие – производство на арония, екобрикети (папур,
тръстика от блатата), калифорнийски червеи и производството на органичен тор и червеи за стръв,
аморфа, рибарници, отглеждането на пчели, отглеждане на охлюви; билкопроизводство и подправки,

2 Атанасова Мария, Н.Недков, Етеричнимаслени и лекарствени култури, изд. Камея, 2003 г.
3 Природен парк “Персина”, План за управление, 2006 г. По проект управление на Дунавски влажни зони
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производство на етерични масла, отглеждане на
тополи; и др.
3. За ЕМЛК има разработени технологии, които са подходящи за ЗМ “Калимок Бръшлен” и ПП
“Персина”. За повечето от подходящите за изследваните територии ЕМЛК икономическите резултати са по-добри, отколкото при отглеждане на традиционни земеделски култури. Използването на земеделската земя при ЕМЛК е по-интензивно, тъй
като се получават по-високи доходи от единица
площ, което определя и по-големите очаквания и
интерес към тези култури. Представени технологиите на отглеждане и възможните икономически
резултати за голям брой ЕМЛК: валериана, мента,
лавандула, жълт кантарион, бял риган
4. На територията и на двете защитени местности с успех може да се отглеждат и развива производство на нетрадиционни земеделски дейности,
като арония, трюфели, калифорнийски червей,
охлювъдство, пчеларство, отглеждане на тополи,
развитие на селски и екотуризъм и други дейности.
Според направения анализ на територията ЗМ
“Калимок-Бръшлен” и ПП “Персина” има вече отделни стопани отглеждащи и развиващи производството на тези култури.
5. Производителите, за които ще развиват тези производства трябва да имат предвид следното:
- За голяма част от ЕМЛК и останалите нетрадиционни земеделски производства има значително търсене на международния пазар, но то е много променливо по години. По тази причина е важно
да се отделят средства за проучване на очакваното
търсене, цените, желаното качество на продукцията и други.
- За целта е важно производителите, които отглеждат ЕМЛК и нетрадиционни земеделски
дейности, да членуват или да създават малки сдружения за общо проучване на пазара, с оглед да вземат обосновани решения за структурата на отглежданите култури.
- В тази връзка е важно принципното положение, че нито страната, нито цели региони е целесъобразно да се специализират само в производство
на една група култури, особено култури с много
вариращо търсене.
6. На територията на ЗМ “Калимок-Бръшлен”
и ПП “Персина”, има реални възможности и условия за развитие на устойчив селски и екотуризъм,
туризъм който не застрашава биоразнообразието
на тези територии. - Страните заинтересовани от
развитието на селски и екотуризъм са от една стра-
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на собствениците на земеделска земя, която попада в границите на защитените територии, а от друга страна – парковата администрация. И двете заинтересовани страни имат една обща цел – опазване на природата. Ето защо всеки стопанин развиващ или желаещ да развива туристически бизнес,
трябва да знае, че развитието на туризъм, който не
унищожава околната среда е гаранция за траен интерес и запазване природата на България, а в частност превръщането на ЗМКБ и ППП в привлекателна дестинация сега и за в бъдеще.
7. Приложението на по-гъвкав подход при избора на култури за отглеждане, съчетанието на
традиционни, основни производства с поспецифични, каквито са предлаганите в научната
разработка, е много важно за намаление на риска,
свързан с колебания в търсенето на вътрешния и
световния пазари.
Заключение
Обобщавайки резултатите от проведеното
изследване, можем да направим заключението, че
в земеделските земи попадащи в границите на изследваните защитени територии ЗМ “КалимокБръшлен” и ПП “Персина” има реални възможности
да се развиват екологосъобразни земеделски и други дейности, дейности от прилагането на които няма да бъде нарушено биоразнообразието на
територията, а така също фауната и флората ще
бъдат защитени. Всеки стопанин притежаващ земеделска земя в изследваните територии, за да е в
синхрон с изискванията на ОСПП на ЕС и особено
политиката за опазване на биоразнообразието на
защитените територии, за да има достъп до различните инструменти на финансирани от ЕС, трябва да прекрати използването на конвенционалните
земеделски технологии и се насочи към развитие
на екологосъобразни земеделски и други дейности,
при които се опазва и съхранява биоразнообразието на съответните територии. Трябва да отбележим, че едва ли би могла да се промени така бързо сегашната действителност, тъй като голяма част
от земеделските земи са частна собственост и това осигурява някакъв поминък на хората. Ето защо
хората занимаващи се със земеделие в защитената територия и в близост до нея трябва да бъдат
обучавани и информирани как да произвеждат и
какво да произвеждат така, че да получават повече
от труда си и едновременно с това да пазят богатството на ЗМ “Калимок-Бръшлен” и ПП”Персина”4 .

4 Пълното изследване може да намерите в библиотеката на УНСС, Възможности и алтернативи за устойчиво развитие на земеделското производство в територии с особен режим (природни паркове, защитени територии,
резервати), НИД-УНСС, 2005г
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STEADY DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL AND OTHER ACTIVITIES
IN TERRITORIES OF SPECIAL STATUS
(BASED ON THE EXAMPLE OF PROTECTED AREA “KALIMOKBRASHLEN” AND NATURAL PARK “PERSINA”)
Svetla Madjarova, Diana Kopeva, Naiden Naidenov, Nina Nikolova,
University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria
Violina Hadjieva, Matia Atanasova – IAE – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
In this report we aim to examine the opportunities for steady development of environmental-friendly agricultural
and other activities in territories of special status. The research has been conducted in the territories of PA “KalimokBrashlen” and NP ”Persina”.
Protected areas and natural parks are territories with restricted access and the utilization of their natural resourses
should be conformed to the requirements, concerning the preservation of their flora nad fauna. Most protected areas
and natural parks had their borders established after the conclusion of the land reform in the country; as a result, part
of the agricultural land with restored ownership was left within the borders of protected areas and natural parks. Up
until 2005 the owners of these lands did not know about the changed status of their property. When they learnt this
fact the owners of agricultural lands within protected areas were uncertain as to how to utilize their land – to continue
developing conventional farming (applying traditional agriultural technologies), thereby causing a derogatory effect on
the flora, the fauna and the biodiversity, or to cease tilling their own lands, thereby cutting their income. After the
integration of Bulgaria with the EU those agricultural producers would have been denied access (or the access would
have been greatly limited) to the various means of financing, should they continue to apply conventional agricultural
technologies or cease tilling their land. This imposed the necessity of helping these owners to understand how to utilize
their land and profit from it in an environmental-friendly way.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТУРИЗЪМ В
ТЕРИТОРИИ, ОБХВАНАТИ ОТ НАТУРА 2000
Найден Найденов, Светла Маджарова
Университет за национално и световно стопанство - София
Интегрирането на отделни дейности като земеделие, туризъм, строителство с целите на екологичната
мрежа НАТУРА 2000 предполага достъпна за бизнеса информация както за нормативната база, така и за европейските програми и фондове. Едно от важните предизвикателства е да се изградят интегрирани програми за
управление на териториите, в които да се постигне необходимата съвместимост между проектите за развитие с
изискванията за опазване на екологичната мрежа.
Ключови думи: екологична мрежа; достъп до информация; интеграционен подход; нормативна база и
съвместимост; финансиране и компенсиране
Key words: ecological network, access to information, integrating approach, norm base and compatibility, financing and compensations

В териториите от екологичната мрежа “НАТУРА 2000” при определени условия могат да се развиват дейности, включително земеделие и различни форми на селски туризъм. Една от предпоставките за постигане на устойчивост в селските
райони, където се пресичат интересите на местните общности, на бизнеса, на неправителствените
организации и държавата е, да се подготвят интегрирани програми за развитие на териториите.
Дейностите и проектите свързани с тях трябва да
са съвместими с основната цел на екомрежата –
дългосрочното опазване в добро състояние на точно определени ценни растителни и животински
видове, както и местата, които обитават. Като принос за Европейската екологична мрежа, страната
ни трябва да защити над 88 типа местообитания,
както и най-важните хабитати на 103 вида растения и 226 вида животни, определени от европейските директиви. След окончателното утвърждаване
от Европейската комисия на списъка на потенциалните защитени зони площта на екомрежата у нас
ще надхвърли 30 % от територията на страната,
което ще ни доближи до страни като Словения,
Словакия и Унгария.
Екологичната мрежа и достъпа до информация
Въпреки че процесът на обявяване на защитените зони, предназначени за опазване на птиците
вече тече, а този за местообитанията предстои малцина от собствениците на земя знаят, че проектът
на заповед за обявяване на всяка защитена зона
(от министъра на околната среда и водите) подлежи на (едномесечно) обществено обсъждане. От
анкетно проучване, извършено сред отделни собственици на земи, попадащи в границите на ЗМ
“Калимок-Бръшлен” и ПП “Персина” при изготвянето на плановете за управление установихме, че

едва 18 % са добре информирани и пряко са участвали в обсъждането, 61 % са частично информирани, осведомявайки се косвено от съседи и
останалите, които са изоставили земята си, не са
проявили никакъв предварителен интерес относно
режимите. [4] Според действащото законодателство собствениците на земя и гори, чиито имоти попадат в екологичната мрежа НАТУРА 2000, като
заинтересовани лица могат да изразяват своето
становище, но само по режимите и ограниченията,
а не по границите. Информацията за имотите, попадащи в екомрежата, както и за режимите и ограниченията може да се получи в Регионалните инспекции по околната среда и водите. Тези институции са 15 за страната и достъпа до тях изисква
време и немалки транспортни разходи за собствениците на имоти, които в селските райони са предимно възрастни хора. Макар че обявяването на
защитените зони не променя собствеността върху
земите, горите и водните площи, попадащи в тях,
собствениците на имоти не винаги участват в процедурата обществено обсъждане на плановете за
управление на отделните зони, дори когато обсъждането се организира на територията на съответната община. Информацията за въвеждането на забрани или ограничения за определени дейности в земеделските земи или горите, както и за възможностите да се кандидатства за плащания за съответния производител на този етап все още е оскъдна и институциите трябва бързо да запълнят този
вакуум. На този етап нито от европейското, нито
от нашето законодателство не произтичат преки забрани за строителство и ползване на ресурсите в
екомрежата, и това е предпоставка за развитие на
отделни дейности, включително някои форми на
селски туризъм. Но евентуалните забрани и ограничения за строителна дейност по националното законодателство могат да се определят в зависимост

108

Найден Найденов, Светла Маджарова

от специфичните особености на зоната в екологичната мрежа. Изборът на конкретна форма на туризъм в селския район – селски, аграрен, екологичен,
културен, приключенски, спортен (голф-туризъм)
и др., или на комбинация от тези форми ще зависи
както от спецификата на района, типа на прилежащите зони от екомрежата, от инфраструктурата и
базата за настаняване. През годините на предприсъединителната програма САПАРД много от възникналите проблеми с финансирането по направление селски туризъм, по определянето на критерии за избор на район, по стандарта на продукта и
материалната база, намериха по някои оценки, приемливи решения. (1) С издаването на заповедите
за екологичните зони по НАТУРА 2000 възникват
нови реалности, които трябва да намерят отражение в критериите за развитие на туризма в селските райони по отношение на границите и
ограниченията, източниците на финансиране, диверсификацията и интегрирането на дейностите.
Обявяването на зоните ”Централен Балкан” и “Априлци” като част от екомрежата Натура 2000, е
предпоставка например за съчетаване на установените традиции в индивидуалните фирми на селски туризъм, по-широко развитие да получат екологичния, културния и познавателен туризъм като колективни форми. Диверсификацията на формите
на туризъм в селските райони може да повиши заетостта и доходите за местните хора, да предпази
районите от обезлюдяване, да стимулира производителите да развиват аграрен бизнес на базата на
местни породи животни или култури, отглеждани
биологично, чиято реализация да е свързана с продукта на туризма. В проучване направено в някои
от влажните зони по р. Дунав се установи, че алтернативните форми на туризъм в селските райони се натъкват най-често на следните проблеми:
неразвита инфраструктура; ниско търсене поради
отсъствие на маркетинг и реклама; предлагане на
места за настаняване с неподходящ интериор, отговарящ на съвременните стандарти; липсата на
инвестиции в създаването на екопътеки, места за
познавателен туризъм, риболов и други развлечения. [4]
Потребност от интеграционнен подход относно нормативната база и ограниченията в екомрежата
При интегрирането на биоразнообразието,
включено в НАТУРА 2000, с други сектори и дейности трябва да се вземе под внимание и въздействието върху територията, до колко определена
дейност причинява фрагментация на местообитанията, изолирайки отделните видове. По данни
на Евростат през последните две десетилетия застроената територия на ЕС е нараснала с около 20 %,

което е затруднило инкорпорирането на биоразнобразието в инфраструктурните проекти както в селските райони, така и в някои туристически селища.
[2] Строителният бум у нас по Черноморието, където се намират 8 местообитания от общоевропейска важност, както и в някои планински курорти
безспорно ще доведе до нежелани последствия за
биоразнообразието, които не бива да се допуснат
в селските райони. Затова е необходима законова
регламентация, която да гарантира минимални нива за опазване на видовете като поощрява онези
дейности, които са съвместими с програмата и целите на екомрежата.
Липсата на интеграционен подход, неотчитането на кумулативния и синергичен ефект би довело до формално прилагане на нормативната база,
без да се постигнат целите, заложени в екомрежата.
С приетата у нас Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (ДВ.,бр.73 от 11.09.2007 г.) вече
е постигната необходимата хармонизация с ЕС.
Според тази наредба могат да се разграничат три
случаи или етапа на оценяване на инвестиционните проекти в екомрежата “НАТУРА 2000”.
Първият случай предвижда категоричен отказ
за строителство, когато заявеният инвестиционнен
проект е нормативно недопустим по нашето
законодателство. Например такава забрана за строителство произтича по закона за защитените
територии, когато те се припокриват с екомрежата.
В тези случаи в границите на защитената територия от екомрежата са недопустими каквито и да е
строителни дейности, включително изграждането на
хотелиерска база и свързаната с нея инфраструктура, за нуждите на която и да е форма на туризма в селския регион. На практика това не означава
например, че не могат да се трасират екопътеки и
да се развива екотуризъм. Защитените територии
са с по-строги режими на ползване и те се запазват,
когато защитените територии попадат в границите
на Натура 2000.
Вторият случай се отнася за осъществявания
скрининг по методологията на ЕС за строителни
дейности, когато отсъства законова забрана по нашето законодателство. Тогава местната екологична инспекция или МОСВ взема решения при следните хипотези:
а) ако няма риск от значително отрицателно
въздействие върху видовете и местообитанията,
проектът се одобрява;
б) ако възникнат съмнения или неясноти по
характера на дейността могат да се поставят допълнителни условия пред инвеститора, които той
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да спазва в процеса на изграждане и експлоатация,
и
в) ако е налице опасност от сериозно увреждане на местообитанията и видовете се прави задълбочена оценка. Проектът следва да получи разрешение само ако при неговото строителство и експлоатация се унищожава до 1% от предмета на
опазване. При всеки следваш проект (при строителството например на туристически обекти) трябва
да се отчита кумулативният ефект от вече осъществените обекти, както и съпътстващата ги инфраструктура. Редица проекти, имащи положително
въздействие върху околната среда като пречиствателни станции, противосвлачищни стени, оформянето на екопътеки и други по принцип могат да получат одобрение за строителство в територии, попадащи в екомрежата.
Третият случай се отнася за големи проекти
като асфалтова пътна мрежа, магистрали, тръбопроводи за енергийни носители, ваканционни селища и други, където има вероятност от значително
въздействие, за които Наредбата предвижда детайлна оценка. Методологията на скрининг допуска по изключение да се одобряват и увреждащи
проекти, например, ако се прокарва някаква инфраструктура и са разгледани всички други алтернативи, сред които е избрана оптималната. В тези
случаи се уведомява Европейската комисия (ЕК),
която дава разрешение да се предприемат компенсаторни мерки - обявяване на нова зона със същите местообитания и видове, разширяване на съществуващата, възстановяване на хабитати и други.
Прилагането на новоприетата Наредба обаче
няма да доведе до спиране на строителните дейности по изграждането на ваканционни селища и свързаната с тях инфраструктура, чиито проекти са били приети до влизане в сила измененията в Закона
за биологичното разнообразие, определящи режимите в защитените зони. Известно е, че редица зони (повече от една трета) преди това бяха отложени за допълнително включване в екомрежата, през
което време общините направиха промени на устройствените планове в интерес на бизнеса. Така
процедурата за оценка, съгласно Наредбата след
включване на отложените зони, остава да се прилага само по отношение на бъдещи проекти и изменения в устройствените планове, което е в разрез с интеграционния подход за устойчиво развитие на територията. Поддържането на биоразнообраието безспорно изисква продължителни и принципно последователни усилия, а не конюнктурни
решения.
Едно от важните предизвикателства е изискванията на екомрежата да се интегрират, както в
целите на регионалното планиране, така и в полз-
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ването на земята. Селското и горското стопанство
са дейности, които не само придават устойчив характер на ландшафта на селските райони, но и в
най-голяма степен при определени условия съответстват на предмета и целите на защитените зони.
Интегрирането на тези дейности с подходяща форма на туризъм в екомрежата може да създаде синергичен ефект – еднакво полезен за биоразнообразието и за местните общности.
Ограниченията на ползване земите в специалните защитени зони и териториите от важност за
Общността, в които се развива земеделие, могат
да бъдат определени с местните планове за управление въз основа на общите стандарти за Добрите
аграрни и екологични условия (GAEC). Тези стандарти могат да се посочат в заповедите на МОСВ/
регионалната инспекция в плановете за управление на защитените територии. Те се съдържат в
Наръчника за практическото приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние на Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП), който адаптира GAEC към нашите условия. [3] Контролът по
спазване на Наредбата за извършване на оценка
за съвместимост в защитените зони, както и на
стандартите на добрите аграрни и екологични условия се възлага на регионалната инспекция към
МОСВ и областната разплащателна агенция към
МЗП, които все още не са изградили необходимия
за целта капацитет.
Финансиране на инвестиционни проекти и
компенсиране на собствениците на земя
Финансовата подкрепа за опазване на биологичното разнообразие и поддържането на екологичната мрежа НАТУРА 2000, както и интегрирането
на такива дейности като земеделие и туризъм е
предвидено да се осъществява по няколко европейски оперативни програми.
По оператина програма „Околна среда“
(2007-2013 г.) са предвидени средства за проекти
в областа на биологичното разнообразие в размер
на 103,3 млн. евро, които ще се управляват от
МОСВ. Получатели на тези средства могат да бъдат общински администрации, сдружения на общини, структури в рамките на МОСВ и министерство на земеделието и продоволствието, които отговарят за управлението на национални и природни
паркове и за Натура 2000, както и регионални
структури на МОСВ и МЗП, администрации, управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации.
По оперативна Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.), мярка „Агроекологични плащания“ бяха първоначално предвидени 310,9
евро, които след корекция в броя на мерките от ЕК
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бяха завишени на 435 млн. евро. Отговорни институции по ефективното използване на тези средства са МЗП и Раплащателна агенция към
министерството. С направените последни корекции
по оперативната програма от ЕК мерките за подкрепа на земеделските производители бяха съкратени от 20 на 14. Това преразпределение засегна
в най-голяма степен средствата предвидени за
екомрежата НАТУРА 2000 - плащанията съответно за земя и за гори, като предвидените за седемгодишния период 125 млн. евро са пренасочени за
мярка “Агроекологични плащания”. Проучване, направено в Италия показва, че стартирането и контролът на плащанията по НАТУРА 2000 съответно
за земя и за гори отнема продължително време за
подготовка и изисква добре обучен капацитет от
специалисти.(7) Вероятно ЕК е преценила нашата
степен на готовност за недостатъчна, решавайки
при последната корекция да закрие мерки “Натура
2000 за земеделски земи” и “Натура 2000 за гори”. Така с мярка “Агроекологични плащания” са
защитени интересите на всички земеделски
стопани, чиито земи попадат в мрежата НАТУРА
2000 и те биха могли доброволно да кандидатстват за съответни компенсации. Мярката се състои
от пет основни подмерки, по-важните от които са:
1. Биологично земеделие, което включва биологично растениевъдство – до 418 евро/ха за трайни насаждения и биологично пчеларство – до 15
евро за пчелно семейство, съответно отглеждани в
зоните от екомрежата.
2. Управление на земеделски земи с висока
природна стойност – от 233 до 154 евро/ха съответно за възстановяване и поддържане на (недоизпасени и преизпасени) затревени площи и за поддържане местообитанията на защитени птици в обработваеми земи – до 200 евро/ха.
3. Поддържане характеристиките на ландшафта, което включва традиционно отглеждане на
овощни култури – до 131 евро/ха.
Освен това земеделски производители и частни горовладелци могат да кандидатстват за компенсации на разходите - до 200 евро/ха/годишно,
свързани с изпълнението на ограниченията, разписани в плановете за управление на местата от
НАТУРА 2000.
За земеделските производители от селските
райони по мярка 3.11 “Разнообразяване на неземеделски дейности”, включително за селски туризъм се дава възможност да кандидатстват, като
помощта за три години може да достигне 200
хил.евро, а общо за целия период на подпомагане
до 400 хил. евро.
Получаването на компенсации по мярка
“Агроекологични плащания” на Програмата за раз-

витие на селските райони (2007-2013 г.) е свързано с няколко важни изисквания като: регистрация в
Интегрираната система за администриране и
контрол; подаване на заявление за плащане в общинска служба “Земеделие и гори”; преминаване
на кандидатстващия през основно обучение по
агроекология, финансирано по Приоритетна ос 1
на “Програмата за развитие на селските райони”;
минимален период на прилагане на агроекологичните дейности от 5 години; спазване на специфичните изисквания за отделните мерки и условията
за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
По Оперативна програма „Рибарсто и аквакултури” (2007-2013г.) са предвидени средства в
размер на 108 млн. евро. Рибарството е един от
важните занаяти в селските райони, който по р.
Дунав например обхваща, по данни на
Националната асоциация по рибарство и аквакултури над 980 души, една част от които осъществяват своята дейност в зоните от екологичната мрежа.
Друг източник на средства е Фонд LIFE+
(Лайф плюс), който е новият финансов инструмент
на ЕК за околната среда за периода 2007-2013 г.
За България са предвидени средногодишно по
4 млн. лв., от които половината за проекти по
НАТУРА 2000. Тази програма има три компонента, като първият Life Natura е за осъществяването на политиката за по-нататъшно развитие на
екомрежата НАТУРА 2000 и ще подкрепя проекти
свързани с натрупване на знания за по-добро интегриране на биоразнообразието в развитието на
отделните дейности и за разширяване обсега на
заинтересованите участници. Вторият компонент е
за подкрепа на иновативни подходи и проекти, допринасящи за климата, околната среда и качеството на живот. Например такива с интегриращо значение проекти могат да бъдат изграждането на екохотели в селските райони или в зоните от
екомрежата. Третият компонент е насочен към повишаване на екологичното съзнание с повече информация и комуникации. Новата програма е децентрализирана с 80 % от бюджета си по страните членки за финансова подкрепа на проекти и мерки чрез националните програми. Усвояването на
средства за развитие на дейности в екомрежата
Натура 2000 било за земеделие и горско стопанство, или някаква форма на туризъм от еврофондовете обаче се натъква на редица препятствия.
Сред тях определящи са следните:
1. Все още не са разработени на достъпен
език правилата за работа по усвояване на средствата. Например наредбите по рибарство и аквакултури и за фонд Лайф плюс все още не са официално публикувани. Информацията е непълна и раз-
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пръсната по различни ведомства и липсва достатъчно подготвен административен капацитет за
консултации, което затруднява бизнеса при изготвянето на проекти. Въведени са сложни бюрократични и формални процедури, които отблъскват
бизнеса.
2. Бизнесът не е запознат с процедурите и
трудно намира консултантски компании, които да
подпомагат разработването и управлението на
проектите, а когато даден проект бъде одобрен възниква проблем с неговото финансиране до получаването на средствата от съответния еврофонд.
3. Банките също не са запознати напълно с
процедурите по усвояване на средствата и не винаги могат да преценят реално перспективността
на проектите, които трябва да кредитират. Налице
са затруднения по получаването на гаранции и
референции, кредитни уверения, отпускането на инвестиционни и мостови заеми, кредити за покриване на дължимия ДДС по проектите и др.
В заключение интегрирането на отделни
дейности като земеделие, горско стопанство, туризъм и свързаното с него строителство с целите
на екологичната мрежа НАТУРА 2000, предполага достъпна за бизнеса информация както за нормативната база, така и относно оперативните европейски програми и фондове. Едно от важните предизвикателства е да се изградят интегрирани прог-
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рами за управление на териториите, в които да се
постигне необходимата съвместимост между проектите за развитие с изискванията за опазване на
екологичната мрежа, а отделните дейности да отговарят на общите и специфични за съответната
екологична зона условия и ограничения.
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ABSTRACT
The integration of certain activities as agriculture, tourism and building construction with the goals of the ecological network of NATURA 2000 suggests accessible information about the norm base as well as the European programs
and funds. One of the major challenges is to devise integrated programs for managing the territories, which should
achieve the necessary compatibility between development projects and the requirements for preservation of the ecological network.
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РОЛЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ
СИЛИСТРА
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство - София
Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в областната икономика на Силистра. Благоприятното
съчетание на природно-климатичните условия обуславят високата му степен на развитие в областта.
Целта на доклада е да се анализира състоянието на земеделските стопанства в област Силистра и на тази
основа да се направят обобщени изводи за тяхната роля за постигане на устойчиво развитие в областта.
В разработката са анализирани някои показатели, открояващи ролята на земеделските стопанства за областната икономика в икономически, социален и екологичен аспект.
Ключови думи: земеделски стопанства, устойчиво развитие
Key words: agricultural holdings, sustainable development

Конференцията на ООН “Човешката околна
среда” проведена, в Стокхолм, през 1972 г., доклада на Брундландската комисия от 1987 г., приетите принципи за устойчиво развитие в декларацията от конференцията на ООН в Рио де Женейро
през 1992 г., срещата на високо равнище по устойчиво развитие, проведена през 2002 г. в Йоханесбург и др. поставиха на широка обществена дискусия концепцията за устойчивото развитие и свързаното с него устойчиво земеделие. Ролята на земеделието за реализиране на икономическите, екологичните и социални критерии за устойчиво развитие зависи от съвкупното въздействие на земеделските производители и състоянието, в което се
намират техните земеделски стопанства.
Значението на земеделските стопанства за устойчивото развитие се предопределя от относителната значимост на фермерските и нефермерските дейности за икономиката на района, на утвърдените добри практики за осъществяване на земеделско производство, осигуряването на здравословна храна за населението, съхраняването на ландшафта, качеството на околната среда и биоразнообразието.
Целта на доклада е да се анализира състоянието на земеделските стопанства в област Силистра и на тази основа да се направят обобщени
изводи за тяхната роля за постигане на устойчиво
развитие в областта.
Ролята на селското стопанство е разгледана
многоаспектно в контекста на устойчивото развитие в Европейската селскостопанска конвенция, като
в нея “ земеделието трябва да се възприема като
ключов сектор за благосъстоянието на селските хора и общности”. Земеделието и горите са определени като”първичният сектор”, който води по пътя
на устойчивото развитие. В ЕСК в подхода, касаещ
бъдещата обща селскостопанска политика се разглежда икономическата, социалната и екологичната стабилност, които трябва да осигурят непрекъс-

натост на земеделското производство и заетост в
Европа. Те трябва да осигурят защита на природните ресурси и да предоставят перспектива за развитие на младите земеделски производители. Някои
автори с основание подчертават, че и самото земеделие се променя като придобива устойчив
характер. За Pretty (1997) устойчивото земеделие
не е определен постоянен набор от практики или
политики, а е “процес на социално учене и съвместни изследвания, започвайки с активите най-вече на местните общности и предлагайки цели и индикатори за измерване на прогреса”. Авторът предлага серии от стъпки за достигане на устойчивостта,
като се преминава през подобряване на икономическата и екологична стабилност, въвеждането на
интегрирани регенеративни технологии на производство и се достига до преформулиране на целите на общностите, като създатели на устойчивите
практики се явяват фермерите и местните жители.
Дейностите на индивидите и различните организации въвеждат различни практики, чрез които се доближават към реализацията на целите. Малко покъсно през 2003 същият автор определя ролята на
земеделието като: допринасящо за устойчивото
развитие, запазващо околната среда, създаващо
устойчива жизненост на селските райони, допринасящо за облекчаване на бедността.
Други автори (Kenny, 1989) определят устойчивото земеделие като “земеделски системи,
които са екологични, печеливши, продуктивни и поддържат социалната структура на селската общност”. Аналогично е и становището на Becker
(1997), който определя земеделието като
устойчиво, когато то е “екологично насочено, икономически жизнеспособно, социално справедливо,
културно адекватно и се основава на холистичен
научен подход”.
Подобна е позицията на българските изследователи, като според Хаджиева (2004): “Устойчивото
земеделие е икономически ефективно, екологичес-
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ки стабилно и социално отговорно”. Според автора
устойчивото земеделие е конкурентоспособно, като създава продукти с високо качество, прилага методи на производство, запазващи околната среда,
спестява ресурсите и подобрява качеството на живот на земеделските стопани и на потребителите
на техните продукти. Тази дефиниция много пълно
описва ролята на земеделието за устойчивото
развитие, тъй като съдържа в себе си въздействията му както в икономически и екологичен, така и в
социален аспект и по този начин отразява постигането на целите на устойчивото развитие.
Някои автори (Велчев, Вълев, Борисов(1997)
определят устойчивото земеделие като: “стремеж
към достигане на потенциално възможните за даден агротехнически район добиви с високи биологични стойности на реколтата чрез подходящо определена агротехника, гарантираща получаване на
най-добри икономически резултати при пазарни условия с едновременно запазване и повишаване на
почвеното плодородие и опазване на природната
среда”. В определението по-скоро се набляга на
зависимостта на устойчивостта от агротехнологията, чрез която се постига икономически и екологичен ефект, без да е засегнат социалния аспект.
Част от определенията имат многоаспектен
характер, разглеждайки устойчивото развитие не
само от икономическа и екологична гледна точка,
но се съчетават и с други аспекти като социалния,
биологичния, технологичния и др. Някои от тях обхващат само една или няколко негови страни. Освен
това разгледаните позиции дават основание за
извода, че устойчивото земеделие се свързва не
само със самата производствена система, но и с
развитието на региона.
В разработката са анализирани само част от
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показателите, оказващи влияние на устойчивото развитие на региона, като специално внимание е отделено на тези с пряко влияние. В настоящия доклад няма да бъдат разгледани негативните последици от земеделските дейности за околната среда,
свързани главно с интензификацията и специализацията на производството – замърсяването с естествени и минерални торове, пестициди, закиселяване на почвите, засушаване, глобално затопляне в резултат на газови емисии и др.
Селското стопанство е структуроопределящ
отрасъл в областната икономика на Силистра.
Благоприятното съчетание на природно-климатичните условия обуславят високата му степен на
развитие. То е застъпено във всички селища на областта и има особено важно значение роля за цялостното развитие на селските райони и на общинските икономики.
Един от показателите, отчитащи въздействието на земеделието върху икономическото развитие на региона е структурата на брутната добавена стойност, която е анализирана за периода
2001 г. до 2004г. (таблица 1).
Анализът показва, че основните сектори в икономиката на област Силистра са услугите и аграрния сектор, които осигуряват средно за периода съответно 50,25 % и 40,25 % от брутната добавена
стойност. Трети по значение е индустриалният сектор със средна стойност от 9,5 % от БДС за анализирания период.
Земеделието има структуроопределяща роля
в икономиката на област Силистра, тъй като относителният дял на аграрния сектор в брутната добавена стойност достига 38,4%. Този сектор почти
запазва относителния си дял в БДС, която от 44 %
през 2001 г. намалява на 38 % през 2004 г.

Таблица 1. Структура на БДС по сектори за периода 2001-2004 г.

Сектори
Аграрен
Индустриален
Услуги
Всичко

Източник: Статистически годишник 2005 г.

2001
44
12
44
100

За анализирания период, област Силистра осигурява между 4,03 % и 4,56 % от БДС за страната
създадена в аграрния сектор и между 18,93 и
20,89 % от БДС за Североизточен район в аграрния сектор. Тези стойности за другите сектори (индустриален и услуги) са по-ниски, което ни дава
основание за извода, че приносът на област Силистра при формиране на БДС от аграрния сектор
за страната и районът е най-значим.
В област Силистра работят 3,6 % от лицата,

2002
41
10
49
100

2003
38
4
58
100

2004
38
12
50
100

заети в земеделието. Този относителен дял нарежда областта на единадесето място сред областите
в страната и на първо място сред тези в Североизточен район на планиране (Таблица 2). За областта 4,6% от работната ръка е несемейна, а 95,4%
е семейна. В общински план тя варира от 2,7 до
7 % за несемейната и съответно от 93 до 97,3 %
за семейната.
Характерна за област Силистра е добра възрастова структура на лицата, влагащи труд в зе-
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меделските стопанства. Областта заема добри позиции по брой на лицата от първите три възрастови
групи. Тя е на трето място в страната по брой лица
под 24 години, след областите Благоевград и
Кърджали, на четвърто място в страната по брой
лица от 25-34 години и групата поставена в грани-

ци от 35 до 44 години е на осмо място сред областите в страната. За област Силистра е характерен
и нисък брой на лицата над 65 години, работещи в
селското стопанство. По този показател тя се нарежда на 23-то място.

Таблица 2. Брой на лицата, влагащи труд в земеделските стопанства

Райони
България
СИР
Област Силистра

Работна ръка-общо
1348108
260237
48672

Несемейна работна ръка
59494
17140
2271

Семейна работна ръка
1288614
243097
46401

Източник на информация: МЗГ, 2005, Резултати от преброяване на ЗС в България през 2003 г.

В областта през 2003 г. функционират 20 951
земеделски стопанства, като това е 17,7 % от общия брой земеделски структури, функциониращи
в страната. По този показател област Силистра се
нарежда на четиринадесето място в страната и на
първо място в Североизточен район. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители през същата година са съответно 1184 и
3456, което представлява 22 % икономически активни земеделски структури от общият брой земеделски стопанства.
Производствената структура на земеделието
в Силистренска област традиционно се характеризира с преобладаване на растениевъдството над
животновъдството. Доказателство за това е високия относителен дял на различните растениевъдни
производства от 64,4 % във формираната брутна
стандартна разлика. В структурата на стандартната брутна разлика най-съществен е приноса на отглеждащите различни зърнени и маслодайни
култури, като те достигат 32,8 %. В същото време
в структурата на земеделските стопанства съотношението е 2 към 1 в полза на животновъдните
(специализирани и смесени) стопанства пред
растениевъдните. Като цяло се наблюдава висок
относителен дял на смесените стопанства пред
специализираните, съответно 67,8 % и 32,2 %.
Данните от разпределението на стопанствата
по класове икономически размер показват, че в област Силистра преобладават стопанствата с икономически размер по-малък от 1 ESU. В сравнение с относителния дял на тези стопанства в страната и района, в област Силистра те са по-малко.
В страната стопанствата с икономически размер
до 1 ESU заемат 76,36 %, а в района 67,63 %. В
област Силистра техният относителен дял е помалък, 59,57%. Той е за сметка на увеличение на
броя на земеделските стопанства с икономически
размер от 1-<2 ESU и от 2-<4 ESU. В областта се
наблюдава и по-висок относителен дял на стопанствата от 4-<8 ESU. Това произтича от производст-

вената специализация на стопанствата в областта
и по-скоро от тази на специализираните стопанства.
Ролята на земеделските стопанства за устойчивото развитие на региона може да бъде оценена и чрез броя на стопанствата, извършващи неселскостопански дейности. Това може да се обясни от една страна с факта, че те чрез диверсификацията на своята дейност, влияят в икономически
и социален план като създават добавена стойност
и заетост. От друга страна чрез устойчиво използване на ресурсите, интегриране на екологичните
изисквания при производството на определени
продукти, влияят и в екологичен аспект.
Област Силистра заема някои водещи позиции по брой стопанства, които извършват неселскостопански дейности. Тя е на четвърто място след
областите в България по относителен дял на земеделските стопанства с мултифункционална
активност. Данните от областна служба “Земеделие
и гори” Силистра показват, че през 2003 година
броя на стопанствата с мултифункционална активност е с 18,75 % по-висок от броя на регистрираните земеделски производители. По този показател областта има най-висока стойност в рамките
на Североизточния район на планиране. Сравнението между броя на земеделските стопанства с
мултифункционална активност и регистрираните
земеделски производители дава основание за
извода, че сред активните земеделски стопанства
интересът към тези дейности е много голям. Найголямо е разпространението и значението на земеделските стопанства, които са се насочили към
преработка на земеделски продукти (56 %). По брой
стопанства, преработващи земеделски продукти,
област Силистра се нарежда на пето място в страната и на първо място в Североизточен район на
планиране. Тези стопанства заемат относителен
дял от общия за страната от 5,75 %. На второ място са земеделските стопанства оказват различни
механизирани услуги. Те са около една трета от
производителите – 32 %. 454 (Таблица 3) земе-
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делски стопанства в областта извършват механизирани услуги, като те представляват 4,68 % от
тези стопанства в България и 21,45 % от тези в
Североизточен район на планиране. Областта е на
трето място в страната по брой стопанства, осъществяващи занаятчийска дейност и на първо място в района. Останалите 22 % от земеделските
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стопанства са се насочили към други странични
дейности (8 %), към различни занаяти (2 %), рибовъдство и аквакултури (2 %). Отделни стопанства
се занимават с преработка на дървен материал,
селски туризъм и производство на възобновима
енергия.

Таблица 3. Брой стопанства, според извършваните от тях други неселскостопански дейности

Вид на дейността

България

Механизирани услуги
Преработка на земеделски продукти
Преработка на дървен материал
Селски туризъм
Занаяти
Рибовъдство и аквакултури
Производство на възобновяема енергия
Други странични дейности

9684
13665
115
338
290
1064
66
3647

Североизточен
район
2116
2830
15
53
53
113
5
743

Област
Силистра
454
786
2
2
22
25
2
113

Източник на информация: МЗГ, 2005, Резултати от преброяване на ЗС в България през 2003 г.

Значението на земеделските стопанства за
икономиката на област Силистра може да бъде оценено и по подкрепата, получена от земеделските
производители по линиите на ДФ”Земеделие “ и
програма “САПАРД “.
В таблица 4 са представени кредитите от ДФ
”Земеделие” в област Силистра за 2006 г. По инвестиционните програми на ДФ „Земеделие”през
2006 г. в областта са финансирани 29 проекта.
Най-много на брой са проектите, финансирани по

програма „Техника”. Те са 22, а кредита отпуснат
по тях е 1479 хил.лв. и те представляват 8,09% от
броя на проектите в страната по тази програма. По
брой проекти, финансирани по програма „Растениевъдство”, област Силистра е на девето място сред
областите в страната, а по брой проекти, финансирани по програма “Техника”, тя е на второ място.
По размер на кредита, отпуснат по програма „Техника”, областта е на единадесето място.

Таблица 4. Кредити от ДФ ”Земеделие” за област Силистра, 2006 г.

Район
България
Силистра
Отн. дял на Силистра от
България

Програма
„Животновъдство”
Брой
Кредит
проекти
(хил.лв.)
168
7441
3
68

Програма
„Растениевъдство”
Брой
Кредит
проекти
(хил.лв.)
151
34238
4
127

Брой
проекти
272
22

Кредит
(хил.лв.)
32326
1479

1,79

2,65

8,09

4,58

0,91

0,37

Програма „Техника”

Източник на информация: МЗГ, 2006, Аграрен доклад

Предприсъединителната програма САПАРД е
основен инструмент за подпомагане на земеделските производители и предприемачеството в селското стопанство. Земеделските производители в област Силистра са едни от водещите по реализирани проекти в страната, като за периода 20012004 г. са реализирани 134 проекта с общ размер
на инвестициите 80 122 хил. лева. 54 % от инвестициите по всички проекти са за селскостопанска
техника, 32% са за отглеждане на животни и обработка на месо и 12 % за складови стопанства.

Причините за относително високите стойности на
усвоените средства по програмите за „Техника” и
„Растениевъдство” на ДФ „Земеделие”, както и на
инвестициите за техника по програма САПАРД са
свързани с производствената структура на стопанствата в областта, особено на специализираните
стопанства и на нуждите на земеделските структури с по-голям икономически размер от техника.
Нагласите на земеделските производители за
развитие на мултифункционалната дейност са предпоставка за по-пълното оползотворяване на ресур-
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сите, за разнообразяване на икономиката на селските райони и в крайна сметка за устойчивото им
развитие. По тези причини е изследвано очакваното бъдещо поведение на земеделските производители. За проучване на нагласите и бъдещите намерения на производителите да развиват мултифункционални дейности е проведена анкета сред 40
земеделски стопанства в община Силистра и община Тутракан. При определяне на обектите за изследване са използвани следните критерии: земеделските стопанства да имат поне 5 годишна
история, да са регистрирани като земеделски
производители, да развиват други дейности, свързани със земеделието или да притежават и управляват друг бизнес, да са активни в търсене на информация и знания за изискванията на Общата аграрна политика.
Данните от проведените интервюта показват
висока степен на интерес на земеделските производители към мултифункционална активност, тъй

като 90 % от анкетираните посочват поне една
дейност, която имат намерение да развият. В община Силистра 90-95 % от производителите изразяват тази готовност, а в община Тутракан 80 % са
заявили интерес към мултифункционална активност.
Възможности за по-добро използване на ресурсите показват данните в таблица 5, които илюстрират разпределението на анкетираните производители в зависимост от желанията им да развиват
мултифункционална активност. Данните показват
различие в относителните дялове на желаещите да
се насочат към една или две дейности. В община
Силистра, разпределението на мненията е сред желаещите да развиват две дейности- 50% и тези,
които искат да имат само една мултифункционална дейност – 35%. По различна е картината в община Тутракан, където 70 % от анкетираните са
изразили мнение, че желаят да развиват една дейност.

Таблица 5. Разпределение на анкетираните производители според намеренията за развитие на
мултифункционални дейности (%)

Общини
Силистра
Тутракан
Всичко

3 дейности
10
5

2 дейности
50
10
30

Направено е и анкетно проучване на очакваните промени в развитието на земеделските стопанства и нагласите и бъдещите намерения на производителите сред експерти в областта на агробизнеса от областна служба “Земеделие и гори”
Силистра.
Оценката на експертите за ролята на земеделието за развитието на района като цяло е положителна. Най-високи стойности получава положителната му роля за съхраняване на ландшафта (20 %
напълно съгласни и 80 % - до известна степен),
следвана от въздействието му на качеството на
околната среда (20 % напълно съгласни и 60 % до известна степен). На трето място по подкрепа е
положителната роля на земеделието за повишаване на жизнеспособността на селския район чрез
осигуряване на заетост и доходи на селското
население. Тази му роля се споделя от 60 % от
анкетираните, като 20 % са напълно съгласни, а
40 % - до известна степен.
Негативна оценка е получило значението на
земеделието за опазване на животинското богатство. Тя е посочена от 60 % от анкетираните, но е
предпочетена степента “в известна степен”. На противоположното мнение са 20 %, а останалите не
са изразили мнение. Пълна подкрепа има станови-

1дейност
35
70
52

Няма да развива
5
20
13

щето, че земеделските производители оценяват доходите си от земеделие като ниски. Напълно съгласни са 60 % от анкетираните, а “до известна
степен” – 40 %.
Специалистите в областната служба като цяло не са съгласни с твърдението, че земеделските
производители осъзнават възможностите си да въздействат на качеството на околната среда и да бъдат нейни мениджъри (40 % са напълно несъгласни,
а 20 % - до известна степен). На обратното мнение,
но със степен “до известна степен” са 40 % от
анкетираните.
На базата на анализа на състоянието на земеделските стопанства в област Силистра могат
да се направят следните обобщени изводи:
• Най-значим е приносът на област Силистра
при формиране на БДС от аграрния сектор. В отчетената брутна добавена стойност на областта, големият дял на аграрния сектор се обуславя от
нейните богати природни ресурси и традициите на
населението в този сектор. От икономическа гледна точка, създадената БДС от аграрния сектор в
областта и нейното увеличение в динамика оказва
положително въздействие върху устойчивото развитие на региона.
• Област Силистра заема една от началните
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позиции по относителен дял на заетите в земеделието, като в земеделските стопанства повече от
90 % от работната ръка е семейна. Тя е на единадесето място сред областите в страната по брой
заети в селското стопанство.
• За област Силистра е характерна добра възрастова структура на работещите в земеделието.
В сравнение с другите области в страната в област
Силистра лицата на възраст от 24 до 44 година
като структура са повече, а лицата над 65 години
са относително по-малко.
• В периода на присъединяване на страната
ни към ЕС, земеделските производители от областта са имали водещи позиции по усвояване на
средства, отпуснати по инвестиционните програми
на Държавен фонд „Земеделие„ и програма
САПАРД. Високите стойности на усвоените средства за техника са свързани с производствената
специализация на стопанствата в областта и от икономическия им размер.
• Сравнението между броя на земеделските
стопанства с мултифункционална активност и регистрираните земеделски производители показва,
че сред активните земеделски стопанства интересът към тези дейности е много голям. Наблюдава
се висока степен на интерес на земеделските производители към мултифункционални дейности, като по-голяма част от анкетираните искат да развиват една неземеделска дейност, сравнително малка част от тях – 30% имат желание да осъществяват втора и едва 5 % трета дейност.
• Ролята на земеделието за развитието на районите се оценява положително, като най-висока
оценка получава роля му за съхраняване на ландшафта, въздействието му на качеството на околната среда и ролята му за повишаване на жизнеспособността на селския район чрез осигуряване на
заетост и доходи на селското население. Земеделските производители осъзнават възможностите си
да въздействат на околната среда и да бъдат ней-
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ни мениджъри до известна степен.
На основата на изложените констатации и изводи може да се направи заключението, че земеделието има положителна роля за развитието на
област Силистра през последните години.
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AGRICULTURE’S ROLE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SILISTRA
DISTRICT
Zornitsa Stojanova
University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Agriculture is one of the main branches in Silistra region’s economics. Favorable combination of natural climatic
conditions determinate its high development’s level.
The purpose of the paper is to analyze agricultural holding’s state in Silistra region and on this base to make a
conclusion about their role for sustainable development’s achievement.
The paper analyzes some economical index, which shows the role of agricultural holdings for this region in
economic, social and ecological aspect.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

ПРЕДПОСТАВКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ПЛОВДИВСКА
ОБЛАСТ
Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство - София
Целта на доклада е на основата на концепцията за устойчиво развитие на обществото да се разкрият възможностите и потенциалните стратегически насоки за устойчиво развитие на селските райони в Пловдивска
област, като за целта се оценят възможностите за използване на конкретните природни, демографски и социални дадености при съобразяване със съществуващите традиции и опит на населението в областта.
Ключови думи: устойчиво развитие, селски райони
Key words: sustainable development, rural regions

Увод
През последните години в световен мащаб нараства необходимостта: от намаляване на бедността и социалната изолация; от ограничаване на използването на природните ресурси; от идентифициране нуждите на сегашното поколение без да се
ограничават възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите потребности; от повишаване участието на гражданите в процеса на взимане на решения и от повишаване на взаимната връзка между политиките на Европейския съюз и действията на местно, регионално и национално ниво,
от повишаване на социалния диалог, прилагане на
публично-частното партньорство.
За да изпълни тези задачи ЕС създаде стратегия за устойчиво развитие, която се допълва от
Лисабонската стратегия. Докато стратегията за устойчиво развитие е свързана с качеството на живот,
то Лисабонската стратегия е насочена към увеличаване на конкурентоспособността, икономическия
растеж и създаване на повече и по-добри работни
места. В съответствие с тях в България е разработена и Националната стратегия за устойчиво развитие. Тя отразява Националната стратегическа референтна рамка, Националната програма за реформа (НПР) и Оперативните програми. В националната стратегия за устойчиво развитие се извеждат
ключови цели и принципи, които трябва да се спазват за постигането му. На тази основа всяка област представя стратегическите насоки за своето
развитие.
Целта на доклада е на основата на концепцията за устойчиво развитие на обществото да се разкрият възможностите и да се разкрият потенциалните стратегически насоки за устойчиво развитие
на селските райони в Пловдивска област, като се
очертаят начините за използване на конкретните
природни, демографски и социални дадености при
съобразяване със съществуващите традиции и
опит на населението в областта.

Възможности за устойчиво развитие на селските райони на област Пловдив
Областта има удобно транспортно географско разположение, разполага с висок природен, икономически и човешки потенциал, благоприятен биоклиматичен ресурс, защитени територии, високопродуктивни обработваеми земи, термоминерални
води, изключително богато културно наследство.
Селското стопанство е основен отрасъл в икономиката на Пловдивска област, което води до развитието на разнообразни земеделски култури, то от
своя страна стимулира развитието на животновъдството, който е основен отрасъл е в доста селища на областта и има особено важна роля за
цялостното й развитие.
В областта съществуват дългогодишни традиции в отглеждането на зърнено-житни и технически култури, както и в зеленчукопроизводството
и лозарството. Земеделската земя е 3449048 дка
или 57.6 % от общата територия в областта. Този
процент за страната е 58,7 %, т.е. осигуреността
на областта със земеделска земя е малко под средното за страната и отразява планинския характер
на част от общините. Относителният дял на обработваемата земя е много висок – 80.2 %, при средно за страната 44,84 % и отразява силното значение на земеделския отрасъл за икономиката на
областта.
Делът на брутната добавена стойност за
2003 г. на Пловдивска област е 2259 млн. лв. и се
разпределя по икономически сектори както следва:
аграрен: 11,4 %; индустрия: 31,3 % и услуги:
57, %. И трите сектора се доближават максимално до средните за България нива – 11,6 %, 29,7%
и 58,7%.
Отделните крупни сектори се развиват по различен начин за изследвания период. Индустриалният
сектор запазва относителния си дял в брутната добавена стойност като варира в рамките на 5% за
отделните години. Аграният сектор намалява сво-
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ята важност с 25% за периода. Сектор услуги стабилно нараства през изследвания период.
В област Пловдив работят 7.9 % от лицата,
заети в земеделските стопанства. Този висок относителен дял на заетите в земеделието се дължи
на структурата на отглежданите култури, част от
които са трудоемки – зеленчуци, тютюн, лозя. В
общински разрез по брой хора, работещи в земеделските стопанства по около 12% са заетите в
земеделските стопанства в общините Карлово,
Родопи и Марица. Най незначителен брой е работната ръка в Куклен, Лъки и Кричим – между 0.74
до 1.2%. За областта 4,4% от работната ръка е
несемейна, а 95,6% е семейна. В общински план
тя варира от 0 до 19.6 % за несемейната и съответно от 81.4 до 100 % за семейната. Най-висок
дял на семейната работна ръка е отчетен в община Лъки – 100%, а най-нисък в Пловдив
Идентично е съотношението между мъжете
и жените, работещи в земеделието в общински
разрез, то е около 1,2. В по-голяма част от общините, процентът на мъжете варира от 52 до 59%.
Характерна за селските райони на област Пловдив
е влошена възрастова структура на лицата, влагащи труд в земеделските стопанства. В областта
56.5% от населението заето в земеделието е на
възраст над 55 години, което е тревожен знак за
възникването в скоро време на проблеми с работната сила в селскостопанския сектор. Хората на
възраст между 25 и 45 години влагащи труд в земеделските стопанства са само 40.8%, а именно
те са групата с възможности да прилага нови
сортове, породи, технологии, да променя производствената структура. Младите фермери до 35 годишна възраст са само 10.2%, което силно стеснява перспективите за развитие пред отрасъла.
В област Пловдив преобладават управителите на земеделски стопанства, които са мъже.
Жените са само 17.2%, което е в унисон с тради-
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цията и положението и в останалите области не само в Южен централен район, но и в цялата страна.
За по-голяма част от управителите на земеделските стопанства – 78.3% - това е единствена или основна заетост, което предполага сериозното внимание отделяно от тях на развитие дейността на
стопанствата, както и на по-слабата възможност
за диверсификация на доходите, обясняваща послабото желание за риск и промяна на утвърдената производствена структура, технология, породен
и сортов състав. Неблагоприятен е факта, че само
0.4% от управителите на земеделски стопанства
са на възраст до 35 години, както и големия процент управители на възраст над 55 години – 62.8%.
Управителите в най-добрата трудоспособна възраст
от 35 до 55 години са около една трета от общия
брой.
Неблагоприятна е и образователната структура на управителите на земеделските стопанства в
област Пловдив. 55152 или 97.8% са само с практически опит, 1.4% са със средно специално земеделско образование и само 0.8% са с полувисше, висше, следдипломна квалификация в областта на земеделието.
В областта през 2003 г. функционират 52376
земеделски стопанства, като това е 8 % от общият
брой земеделски структури, функциониращи в
страната и 27.8% от земеделските стопанства в
Южен централен район. По този показател област
Пловдив е на водещо място в страната. Почти идентично е положението на областта по отношение на
броя на стопанствата на физически лица. В областта е по-малък броя на работещите кооперации,
което се потвърждава и от факта, че те са на второ
място по използвана земеделска площ. Броят на
земеделските стопанства регистрирани по Търговския закон е по-нисък и по този показател областта
заема междинно положение (Таблица 1).

Таблица 1. Разпределение на броят земеделските стопанства според статута на стопанствата

България
Физически лица
ЕТ
Кооперации
Търговски дружества
Сдружения и други
Общо

648 274
2870
1973
1331
360
654 808

Южен централен
район
186889
659
448
279
74
188349

Отн. дял от
страната
8
8
7
7,4
3,8
8

Отн. дял от
района
27,8
34,9
30,8
35,5
18,9
44,2

Източник на информация: МЗГ, 2005, Резултати от преброяване на земеделските стопанства в България
през 2003 г.

Данните от разпределението на стопанствата
по класове икономически размер показват, че в област Пловдив преобладават стопанствата с икономически размер по-малък от 1 ESU, като техният

дял е идентичен с положението в страната. В област Пловдив единствено дела на стопанствата с
размери 2-<4 ESU е по-висок от този в страната.
(Таблица 2)
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Таблица 2. Структура на стопанствата по класове икономически размер

Икономически размер
<1
1-<2
2-<4
4-<8
8-<16
16-<40
40-<100
>=100
Общо

България
76,36
16,08
4,87
1,35
0,51
0,35
0,25
0,23
100,00

Южен централен
73,9
17,5
5,7
1,6
0,5
0,3
0,3
0,2
100,00

Област Пловдив
76,3
14,4
5,6
2.1
0,8
0,4
0,2
0,2
100,00

Източник на информация: МЗГ, 2005, Резултати от преброяване на земеделските стопанства в България
през 2003 г.

В област Пловдив преобладават стопанствата
със смесена растениевъдна специализация, други
полски култури и зеленчуци и смесените животновъдни– свине, птици и зайци и преживни животни,

както и смесените – полски култури и преживни
животни. Най-незначителен е делът на стопанствата говеда с месно и млечно направления и смесени трайни насаждения. (Таблица 3)

Таблица 3. Разпределение на стопанствата по специализация

Икономически размер
Зърнено-житни, зърнено–бобови, маслодайни култури
Други полски култури
Зеленчуци, цветя и гъби
Лозя
Овощни насаждения
Смесени трайни насаждения
Говеда с млечно направление
Говеда с месно направление
Говеда с млечно и месно направление
Овце, кози и други тревопасни животни
Свине, птици, зайци
Смесени растениевъдни стопанства
Смесени – преживни животни
Смесени-свине, птици и зайци
Смесени-полски култури и преживни животни
Смесени-други култури и животни
Некласифицирани
Общо

Област Пловдив
1506
4416
4484
2746
892
440
4717
65
111
5350
3966
6155
5182
5176
2742
4835
604
53387

Структура
2,8
8,2
8,3
5,1
1,7
0,8
8,8
0,1
0,2
10.1
7,5
11,5
9,7
9,6
5,2
9,2
1,2
100,00

Източник на информация: МЗГ, 2005, Резултати от преброяване на земеделските стопанства в България
през 2003 г.

Може да се направи общото заключение, че
селското стопанство е основен отрасъл в Пловдивска област. Причините за това са на първо място
изключително благоприятното географско положение на областта и добрите климатични условия.
Това спомага за развитието на най-различни видове селскостопански култури, което от своя страна
стимулира и развитието на животновъдството. За
рационалното използване на тези предимства за

общото развитие на област Пловдив трябва да се
предприемат мерки за привличане на повече
инвестиции, за да се предотврати основния проблем - пустеенето на хиляди декари плодородна
земя. Инвестиции също така са необходими за осигуряването на конкурентоспособност на селското
стопанство чрез прилагане на нови и по-ефективни
технологии, закупуване на нова техника и привличане на млади хора, работещи в земеделския
сектор.
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Основни насоки на развитие на Пловдивска
област
На тази основа могат да бъдат предложени
следните основни стратегически насоки на развитие на областта.
Ускорен растеж и повишена конкурентоспособност на селската икономика, изграждане на бизнес мрежи и клъстери, фокусиране вниманието към
развитието на хранително – вкусовата промишленост
Препоръчително е развитие на конкурентно
селско и горско стопанство и подобряване на условията на труд и живот в селските райони чрез внедряването на съвременни технологии и модерни програми за управление. Необходимо е също и стимулиране на екологичното земеделие и уедряване на
земеделските площи с цел оптимизиране на разходите за производство и привличане на инвеститори, подпомагане приспособяването на фермерите към изискванията на Европейските стандарти и
развитие на професионалното обучение в областта на селското стопанство, насърчаване производството на традиционни (зеленчукопроизводство, овощарство и етерично-маслени култури) земеделски
култури и подпомагане създаването на организации на производители, модернизиране на стопанствата и стимулиране на кооперирането за внедряване на нови технологии и продукти, реконструкция и разширяване на хидромелиоративния фонд,
насърчаване и ускорено развитие на лозарството и
винопроизводството, изграждане на тържища и сертифициращи лаборатории за улесняване достъпа
до услуги на местните земеделски производители),
подкрепа на производителите на биологични и екологично чисти продукти по съвременни технологии.
Развитието на икономиката на селските райони трябва да е в съответствие с опазването и ус-
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тойчиво ползване на природното и културно
наследство. Необходимо е да се предприемат
стъпки за предотвратяване на негативни последици за околната среда и културното богатство вследствие на стопанската дейност.
За повишаването на конкурентоспособността на селската икономика важна роля ще играе и
развитието на устойчиви форми на туризъм – културно-исторически, балнеоложки, екологичен, винен
и др. Различните видове туризъм са подходящи инструменти за стимулиране на местното предприемачество и за увеличаване на доходите на местното население. Нужно е подобряване на туристическото обслужване, усъвършенстване на рекламата на обектите от туристически интерес и изграждане на мрежа от информационни центрове за
туризъм
Необходимо е модернизиране на административните структури и подобряване качеството и
достъпа до обществени услуги. Също така е необходимо изграждане на нови и укрепване на вече
съществуващи административни звена на местно
ниво, отговорни за прилагането на програми и проекти за развитие от европейските фондове. За тази
цел нужно организиране на обучения и семинари
за разпространение на добрите практики в процеса на усвояване на финансовите средства от ЕС,
писането и прилагането на проекти, улесняване достъпа на гражданите и бизнеса до административните услуги (чрез прилагане принципа на “едно
гише, изграждане на мрежи в партньорство с области в България и региони от ЕС.
Нужно е да се изградят работещи информационни канали, които да осигурят възможност за
пряка комуникация, обмен на информация и задълбочаване на партньорството между структурите, намиращи се на различни управленчески нива.
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ABSTRACT
The purpose of the paper is on the basis of the concept for community sustainable development to reveal the
preconditions and potential strategic trends for sustainable development of rural regions in Plovdiv area defining the
opportunities for use of the concrete natural, demographic and social facilities taking into consideration the existing
traditions and experience of the population in the region
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През 1994-2003 г. в Учебно-опитната база на УНСС – София в с. Г. Лозен е изследвано влиянието на
биологично активните вещества при царевица, овес, соя, кръмно цвекло и кориандър.
Резултатите от опитната работа показват, че при всички култури е получено повишение на добивите при
някои от изпитваните препарати в сравнение с контролните варианти.
При Кориандъра, освен добивите, се е увеличило и съдържанието на обикновено и етерично масло.
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През последните десетилетия науката за растежните регулатори получи стремително развитие
основавайки се на съвременните достижения на
растителната физиология, молекулярната биология,
биохимията, екологията и новите биотехнологии.
Растежните регулатори влияят върху протичането на жизнените процеси на количествените
промени и качествените изменения на структурата и функциите на цялото растение и отделните му
части /органи, тъкани и клетки/ в процеса на развитие на растенията.
Редица автори в свои публикации посочват химичната природа на растежните регулатори, методите за синтез, тяхната биохимична и физиологична активност (Кефели, Прусакова, 1985).
С помощта на растежните регулатори се регулират процесите на цъфтеж, плодообразуване,
узряване, вкореняване на растенията, както и процеси свързани с устойчивостта им към стресови
фактори и други. В тази насока изследвания са публикувани от редица автори (Калинин, 1984; Каранов,
1974; Никелл, 1984; Прусакова, 1984;
Grawford,1999; Rademacher,2001). Растежните
регулатори, включени в съвременните технологии,
повишават добивите при много култури (Керин,
Берова, 2001; Генчев, Петрова 2002; Каранов,
1997, Прусакова, 1984; Никел, 1984, Grawford,
1999; Георгиев Г., К. Каранов, 1991), но ефектът
им е тясно свързан с различни външни и вътрешни
фактори.
У нас в тази насока са извършвани изследвания с БАВ при пшеница (Колев, Терзиев, 1999),
фасул (Колев и др., 1999 и Ненкова и др., 1997;
Кертиков Т., 2002 ).
Обширни и задълбочени са изследванията за
групата на синтетичните ауксини (Labavitch, 1999),
перспективите за биофизическите методи,
(Vasilevski, 2001), както и физиологическата активност на комбинираните препарати Розалин (Ahihim,
Ponomarenko,1997) и Емистим ( Мусияка, Григо-

рюк, 2001 ).
Семената като първи стадий за въздействие
с БАВ от растежа и развитието на растенията и
тяхната ефективност при полски условия са обект
на проучване от редица автори (Зауралов, Колмыкова, 2004 ).
Целта на настоящото проучване бе да установим влиянието, което оказват някои биологично
активни вещества върху продуктивността при
царевица, овес, кръмно цвекло, соя и кориандър.
Материал и методи
Научните изследвания са проведени в Учебно
опитната база в с. Горни Лозен на УНСС, гр. София
на ливадно-канелена почва със следните физикохимични свойства: Аорн. (0,28 cm); Обемно тегло
– 1,27 g/cm2 по (Н.А.Качински ); Отн.плътност –
2,58 (пикнометър); Обща порьозност-50,78 %;
Хумус – 2,20% ( по И.В.Тюрин ); Общ азот –
0,328%(по Келдал ); рН във вода – 6,5 (с рНметър), а в калиев хлорид – 6,3; Карбонати – няма.
През периода 1994 – 1996 г. е изведен полски опит с царевица и овес.
Опитната работа с царевица хибрид Р – 37 –
37 е проведен с осем варианта, от които четири
препарата - СА-22, А-4, П-10 и Тритимил в две
дози 30 и 60 ml/da с четири прилежащи контроли,
внесени във фаза 5-6 лист.
Изследванията с овес сорт W-816 са проведени по метода на латинския правоъгълник с
препаратите: СА - 22, А - 4, М - 2, Н-10, П-10, АД30 и Тритимил в дози: 30 и 60 ml/da. Пръскането
се извърши във фаза братене. Растенията се отлежала по общоприетата технология за културата.
През 1997 – 1999 г. е изведен опит с кръмно
цвекло сорт Жълт Екендорф в две фази: 10 – 12
лист и 40 дни преди прибиране. Изпитани са препаратите М-2 - фаза10-12 лист и ХП-44 -40 дни
преди прибиране в две дози: 30 и 60 ml/da с прилежащи контроли.
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Заложен е полски опит със соя сорт Бисер
през 1998 – 2000 г. по блоковия метод в четири
повторения. Третирането се извърши двукратно в
начален и масов цъфтеж с гръбна пръскачка с препаратите САД-1-30 ml/da, САД-2-50 ml/da, Н-40 20 ml/da, Унимил – 30 ml/da, М-2 - 30 ml/da.
През 2001-2003 г. е изведен опит с биостимулаторите ХП-55 в доза 20 ml/da и ПБ-31 в доза
30 ml/da при кориандър със сорт Лозен 1. Третирането е извършено във фаза масов цъфтеж с гръбна пръскачка. Опитът е заложен по блоковия метод в четири повторения, с големина на опитната
парцелка 10 m2 с прилежаща водна контрола.
Отчетени са добивите на зърно от декар при
царевица, овес, соя и кориандър и добива на кореноплоди при кръмно цвекло. Резултатите са обработени по метода на дисперсионен анализ.
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Резултати и обсъждане
Резултатите от изпитваните препарати при царевица в доза 30 и 60 ml/da са дадени в табл. 1,
като съществено положително въздействие от всички изпитваните препарати, оказва препаратът
Тритимил. Препаратът СА-22 само през 1996 г.
има доказано повишение на добива с 10,6 % в сравнение с прилежащата контрола. Препаратите А-4
и П-10 имат колебливо въздействие и резултатите
са по-ниски, близки и с малка положителна тенденция към прилежащите контроли. И през трите
години на изследване препаратът Тритимил проявява положително влияние изразено в повишаване
на получения добив, съответно с 10,7 % - 1994,
7,6 % - 1995, 9,1 % - 1996.Разликите са математически доказани в сравнение с прилежащите
контроли.

Таблица 1. Въздействие на някои БАВ върху продуктивността от царевица хибрид р-37-37,
УОБ – Г. Лозен към УНСС, гр. София
№ по
ред

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Средно за
периода

ДОБИВ
ВАРИАНТИ

СА-22
контрола
А–4
контрола
П-10
контрола
Тритимил
контрола
GD-5 %
СА-22
контрола
А-4
контрола
П-10
контрола
Тритимил
контрола
GD-5 %

1994
1995
kg/da
%
kg/da
%
ДОЗА 30ml/da
373
100,0 255
105,8
373
100,0 241
100,0
402
106,9 259
95,6
376
100,0 271
100,0
355
93,2
277
106,9
381
100,0 259
100,0
442
110,7 297
107,6
399
100,0 276
100,0
20,6
18,5
ДОЗА 60ml/da
422
104,1 340
97,0
405
100,0 348
100,0
360
104,9 342
104,8
343
100,0 332
100,0
381
102,4 343
98,0
372
100,0 350
100,0
368
105,4 415
107,5
349
100,0 386
100,0
19,2
25,4

При завишение на дозата на 60 ml/da положителното въздействие на препаратът Тритимил е
изразено като тенденция с повишение от 3 до 7,5 %
на добива спрямо контролите, но без математическа доказаност на разликите. При агроклиматичните условия на Софийска област на ливадно-канелена почва изпитваните препарати в съответните дози не дават достоверна положителна разлика
в стойностите за добива в сравнение с прилежащите контроли.

1996
kg/da
%

kg/da

%

302
273
277
295
288
293
311
285
22,4

110,6
100,0
93,8
100,0
98,3
100,0
109,1
100,1

310
296
312
314
306
311
350
320

104,7
100,0
99,4
100,0
98,4
100,0
109,4
100,0

377
374
350
366
368
380
325
315
21,6

100,8
100,0
95,6
100,0
96,8
100,0
103,2
100,0

380
376
351
347
364
367
369
350

101,0
100,0
101,2
100,0
99,2
100,0
105,4
100,0

Единствено препаратът Тритимил в доза
30 ml/da повишава добива средно за периода с
9,4 % в сравнение с контролата и доказани разлики при GD- 5 %.
Резултатите от приложението на препаратите СА-22, А-4, М-2,Н-10, П-10, АД-30 и Тритимил
при третирането на посеви от овес във фаза братене с доза 30 и 60 ml/da са представени в табл. 2.
При доза 30 ml/da положително е влиянието върху
добива на зърно от препаратите П-10, СА-22, АД-
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30 и Тритимил, при които увеличението е съответно от 9,2 % до 14,5 % средно за изследвания
период. С доказана статистическа разлика и през
трите години на изследване в сравнение с контро-

лата са резултатите за добива получени при третиране с препаратите Тритимил - 14,5 % и АД-3014,2%.

Таблица 2. Влияние на биологично активни вещеста върху добива на овес при третиране във фаза
братене при доза 30 и 60 ml/da
№ по
ред

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Добив на зърно, kg/da
ВАРИАНТИ

1994 г.

СА -22
контрола
А–4
контрола
М -2
контрола
Н – 10
контрола
П – 10
контрола
АД – 30
контрола
Тритимил
контрола
GD - 5 %
1%
0,1%

294,0++
264,2
271,5
301,0
307,0
301,0
241,0
241,2
287,0+++
241,0
261,8++
245,5
282,0+++
247,0
11,50
15,40
20,24

СА -22
контрола
А–4
контрола
М -2
контрола
Н – 10
контрола
П – 10
контрола
АД – 30
контрола
Тритимил
контрола
GD - 5 %
1%
0,1%

231,8
245,5
243,0
281,5
243,0
281,5
238,2
224,5
260,0+++
224,5
281,8
281,5
265,9+++
230,0
17,95
24,02
31,57

1995 г.

1996 г.

ДОЗА 30 ml/da
191,0++
194,0
163,0
173,4
191,0+++
180,6
160,1
165,0
168,0
166,0
171,2
167,2
166,3
171,0
165,7
172,8
177,8
176,2
176,0
169,0
226,0+++
178,0+
173,0
164,5
196,0+++
197,8++
170,0
173,0
13,39
14,21
19,85
19,20
25,88
2,99
ДОЗА 60 ml/da
224,0+++
183,1
168,1
165,9
212,2+++
176,0
171,4
170,0
198,0+++
181,0
162,6
169,0
175,0
175,4
171,8
172,0
184,0
174,3
172,0
167,8
208,0+++
198,7+
168,0
177,0
216,0+++
203,5++
169,0
171,0
17,88
19,12
23,94
26,71
31,46
33,25

При доза 60 ml/da положителният ефект от
препаратите Тритимил и АД-30 върху добива се
запазва. За Тритимил той е доказан през трите години и е повече с 20,3 %, а при АД-30 – през две
от годините и е с 8,5 % повече спрямо контролата;
за СА-22, А-4, М-2 и П-10 той е доказан само през
една от годините. Ефектът от останалите изпитвани препарати не е доказан.
Получените резултати от двете третирания
през вегетационния период на овеса показват, че
нормата на третиране с биологично-активни вещества (БАВ) е фактор, който влияе и изменя продуктивността на растенията. С препаратите Тритимил
и АД-30 във фаза братене е получен висок добив

средно

% към
прилежащата
контрола

226,3
200,2
214,4
208,7
213,6
213,1
192,9
193,0
213,6
195,3
221,9
194,3
225,2
196,6

113,0
100,0
102,7
100,0
100,2
100,0
99,9
100,0
109,2
100,0
114,2
100,0
114,5
100,0

211,4
193,1
210,4
207,6
207,3
204,4
196,2
189,4
206,1
188,1
226,6
208,8
228,5
190,0

109,5
100,0
101,3
100,0
101,4
100,0
103,6
100,0
109,6
100,0
108,5
100,0
120,3
100,0

на зърно от овеса като средно за три години той е
съответно 225,2 и 221,9 kg/da при доза 30 ml/da и
228,5 и 226,6 kg/da при доза 60 ml/da.
Следователно икономически ефективна норма на
третиране на овеса във фаза братене е 30 ml/da.
От табл. 3, в която са представени резултатите от изследванията с БАВ при кръмно цвекло се
вижда, че във фаза 10-12 лист най-голямо повишение на добива от кореноплоди се получава при
третиране с препарата М-2 в доза 30 ml/da - с 20 %
повече в сравнение с контролата, средно за изследвания период. И през трите години разликите за
добива са доказани математически при GD- 5 % и
GD- 1 %.

Биологично активните вещества – алтернатива за ...

125

Таблица 3. Влияние на някои БАВ, приложени във фаза 10-12 лист и 40 дни преди прибиране на
кръмно цвекло, сорт жълт екендорф
№ по
ред

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Средно за
периода

ДОБИВ
ВАРИАНТИ

Контрола
М-2 –
30 ml/da
М-2 –
60 ml/da
GD - 5 %
1%
0,1 %
Контрола
ХП-44 30 ml/da
ХП-44 60 ml/da
GD - 5 %
1%
0,1 %

1997
kg/da

1998
%
kg/da
%
ФАЗА 10 – 12 ЛИСТ

1999
kg/da

%

kg/da
5092

%

6856

100,0

3144

100,0

5275

100,0

100,0

7753+

113,1

3768++

119,8

6841++

129,7

6121

120,0

6972

101,7

3580+

113,9

6250+

118,5

5267

103,4

1617
870
12,5
895
13,5
1207
17,9
1355
19,4
2449
1645
23,2
2175
25,2
3935
ФАЗА 40 ДНИ ПРЕДИ ПРИБИРАНЕ

15,7
26,5
32,1

6150

100,0

3059

100,0

3575

100,0

4261

100,0

7270++

118,2

3356

109,7

4026+

112,6

4884

114,6

7120+

115,8

3216

105,1

3825

103,2

4720

110,8

886
1190
1573

12,9
17,4
22,9

946
1355
2176

15,7
20,6
27,2

1027
1409
2945

12,5
17,9
23,7

Соята е култура, която на почвено засушаване издържа повече, защото има добре развита коренова система. Много взискателна е към относителната влажност, особено през периода на цъфтежа, плодообразуването и наливането на семената. В условията на 1999 г. с изключително високи екстремни температури, а впоследствие силни
ветрове придружени с обилни валежи, изпитваните
препарати не са проявили потенциалните си възможности за положителното повлияване върху
структурните елементи и добива при соята.
Най-перспективен се оказа препаратът Н-40
в доза 20 ml/da внесен във фаза масов цъфтеж и
води до увеличаване на добива и през трите години
на изследване с доказаност на резултатите през
1998 и 2000 г.
Резултатите от третирането на кориандъра с
БАВ във фаза масов цъфтеж представени в табл. 5
показват положително повлияване върху съдържанието на етерично и обикновено масло. Получените

Изследванията с препарата ХП-44 внесен във
фаза 40 дни преди прибиране на кореноплодите
показват, че и в двете дози 30 и 60 ml/da добивът
се повишава съответно с 14,6 и 10,8 % в сравнение с контролния вариант, средно за периода като
разликите се доказват за ХП-44 -30 ml/da за две от
изследваните години, а при третата – повишението спрямо контролата е с 9,7 %, но не се доказва
математически. За ХП-44 – доза 60 ml/da само
през първата година добивът се доказва при GD5 %.
Експерименталните резултати от изследванията при соята са представени в табл. 4. Най-добри
резултати по отношение на добива се получават
при третиране с препаратите Н-40 и САД-1 (30 ml/
da ) и през трите години на изследване като средно
за периода са съответно с 10,6 % и 8,3 % повече
от контролния вариант. Резултатите са доказани
математически при GD – 5 % за САД-1 през първата година и за Н-40 – през 1998 и 2000 г.

Таблица 4. Влияние на някои БАВ върху добива при соя, сорт бисер
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВАРИАНТИ
Контрола
САД-1 – 30 ml/da
САД-2 - 50 ml/da
Н – 40 - 20 ml/da
Унимил - 30 ml/da
М – 2 - 30 ml/da
GD - 5 %
GD - 1 %
GD - 0,1 %

1998 г.
kg/da
201,9
230,7
218,1
234,1
213,4
202,5
29,6
42,5
62,6

%
100,0
114,3
108,0
115,9
105,7
100,3
14,0
20,1
29,5

1999 г.
kg/da
193,3
212,2
195,0
205,2
199,4
196,2
23,7
32,9
45,3

%
100,0
109,3
100,9
106,2
103,1
101,4
12,3
17,0
23,4

2000 г.
kg/da
272,7
280,5
288,9
299,4
271,3
267,2
24,1
36,7
57,2

%
100,0
102,9
105,9
109,8
99,5
98,0
8,9
13,2
20,4

Средно за
периода
kg/da
%
222,6
100,0
241,1
108,3
234,0
105,1
246,2
110,6
229,0
102,8
222,0
99,8
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Таблица 5. Влияние на някои БАВ върху съдържание на етерично и обикновено масло върху
кориандър, %

1. Контрола
ХП – 55
2.
/20 ml/da/
ПБ-31
3.
/30 ml/da/

%

Средно за
периода

%

% спрямо
контролата

%

%спрямо
контролата

%

%спрямо
контролата

%

%спрямо
контролата

%

%спрямо
контролата

%

Съдържание на обикновено масло, %
2001 г.
2002 г.
2003 г.

Средно за
периода

%спрямо
контрола

%

%спрямо
контрола

№
по ВАРИАНТИ
ред

%спрямо
контрола

Съдържание на етерично масло, %
2001г.
2002 г.
2003 г.

1.05

100.0 1.01

100.0 1.07

100.0 1.04

100.0 15.8

100.0 17.2

100.0 16.8

100.0 16.6

100.0

1.09

103.8 1.04

103.0 1.12

104.7 1.08

104.1 16.9

106.9 17.8

103.5 17.8

105.8 17.5

105.4

1.14

108.6 1.09

107.9 1.17

109.3 1.13

108.7 17.3

105.2 18.3

106.2 18.0

107.1 17.86 106.3

GD – 5 % 0.067 0.078 0.097 0.81 0.97 1.12

данни от действието на препарата ХП-55 прилобиви при тази култура, свързани с почвения тип и
жен в доза 20 ml/da показват повишение съдържамикроклиматичните условия на Софийска област.
нието на етерично масло с 3,8%, а за обикновено
И през трите години е запазена положителната тенмасло – с 5,4 % спрямо контролата, средно за
денция за увеличаване добива на семена като при
ХП-55 увеличението с 5,4%, а за ПБ-31 – с 11,5 %
изследвания период и не са доказани. Препаратът
спрямо контролата средно за периода.Разликите
ПБ-31 приложен в доза 30 ml/da повишава съдържанието на етерично масло с 8,7 %, а на обикноса доказани математически по години при GD –
вено – с 6,3 % спрямо контролата средно за
5 % за препарата ПБ-31. Получените положителни стойности за добива са в резултат от въздейстпериода, с доказаност при GD – 5 %.
вието на изпитваните препарати върху задържанеПолучените стойности за добива при корианто на повече цветове на растенията, а в последстдъра по години и средно за периода са отразени в
вие и намаляване загубите от оронването на узретабл. 6. Общо за периода на изпитване на препалите семена.
ратите е характерно, че са получени по-ниски доТаблица 6. Влияние на БАВ върху общия добив при кориандър

1.
Контрола
2.
ХП-55 /20 ml/da/
3.
ПБ-31 / 30 ml/da/
GD – 5% 1.42 6.1 3.9

100.0 25.8
103.8 27.5
109.1 29.1

Изводи
- Царевица – [Zea mays.L.] Резултатите от изследванията на
- Четирите препарата СА-22, А-4, П-10 и
Тритимил в две дози - 30 и 60 ml/da при третиране
на посевите от царевица във фаза 5 – 6 лист
показват, че първите три не оказват положително
въздействие върху формирания и получен добив,
резултатите са близки или равни с тези на контролата.Препаратът Тритимил в доза 30 ml/da проявява доказано положително повишение на добива – с
9,4% средно за периода на проучване.
- Овес - [Avena sativa L.]При третиране на растенията във фаза
- Братене с препаратите Тритимил и АД-30

kg/da

100.0 36.1
106.6 38.4
112.8 40.8

Средно за
периода

kg/da

100.0 31.2
106.4 32.9
111.4 34.8

% спрямо
контролата

31.7
32.9
34.6

kg/da

% спрямо
контролата

kg/da

ВАРИАНТИ

% спрямо
контролата

№
по
ред

% спрямо
контролата

Добив по години, kg/da
2001 г.
2002 г.
2003 г.

100.0
105.7
111.6

при доза 30 ml/da добивът на зърно е повече съответно с 14,5 % и 14, 2 % в сравнение с контролата.
При доза 60 ml/da най-голямо е повишението на
добива от действието на препарата Тритимил –
20,3 % повече в сравнение с контролата средно за
периода, с математически доказани разлики и през
трите години на изследване. Доказан е ефектът от
действието на препаратите Тритимил и АД-30 при
доза 30 ml/da.
- Кръмно цвекло - [ Beta vulgaris var. crassa.]
От научните
- Изследвания за изпитване влиянието на препаратите М – 2 и ХП-44 в две дози и в две фази се
установи, че най-ефективен и икономически изгоден във фаза 10-12 лист се оказва препаратът М-
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2 – 30 ml/ da, който повишава добива на кореноплоди с 20 % в сравнение с контролата, средно за
периода на изследванията , с математическа доказаност на резултатите и през трите години.
- Във фаза 40 дни преди прибиране препаратът ХП-44 и в двете дози на изпитване - 30 и 60 ml/
da повишава добива на кореноплодите, но икономически ефективната норма на препарата е
30 ml/ da, при която добива се повишава с 14,6%
повече в сравнение с контролата, средно за изследвания период.
- Соя - [Glycine hispida max] При третирането
на посевите от соя
- С изпитваните препарати във фаза цъфтеж
най-добри резултати по отношение на добива от
зърно се получават с препарата Н-40 в доза
20ml/da – с 10,6% повече спрямо контролата, средно за изследвания период.
- Кориандър – [Coriandrum sativum L.] Препаратът ПБ-31 в доза 30 ml/da повишава съдържанието на етерично масло с 8,7%, на обикновено масло
– с 6,3% и на добива – с 11,5% спрямо водната
контрола средно за периода с математическа доказаност през годините на изследването.
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ABSTRACT
During 1994-2000 in the Educational-experimental base of UNWE- Sofia in Gorni Lozen village was investigated
the influence of biologically active compounds applied to maize, oats, fodder beet, soya, coriander.
The results of the experimental work demonstrated that all cultures increased their yields when applying some of
the investigated ingredients compared to the control variants.
As for coriander apart for an increase of the yield was noticed an increase of the content of ordinary and essential oil.
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ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
(НА ПРИМЕРА НА ЗЪРНО -, ОВОЩАРСТВО И ЛОЗАРСТВО И
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО)
Диана Копева, Нина Иванова
Университет за национално и световно стопанство - София
Възстановяването на частната собственост върху земеделските земи, един от основните резултати от проведената аграрна реформа у нас, поставя настойчиво въпроса за анализа на формиралите се нови организационни структури, какви са техните основни характеристики, как функционират, ефективни и конкурентоспособни
ли са на общия европейски пазар.
Важен елемент от икономическия преход на страните от Централна и Източна Европа е преструктурирането на производствените организации и как то влияе върху производството и ефективността. Ключов въпрос е
дали новите производствени земеделски структури са по-ефективни от преструктурираните бивши държавни и
кооперативни форми, при наличието на много бюджетни ограничения в една конкурентна среда. (Swinnen and
Mathijs, 2001).
Фирмената ефективност се определя от свои същностни характеристики и от социално-икономическата
среда, в която оперира. Тези същностни характеристики включват човешки и физически капитал, технологии,
комбинациите от тях или обобщено организационна форма (Mathijs, Blaas and Doucha, 1999). Ефективността
най-общо се състои от две научни понятия - техническа и алокативна ефективност. Техническата или производствената ефективност се реализира, когато индивидуалният производител създава продукцията си при най-добрата налична технология, с оптимална комбинация на факторите, и минимално равнище на издръжките.
Разпределителната ефективност от своя страна включва в себе си понятието производствена ефективност, но
изисква още фирмите да произвеждат най-предпочитаната от потребителите продукция.
Целта на настоящата разработка, е да се изследва техническата ефективност на земеделските стопанства,
да се определят факторите, които влияят върху нея, и доколко тези структури са ефективни и конкурентоспособни на европейския селскостопански пазар.
Ключови думи: земеделски стопанства, ефективност, техническа ефективност, конкурентност, България
Key words: farms, efficiency, technical efficiency, competitiveness, Bulgaria

Увод
Една икономическата система може да бъде
определена като ефективна, ако произвежда блага,
които хората желаят, с минимални разходи. Производствената (техническа) ефективност, се реализира, когато индивидуалния производител създава
продукцията си при най-добрата налична технология с оптимална комбинация на факторите на производство и минимално равнище на разходите. В
дългосрочен план - ефективното производство означава да се произвежда продукт с разходи на производството на равнището на минималните дългосрочни средни такива.
Ефективността се изследва детайлно в научните разработки на Fare, Grosskopf и Lovell (1985,
1994) и Lovell (1993). Съвременното изследване
на ефективността започва с Фарел (1957), който
доразработва изследванията на Debreu (1951) и
Koopmans (1951), като целта му е да измери фирмената ефективност, при условие на множество
ресурси на входа на производствената система.
Той смята, че фирмената ефективност се състои
от два компонента: техническа ефективност, която
отразява способността на фирмата да достигне
максимум резултат на изхода на системата при

дадено множество вложения и разпределителна
ефективност, която изразява способността на фирмата да използва вложенията в оптимални пропорции, като им се зададат относителни цени. Тези
две измервания на ефективността като съвкупност
дават икономическата ефективност.
Ефективността при използването на ресурсите често се нарича оптималност на Парето или
Парето ефективност, на името на известния италиански икономист Вилфредо Парето (1848-1923),
който поставя началото на изучаването на ефективността. Според него икономическата ефективност
се състои от следните два вида ефективности:
a. Техническа (производствена) ефективност
(т.е. производството на стоки и услуги с възможно
най-малко използване на ресурси). Ако не е налице техническата ефективност, то тогава разходите
за ресурси за производството на тези стоки и услуги могат да се намалят. Тогава спестените ресурси могат да се използват за производството на
повече продукти, което би позволило да се подобри благосъстоянието на даден субект, без това да
води до влошаване състоянието на друг.
b. Алокативна ефективност (т.е. производство на даден набор продукти и услуги, които са
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ефективни). Това означава, че ако алокативната
ефективност не е достигната, ресурсите ще се преразпределят така че, ако се произведе друга комбинация от продукти и услуги, то ще се подобри
благосъстоянието на едни, без да се влоши същото на другите.
Две специфични условия трябва да бъдат изпълнени, за да се достигне производствената
ефективност, а именно:
Първо: Стопанските единици трябва да функционират като производството им, е на нивото на
разходните им криви, а не над тях.
Второ: Всички фирми трябва да имат еднакво
ниво на пределни разходи, т.е. пределният разход
за производството на последната единица краен
продукт, трябва да бъде един и същ за всяка фирма.
Целта на настоящата разработка, е да изследва техническата ефективност на земеделските
стопанства и факторите, които влияят върху нея.
Обект на изследване са земеделските производители, специализирани в производството на зърнени култури, трайни насаждения и зеленчуци в
Ломско-Свищовския агроекологичен район. Предмет на изследване е техническата и икономическа
ефективност на земеделските стопанства, специализирани в едно от тези производствени направления.
Методология на изследването
Анализът на резултата на конструирания
модел, цели да покаже връзката между факторния
комплекс и изходния продукт, т.е. начинът на реагиране на икономическата система, представляваща съвкупност от описаните от нас земеделски
стопанства, на увеличаване на размера на вложенията (земя, труд и капитал и др) - продукта на изхода на системата ще се увеличи, ще се намали

или ще остане неизменен.
За постигане целите на изследването и необходимата за него база данни, е използван метода
на диагностично изследване (анкетно проучване)
чрез директно интервю на земеделските производители.
Обхват на обекта на изследване (извадка). За
постигане на представителност на извадката за изследвания регион бе приложен гнездови подбор на
земеделските стопанства, т.е. използвана е едностепенна гнездова извадка. Земеделските производители в Ломско-Свищовския агроекологичен район
бяха разделени на три подсъвкупности по критерии производствена специализация (зърнени, трайни насаждения и зеленчукопроизводство).
Земеделските производители, които не са пазарно
ориентирани (т.е произвеждат за самозадоволяване бяха изключени от подсъвкупностите. Критерии
за изключване е размер на ИЗП. От всяко така образувана подсъвкупност бяха формирани гнезда,
от които по случаен начин се определиха земеделските стопанства. Крайната извадка от 151 земеделски стопанства бе получена като обединение на
всички земеделски стопанства случайно избрани
от гнездата. Извадката включва 59 зеленчукопроизводителя, 50 стопанства, специализирани в производството на плодове и грозде и 42 зърнопроизводители.
Работни хипотези
1. Производствените структури в земеделието
функционират неефективно и не използват пълния
капацитет на разполагаемите ресурси.
2. Съществуват секторни диференциации по
отношение на ефективността и конкурентоспособността на производствените структури;

Таблица 1. Описание на модела и факторния комплекс
Променливи
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Описание
Обемът продадена продукция в хиляди лева изчислена по цени производител,
Yi - производство
получени от базата данни, събрана при проучването, като се отчита и
продукцията, която се използва за храна на животните
Х1 - Земя
Използваема обработваема земя (ИЗП) от земеделските стопанства в декари
Вложен общ обем постоянен и сезонен труд – включва отработени през годината
човекочасове от производствения и административния персонал, както и
X2 – Труд
семейния труд, изчислен в Годишна работна единица (ГРЕ) (1 ГРЕ =1856
отработени часа в годината или 232 човекодни
Стойността в хиляди лева на семена, гориво и смазочни материали, торове и
Х4 – Производствени разходи химикали, концентриран фураж, както и стойността на собствено произведените
ресурси, използвани в производството, разходите за труд, аренда, лихвите по
(текущи)
кредити, наета техника и др.
Стойност на дълготрайните активи на земеделските стопанства – сгради,
машини, съоръжения, оранжерии в хиляди лева (трактори, комбайни, машини и
Х5 - Капитал
прикачен инвентар, инсталации за напояване, помещения за съхранения на зърно,
хладилни помещения и др.)
Дял на изследвания отрасъл (зърно, грозде, зеленчуци) от общото производство
Х6 - Специализацияi
на i-та ферма
Дял на работниците над 60 годишна възраст от общия брой работници за i-та
Х7-Възрастова структура
ферма
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Анализ на ефективността на земеделски стопанства, специализирани в зърнопроизводство
В групата на стопанствата от зърнено направление попадат 42 от анкетираните стопанства.
Общата площ, засята със зърнени култури е
205866 дка, като средният размер на площта на
земеделските стопанства в проучвания регион е
4902 дка. Стопанството с най-голям размер от

гледна точка на обработваема земя обработва
17 700 дка, а с най-малък размер – 295 дка. Това,
което прави впечатление в общия анализ е, че делът на заетите в стопанствата, чиято възраст е над
60 години е средно 27%, което е отрицателно явление в селското стопанство изобщо. Висок е и процентът на специализация на зърнопроизводителите – 73%.

Таблица 2. Обобщени статистически данни за стопанствата, специализирани в зърнопроизводство –
зависима и независими променливи

4901,571429
153,4416667
27,11690476
452,8571429
0,735
0,272619048
63,40619048
9,514761905
216,8478571

Стандартно
отклонение
3923,892083
144,4140879
23,59892231
508,231202
0,184658551
0,205664414
49,73425869
6,794447962
176,7802789

26,95833536

21,14549817

Средна
Земя
Производствени разходи
Труд
ДМА
Специализация
Възраст
Печалба
Производителност на труда
Приходи от продажби
Икономически размер на
стопанството

Средният икономически размер на анкетираните земеделски стопанства е 27 икономически
единици, което означава класифицира зърнопроизводителите в региона предимно като големи стопанства1 . В резултат на анализа се отчита, че малките земеделски стопанства, специализирани в зърнопроизводство заемат около 4 % от общия брой,
средните – 33%, а останалите 63% са представители на големите такива.
След направения корелационен анализ стигаме до извода, че има силна корелация между производствените фактори земя и производствени разходи и зависимата променлива – приходи от
продажби. Тази корелация е нормална за селскостопанското производство, отразява действителността и тези фактори не могат да бъда изключени от
факторния анализ поради това, че са основни и от
изключително значение за селскостопанското
производство. Затова те се запазват във факторния комплекс и тяхното влияние ще бъде анализирано.
Значимите коефициенти са коефициентите
пред независимите променливи – производствени
разходи, труд и дълготрайни материални активи,

Минимум

Максимум

Сума

295
6,09
1,8
60
0,45
0
2,44
3,73
8,53

17700
636,96
95,2
3000
1
1
191,45
41,51
703,33

205866
6444,55
1138,91
19020
30,87
11,45
2663,06
399,62
9107,61

1,0383503

81,39795918

1132,250085

т.е. увеличаването обема на производствените фактори – производствени разходи и труд ще доведе
до увеличаването на крайния продукт, а именно приходите от продажби, а увеличаването на ДМА, ще
има обратния ефект. Другите изследвани фактори
не оказват влияние върху ефективността. Тези резултати означават, че ако се увеличат текущите разходи за семена, торове, препарати, ГСМ-а и др.,
както и брой на работниците в стопанствата, това
ще доведе до по-голяма ефективност на зърнените стопанства в изследвания регион.
В резултат на анализа средната ефективност
на земеделските стопанства, специализирани в отглеждането на зърнени култури е 85%. Земеделските стопанства от зърнено направление са
групирани в четири клъстера и в Таблица 3 е показана средната ефективност за всеки клъстер.
Най-ниска ефективност имат стопанствата с
малки размери от гледна точка на обработваемата
площ. С увеличаването на обработваемата площ
се увеличава и ефективността, като връзката не е
правопропорционална.
Анализът на връзката между ефективността
и производствените разходи показва, че с увелича-

1 Икономическият размер на едно стопанство се определя като общата стандартна разлика на стопанството се раздели на 1200 евро. Полученият коефициент се нарича икономическа единица. Стопанствата са групирани според брой на икономическите единици в десет класа за размер. Малките стопанства са с размер до 2
икономически единици, средните от 2 до 16, а големите са над 16 икономически единици. За по-детайлен
анализ изследваните земеделски стопанства в модела са групирани по този критерий.
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Таблица 3. Средна ефективност на земеделските стопанства в клъстерите
Клъстъри

1 - 75% ефективност
2 -92% ефективност
3 – 95% ефективност
4 – 100 % ефективност

ването на производствените разходи се увеличава
и ефективността, което се илюстрира и доказва и
от анализа на коефициентите пред независимите
променливи.
С увеличаването на годишните работни единици (ГРЕ) се увеличава и ефективността на
стопанствата. Въпреки това, стопанствата със зърнена специализация могат да въздействат върху
този фактор, който не се използва ефективно и се
наблюдава недостиг на работна ръка.
Увеличаването на този фактор значително ще увеличи ефективността.
Увеличаването на обема на ДМА няма да доведе до увеличаване и на ефективността.
Анализ на ефективността на стопанствата,
специализирани в отглеждането на трайни насаждения и лозя
В тази група попадат 50 от анкетираните сто-

18 случая
16 случая
7 случая
1 случай

панства. Общата площ, върху която се отглеждат
плодните култури е 3156,9 дка, като средният размер от гледна точка на обработваема площ земеделските стопанства, в проучвания регион е 64 дка.
Стопанството с най-голям размер от гледна точка
на обработваема земя обработва 285 дка, а с наймалък размер – 5 дка. Делът на заетите в стопанствата, чиято възраст е над 60 години е средно
46%, а процентът на специализация е 67%. В сравнение със стопанствата, специализирани в отглеждането на зърнени култури, последните два показателя са по-неблагоприятни.
Ако групираме стопанствата по икономически размер, установяваме, че 34% се класифицират като малки, 54% като средни и останалите 12%
като големи. Средният икономически размер на
стопанство, специализирано в отглеждането на плодове за региона е 7, 64 икономически единици, като стопанството с максимален размер по този по-

Таблица 4. Обобщени статистически данни за стопанствата, специализирани в трайни насаждения и
лозя– зависима и независими променливи

Земя
Произв.р-ди
Труд
ДМА
специал
възраст
Продажби
Ик.р-р на ст-во

Средна

Стандартно
отклонение

Минимум

Максимум

Сума

63,138
11,63946
25,78126
244,467
0,6662
0,4586
17,9819
7,645369

74,63023923
19,31367256
44,07971798
348,1424344
0,14479951
0,252133832
25,96258617
11,03851023

5
0,423
1,3
20
0,4
0,1
0,78
0,331633

285
94,08
280
1500
0,95
1
114,24
48,57143

3156,9
581,973
1289,063
12223,35
33,31
22,93
899,095
382,2685

казател има 48 икономически единици, а с минимален 0,33 ИЕ(икономически единици).
Средната ефективност на земеделските
стопанства, специализирани в отглеждането на
трайни насаждения и лозарство е 58%. Този нисък
процент говори за недостатъчно използване и рационално комбиниране на определените по-горе
фактори. Земеделските стопанства са групирани в
четири клъстера и в Таблица 5 е показана средната ефективност за всеки клъстер
Най-ефективните стопанства се характеризират с малък процент на вложенията. Този факт мо-

же да се обясни с неефективното използване на
разходите за КМА и неблагоприятната година.
Въпреки това коефициентът на регресия показва,
че увеличаването на обема на производствените
разходи ще доведе до увеличаване в крайния
резултат, а именно производството.
Има изключително разнообразие от връзки
между ефективността и възрастовата структура.
Въпреки това в по-големия брой ефективни стопанства, заетите над 60 годишна възраст са помалко.
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Таблица 5. Средна ефективност на земеделските стопанства в клъстерите
Клъстъри

1 ефективност – 65%
2 ефективност – 77%
3 ефективност – 53%
4 ефективност – 77%

Анализ на ефективността на стопанствата,
специализирани в производството на зеленчуци
В тази група попадат 59 от анкетираните
стопанства. Общата площ, върху която се отглеждат плодните култури е 137 дка, като средният размер от гледна точка на обработваема площ земеделските стопанства, в проучвания регион е 2,5 дка.
Стопанството с най-голям размер от гледна точка

7 случая
7 случая
34 случая
2 случая

на обработваема земя обработва 11 дка, а с наймалък размер – 0,5 дка. Делът на заетите в
стопанствата, чиято възраст е над 60 години, е средно 60%, а процентът на специализация е 30%. В
сравнение със стопанствата, специализирани в отглеждането на зърнени култури и плодове, последните два показателя са изключително неблагоприятни.

Таблица 6. Обобщени статистически данни за стопанствата, специализирани в
зеленчукопроизводство– зависима и независими променливи
Минимум

Максимум

Сума

Средна

Стандартно
отклонение

0,0495

3,5131

40,81348

0,691753814

0,646687423

0,5

10,9

137,13

2,324237288

1,892709428

0,121

3,406

45,79032

0,776107169

0,643176424

0,12

2,3

41,266

0,699423729

0,39474091

ДМА, остойностени в
хил. лв.

5

60

1117,7

18,9440678

11,15585931

Специализация

0

1

17,12

0,290169

Възраст. стр-ра
Ик. размер

0,1
0,0210459

0,95
1,49366497

35,68
17,35267

0,604745763
0,294113016

Приходи от продажби,
хил. лв.
Земя, дка
Произв. разходи
текущи, хил. лв.
ГРЕ

Всички стопанства според икономическия си
размер, спадат към малките. Максималният размер в тази извадка е 1.5 икономически единици, а
минималния 0,02 икономически единици.
Средната ефективност на стопанствата, спе-

0,26641
0,219987115
0,274952136

циализирани в зеленчукопроизводство е изключително ниска, а именно 0,29%. Земеделските стопанства са групирани в четири клъстера и в Таблица 7 е показана средната ефективност за всеки
клъстер.

Таблица 7. Средна ефективност на земеделските стопанства в клъстерите
Клъстъри

1 ефективност – 48%
2 ефективност – 69%
3 ефективност – 26%
4 ефективност – 16%

Характерно за тези стопанства е изключително ниската ефективност на стопанствата под 2 дка.
Ефективните стопанства имат размери 1,5, 1,7 и
2,2 дка, които спадат към средните за извадката.
Увеличаването на размера на стопанствата, заедно с увеличаването на разходите за текущи активи
ще увеличи приходите от продажби и съответно тях-

10 случая
4 случая
24 случая
21 случая

ната ефективност.
Заключение
Устойчивото развитие на земеделските стопанства и тяхната конкурентоспособност зависят
от рационалното и ефективно използване на факторите за производство. Земеделските производи-
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тели осъществяват производствена дейност при неефективно използване на факторите за производство и наличните ресурси. От анализа на данните
се установи, че се наблюдават различия и диференциация в ефективността на производствените
структури в отделните отрасли - ефективността на
производството в зърнопроизводството е най-висока , а най-ниска е тази в зеленчукопроизводството.
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EFFICIENCY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BULGARIAN
FARMS (ON THE BASIS OF CEREAL, FRUIT AND VEGETABLES
PRODUCTION)
Diana Kopeva, Nina Ivanova
University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Reinstatement of private land ownership, one of the main results from the undertaken agrarian reform in Bulgaria,
raises the question about the analysis of the new farm structures - their main characteristics, manner of function,
efficiency and competitiveness on the common European market.
An important issue in the economic transition in the CEECs is the restructuring of the production organizations
and its impact on productivity and efficiency. A key issue in the literature is whether the new firms will be more efficient
than restructured former state and collective enterprises facing hard budget constraints in a competitive environment
(SWINNEN and MATHIJS, 2001).
A firm’s efficiency is determined by its intrinsic characteristics and by socio-economic environment in which it
operates. The intristic characteristics include the level of the human capital, physical capital and technology and the
way they are combined, so called organization form (MATHIJS, BLAAS AND DOUCHA, 1999). Generally, the economic
efficiency consists of two terms – technical and allocative efficiency. We talk about technical /production/ efficiency
when the individual producer ‘creates” firm’s output with the best technology, optimal combination of inputs and
minimum expenses. The allocative efficiency as a term includes except the technical efficiency, but the demand firms to
produce the most preferable output for the customers.
The purpose of the current work is to research the technical efficiency of Bulgarian farms, to determine the factors
that have an essential influence over it and as far these structures are efficient and competitive on the European market.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Надежда Петрова, Венета Гайдарджиева
Тракийски университет – Стара Загора
В селското стопанство земята има първостепенно значение между факторите за производство. Производството
на селскостопански продукти е немислимо без нея. Неограниченото разширяване на обработваемата земя, пространствено географски е невъзможно. Това неоспоримо доказва актуалността на въпроса за устойчиво използване на земеделската земя.
Целта на настоящата разработка е да се изследват основните предпоставки за постигане на устойчиво
използване на земята и да се анализират факторите влияещи на устойчивостта.
Ключови думи: устойчиво развитие, фактори, земеделска земя
Key words: stable growth, factors, agricultural land

С развитието на научно-техническия прогрес,
със засилващата се интензивност на производството, интересът и загрижеността на световната общественост към състоянието на планетата ни непрекъснато се засилват. Всеобщото затопляне на
планетата, изтъняването на озоновия слой, безогледното изсичане на тропическите гори, увеличението на киселинните дъждове, неконтролируемия
прираст на населението, непрекъснато намаление
на милиони хектари плодородна земя, увеличаващото се количество на радиоактивни и други токсични отпадъци, силното, а дори и за много региони опасно замърсяване, будят тревога и основателно безпокойство у човечеството за съдбата на
планетата ни. Човечеството е изправено пред екологична криза и това е най-сериозният световен
проблем, който трябва да се решава през XXI век,
Екологичната криза може да бъде разглеждана в три направления: свръхнаселеност, изчерпване на природните ресурси и замърсяване. Бързото
нарастване на броя на населението е свързано с
нарастване и на консумацията на всякакъв вид
ресурси. Пренаселеността на планетата поражда
трудности не само с изхранването и осигуряването на всички хора, но и с намаляването на невъзобновимите природни ресурси и реалната заплаха от
изчерпване на енергийните източници. Възобновимите и частично възобновимите природни ресурси също са пострадали от безогледната експлоатация на човека. Замърсяването на въздуха, водите и почвите приема застрашителни размери.
Всички тези негативни процеси се отразяват пагубно на флората и фауната, като доведоха до окончателно измиране на хиляди видове.
Това доведе до решения в световен мащаб и
приемане на концепцията за устойчиво развитие като изход от създалото се положение. В настоящото изследване се придържаме към общоприетата
дефиниция предложена в доклада на Брунтланд:

„Устойчиво развитие е такова развитие, което задоволява най-пълно потребностите на населението
в настоящия момент, без да накърнява възможностите за задоволяване потребностите на бъдещите
поколения.” Тази концепция включва не само запазване на околната среда, но също и социални и
икономически аспекти като здраве и благосъстояние, сигурност, просперитет, справедливо разпределение на ресурсите и др. За постигане на устойчиво развитие тези аспекти трябва да бъдат комбинирани на всички нива.
На Конференцията на ООН по околната среда и развитието в Рио де Жанейро през 1992 година беше приета програма /Agenda 21/ очертаваща
насоките за устойчиво световно развитие. Управлението на ресурсите е определено като част от основните цели на устойчивото развитие.
Според Световната организация по прехраната към ООН (ФАО) понятието „земя” се дефинира
като: „Очертана площ от земната повърхност, обхващаща всички атрибути на биосферата непосредствено под и над тази повърхност в това число
такива като долен слой на атмосферата, почва,
форми на земната повърхност, хидрология, повърхностни утаечни пластове и свързаните с тях подпочвени води, растителни и животински популации,
резултати от минала и настояща дейност на човека (терасиране, водни запаси или дренажни структури, пътища, сгради и др.) Поземлените ресурси
са ограничени и незаменими. Някои от компонентите им, като почвата, се отнасят към бавно възстановимите ресурси. Добре функциониращата почва е от жизнено важно значение за поддържането
на социално-икономическите и екологичните
системи, които са основа и средство за живот на
обществото като цяло.
Устойчивото управление на земите е процес
при който използването на земните ресурси (почви,
води, растения и животни) за производство на

Състояние и перспективи за устойчиво управление на ...

суровини, продукти и услуги запазва дълготрайния
продуктивен потенциал на тези ресурси. В този смисъл устойчивото управление на земеделските земи е елемент на устойчивото управление на земята и основната му цел е почвите да запазят мултифункционалната си способност - продуктивна, буферна, носеща, филтрираща, източник на суровини,
хабитат за биологични видове, среда за съхраняване на генетичните ресурси, носител и пазител на
генетичното и културно наследство на човечеството,
осигуряваща екологичното равновесие в екосистемата.
Поради тези многообразни функции, наличието, използването и опазването на почвите оказва влияние на развитието на цялото общество. Този
факт, обаче остава недооценен като важност.
Устойчивостта на почвата спрямо антропогенни и
природни въздействия, възможностите за самопречистване, както и дългото време необходимо за проявяване на промените в състоянието й, вероятно
са факторите, поради които почвата се приема за
даденост. Нейната буферна способност и способността й да филтрира и абсорбира замърсители
прави деграцията й забележима едва когато е достатъчно напреднала. Почвите са незаменим, ограничен и невъзстановим природен ресурс, което
изисква да бъдат опазвани и използвани по устойчив
начин.
За да постигнем устойчивост при земеползването е необходимо да идентифицираме проблемите водещи до неустойчивост и да формулираме
възможните мерки и решения за преодоляване на
ситуацията. Един от сигурните белези на неустойчивост е деградацията на ресурсите.
Комонър дефинира влошаването на околната
среда като „деградационни промени в екосистемите, представляващи местообитания за целия
живот на планетата”. Всяка човешка дейност влияе
върху околната среда и упражнява някакво въздействие върху екосистемите. Според Комонър, „въздействието върху околната среда се представя с
количеството на някакъв агент извън системата,
който чрез навлизането си в нея причинява деградация на способността й за самовъзстановяване и
саморегулиране.”(Commoner,1971)
За територията на България процесите на деградацията на почвите са свързани с ерозията, дифузното и локално замърсяване, засоляването,
вкисляването и свлачищата. Ерозията засяга производителния потенциал на почвите. Тя е процес
на механично разрушаване и отнасяне на почвения слой под влияние на вода или вятър и оказва
съществено негативно влияние върху функциите на
почвата. Загубата на почва се засилва при прилагане на неподходящи селскостопански техники и
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практики. Водната ерозия засяга около 65% от стопанисваните земи, а ветровата – 24% и се очертава тенденция за повишаване на ерозионните процеси при запазване на сегашния начин на стопанисване на земеделските земи. Главните фактори
влияещи върху степента на проявление на ерозията са климатичните условия, релефа, начина на
използване на земята, състоянието на растителната покривка и времето през което почвата е била
покрита с растителност. Също така влияние оказват и антропогенните фактори – обезлесяването,
неправилната обработка на почвата, пожарите.
Замърсяването на почвата е процес на натрупване на неорганични и органични вещества и води до увреждане на нейните функции и до замърсяване на водите. Локалното замърсяване на почвите е резултат от индустриалното производство,
а дифузното се свързва обикновено със земеделието. В резултат на засиления екологичен контрол върху промишлените предприятия и настъпилите промени в селското стопанство не се отчита
увеличаване на замърсяването на почвите.
Почвеното органично вещество се оценява чрез
съдържанието в почвата на хумус и органичен
въглерод. Наблюдава се тенденция на намаляването му при обработваемите земи.
Процесите на ерозия и деградация на почвеното органично вещество водят до загуба на
биоразнообразие.
При антропогенно вкислените почви се наблюдава тенденция към неутрализиране, а антропогенното засоляване все повече се увеличава.
Можем да обобщим следните фактори влияещи на устойчивото управление на земеделските
земи:
Процесът на деградация на земите в значителна степен се дължи на интензификацията на селскостопанското производство през втората половина на ХХ век. Прилагането на интензивни почвени
обработки, не винаги правилен сеитбооборот, прекомерно използване на химически торове и
пестициди, неправилно напояване, липса на мотивация у производителите за опазване на околната
среда доведе не само до деградация на почвите,
но и до загуба на биологични видове при породите
животни, земеделските култури и овощни дървета.
Аграрната реформа от началото на 90-те години възстанови собствеността върху земята, но
това доведе до разпокъсано дребноплощно земевладеене и неефективно селскостопанско
производство. При създалата се ситуация собствениците са незаинтересовани от подобряването на
земята и ефективното прилагане на противоерозионните и други почвозащитни и подобрителни практики и системи е силно затруднено.
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Заключение
Съществува институционална и правна рамка на политиката на УУЗ и практическото приложение и осъществяване на тази политика е насочено
най-вече на общинско ниво.
Устойчивото управление на земеделските земи цели да предотврати деградационните процеси
в почвата и да запази мултифункционалността на
земите.
Екологичният аспект на устойчивото управление на земите е в тясна връзка с икономическата
устойчивост. Производството на екологично чисти

конкурентноспособни продукти с високо качество
осигуряват стабилни доходи на фермерите.
Социалният аспект на устойчивото управление на земите се отнася до подобряване качеството на живот на земеделските производители и на
потребителите на техните продукти.
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ABSTRACT
Land in agriculture is the first of significance among production factors. Production of agricultural products is
impossible without land. Unlimited expansion of agricultural land in spatial, geographical aspect is impossible. This
proves as incontrovertible the question of present interest regarding stable usage of agricultural land.
The purpose of the current study is to research the basic preconditions for achieving stable agriculture and to
analyze the indicators for stable usage of agricultural land.
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Стара Загора е динамично развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и конкурентна
икономика и по-висок жизнен стандарт на населението. Целта на настоящото изследване е да се проследят
тенденциите и разкрият реалностите за регионално устойчиво развитие в края на прехода и след присъединяването на Р.България към ЕС. Очертани са основните предпоставки и възможните решения за устойчиво развитие
на общината.
Ключови думи: глобализация, устойчиво развитие, регионално развитие, регионална политика.
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Регионалното развитие в началото на ХХІ век
е в пряка зависимост от процесите, определящи
тенденция на взаимообвързаност и глобалност в социално-икономически и политически аспект, започнала през 80-те години на миналия век [1].
Решаването на глобалните проблеми рефлектира
върху действията и отговорностите на национално
и местно ниво. Необходимо е балансиране на приоритетите и интересите в световен мащаб.
Закономерен резултат на тази потребност е появата на концепцията за устойчиво развитие, формирана именно през 80-те години на ХХ век. От началото на 90-те години тя е официална световна
политика, приемаща принципа на равнопоставеност
между икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивостта [2]. Законът за регионално развитие в България, приет от 38-то НС
на 11 март 1999 г. [4], определя целите на политиката за регионално развитие. Според него е необходимо устойчиво и балансирано развитие на отделните райони. Осигуряване на условия за растеж на заетостта и доходите на населението /чл.
2/. Концентрация на ресурсите за постигане на целите на регионалното развитие и единен подход за
планиране /чл. 5/. Програмата за по- активна интеграция на регионите в ЕС, приета на 12-та сесия
на СЕМАТ, Хановер, м. септември 2000 г. определя основните принципи за устойчиво териториално развитие на Европа. Препоръчва се балансирано социално-икономическо развитие, намаляване на посегателствата върху околната среда, опазване на природните ресурси и природното
наследство, валоризиране на културното
наследство, развитие на качествен туризъм, превенция по ограничаване последствията от природни бедствия и др. Условия, които могат пряко да
бъдат адресирани и към всяка една община.
Целта на настоящата разработка е да се проследят тенденциите и разкрият реалностите за регионално устойчиво развитие в края на прехода и след
присъединяването на Р.България към ЕС. Очертани

са основните предпоставки и възможните решения
за устойчиво развитие на общината.
Задачите, които се решават за постигане на
целта са:
1. Да се разкрие същността на устойчивото
развитие за общините.
2. Да се очертаят специфичните особености
на развитие на община Стара Загора в периода
2005-2013г.
3. Да се анализират насоките на развитие и
получените резултати до 2007 г. за тази община.
Стара Загора е сравнително голяма и динамично развиваща се община. Тя се стреми към равностойно партньорство с европейските общини и
региони. Съгласно Закона за регионално развитие,
Планът за развитие на община Стара Загора [5] е
основният документ, който определя стратегическите цели и приоритети на общинската политика.
Основните задачи в него са:
• Дефиниране на стратегическите цели на общинско развитие до 2013 г.
• Определяне на основните приоритетни
направления, мерки и проекти, институционалното
и финансово осигуряване на плана.
• Създаване на ефективни стъпки за привличане на средства от структурните фондове на ЕС.
От позиция на националната регионална политика община Стара Загора е “район за растеж”.
Територията на цялата община се третира като носител на балансирано и ускорено развитие. Тя разполага с добри териториални ресурси:
Благоприятното транспортно-географско положение и високият транспортен достъп са важно
стратегическо предимство и важен фактор за конкурентноспособност. Наличието на първокласни шосейни ж.п. трасета и изграждането на международно-транспортни коридори са причина за увеличаване на инвестиционния интерес. Организирането на
инвестиционната инициатива и устройството на
“контактни зони” за очаквани интензивни потоци на
стоки и хора е непосредствено предизвикателство
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за общината. Недостатъчните или неудачни “контактни зони “ ще минимализират очакваните ползи
и ще предизвикат само негативен екологичен ефект
и неудобство от транзитните потоци. В този
смисъл, общината трябва да бъде “предприемач в
обществена полза” .
Центърът на общината – гр. Ст.Загора, освен
функционален е и пространствен център на 50
села. Няма сериозни релефни бариери и като следствие проблемни аспекти по отношение на административните и обслужващи функции на областния център. Освен център, Стара Загора е балансьор в регионалното развитие за преразпределяне
на ресурси и смекчаващ диспропорции на територията на общината и на областта.
Развиват се функциите на публично-частното
партньорство и междуобщинското партньорство.
Градът е седалище на най-голямата регионална асоциация на общините “Тракия”. Привличат се и се
оползотворяват значителни човешки ресурси, суровини и стоки. “Износът” на ресурси от общината
е предимно от специалисти от научно-изследователските звена на територията на града, от трудова заетост в енергийния комплекс “Марица – изток”
и от селскостопански суровини –основно зърно от
многото арендовани земи /от външни арендатори/. Около 15 % от населението на общината живее в селата. Икономическият им облик е
селскостопански, с подчертан самовъзпроизводствен характер. Преобладава производство върху
арендована земя, както и в дребни стопанства за
лична консумация. В селата липсва възможност за
трудова заетост, обезпечаваща жизнена кариера
за младите хора. Промишлените и обслужващите
функции са съсредоточени в общинския център.
Икономически активното население е 83 300 д.
Коефициентът на икономическа активност е
58,5 %, който е по-висок от средния за страната –
49,6 %, от Южния централен район – 48,9 % и от
област Стара Загора – 48,5 %. Над 90 % от заетите в преработващата индустрия са в частния сектор.
Общия брой на активните стопански субекти е
5 223 фирми и кооперации. Преобладаващата част
от фирмите са в категорията “ Малки и средни

предприятия”. Над 90% от тях са “микрофирми” с
до 10 заети лица. Частният сектор доминира над
обществения в икономиката. Още през 2003 г.
Частните фирми са 5 000 – срещу 30 държавни и
общински. Добрият кадрови потенциал и наличието
на 20 % работна сила с висше образоване са привлекателни за чуждите инвеститори. Инвестициите
са насочени към отрасли с по-бърз оборот на капитала / пивоварна и лека промишленост, търговия и материално- техническо снабдяване/. Най-големи инвеститори са фирми от Турция, Гърция,
Унгария, САЩ и Франция. В сектори като земеделие и строителство няма чуждестранно инвестиционно участие.
Възможностите за развитие на индустриалното
производство са свързани с техническото и технологично обновление на промишлеността, увеличаване на мащабите и конкурентноспособността на
продукцията за навлизане на фирмите в Единния
европейски пазар. За целта, от съществено значение е повишаването на ефективността и конкурентноспособността; спазването на екологичните, ергономични и здравословни норми на производство;
нарастване заетостта и доходите на населението;
разработване на съвместни програми за решаване на регионални и социални проблеми.
Природно-климатичните и културните дадености на общината определят като стратегически направления развитието на културния и духовен
туризъм, ловен туризъм, еко туризъм и научен
туризъм. По отношение на социалните услуги ,
здравеопазването, образованието, демографската
структура и инфраструктурата има предприети
стратегически цели и мерки. Създаден е общински
капацитет за усвояване на европейските фондове,
публично- частните партньорства и реализиране на
целите на плана със съответните мерки в следните приоритетни сфери:
• Координация на общинските политики.
• Разработване и управление на проекти.
• Развитие на публично- частни партньорства.
• Мониторинг и оценка на плана и програмата за реализация.

Таблица 1. Основни компоненти на селищната среда в Община Стара Загора

Компоненти
1. Земеделски територии
2. Горски площи
3. Населени места
4. Водни площи
5. Територия за добив на полезни изкопаеми
6. Транспорт и инфраструктура
Обща територия

км.2
623.1
259.6
80.3
17.5
26.8
11.8
1019.1

Относителен дял (%)
61.1 %
25.5 %
7.9 %
1.7 %
2.6 %
1.2 %
100 %
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Анализът на основните компоненти показа, че
в рамките на Община Стара Загора е най-голям
относителният дял на земеделските територии
(61.1%), докато този на населените места – 7.9 %.
Следва да се отбележи, че въпреки тази разлика,
почти 100% от населението на общината обитава
селищната среда или т.н. урбанизирани територии
Основни акценти и резултати в дейността на
общината към 2007 г.:
• Нарастващ дял на приходи от общински
дейности. С най-сериозен дял са приходи от местни такси, от имуществени данъци и от управлението на общинската собственост. През 2007 г. в бюджета има преходен остатък от около 7 млн. лв.
• Стара Загора има висок кредитен рейтинг.
През 2006 г. Рейтинговата агенция Standart&Poor,s
присъжда кредитен рейтинг BB+, равен на този в
София , Рига, Талин и Бърно. Основните фактори,
допринесли за рейтинга са : добрата икономическа база в национален план; диверсификацията в
производствения сектор, ниското равнище на дълга;
по-висок брутен вътрешен продукт на глава от
населението; по-ниска безработица от средното за
страната; значителен обем на привлечени чуждестранни инвестиции.
• Привлекателна за инвестиции – по-големи
от които са : за хипермаркети “Метро”, “Билла”,
“Практис”, “Технополис”, “М Бриколаж”, които вече са реализирани. В ход на изграждане са “Кауфланд”, “Баумакс”, “Практикер” и др. , два МОЛ-а
от които единият съвместно от старозагорска и полска фирма.
• Изграждането на съвременна инфраструктура и благоустрояване на града и селата. Стара
Загора и в исторически план е водеща в това отношение /още след 1878/, но през последните 20
години тя първа в страната приема нов общ устройствен план на града и транспорт по комуникационна схема.
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• Усъвършенстване на административното обслужване и др.
Община Стара Загора може да съдейства за
устойчиво развитие в региона при разрешаване на
проблеми като:
- нарушени функционални връзки между редица сфери, сектори и подсистеми /образованиенаука-производство-образователна система - пазар
на редица професии/.
- ликвидиране на промишлено производство,
което е изгубило много от авангардните си функции и изискващо продължително преструктуриране и модернизация.
- подобряване на технологическата и бизнес
среда.
- стимулиране и създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия чрез разработване на програма за насърчаване и подкрепа
на развитие на МСП, намаляване на административните процедури и ускорени процедури при
регистрация, строителство, стартиране на дейността, насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден бизнес за разкриване на повече работни места и др.
При проведена анкета от общината, гражданите на Стара Загора са единни, че тя трябва да се
съхрани като административен, културен, университетски и индустриален център с развити високи
технологии и селско стопанство. Това по същество е своеобразна програмна насока, която общината има ресурси и може да следва за достигане
на устойчиво развитие.
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ABSTRACT
Municipality of Stara Zagora is a dynamically developing municipality, forward looking to reach effective and
competitive economy and higher living standard for its population. The purpose of the current study is to follow the
trends and reveal the realities to stable regional development at the end of the Transition and after Bulgaria’s joining to
EU. The basic /general/ preconditions and possible decisions for stable municipality growth are outlined.
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ОКАЧЕСТВЯНЕ И ПРОСЛЕДЯЕМОСТ НА ПАЗАРА НА СВИНСКО МЕСО
Румен Отузбиров, Георги Желязков
Тракийски университет - Стара Загора
Цел на научната разработка е да очертаят възможностите и проблемите на пазара на свинско месо. Основните
елементи от режима на този пазар се определят от ОСП на ЕО.
В работата се анализират изискванията на ЕО и възможностите на българските производители и преработватели на свинско месо по отношение на въвеждане на единна скала за класификация на кланични трупове от
свине (S) EUROР. Направен е преглед на добива на свинско месо в кланиците и стопанствата. Обосновава се
необходимостта от засилване на конкретните мерки за проследяемост по веригата на производството и
реализацията.
Направените изводи показват нереализирани възможности за производство и реализация на качествено и
безопасно свинско месо.
Ключови думи: качество, класифициране, проследяемост, свинско месо, пазари
Key words: quality, classification, traceability, pork meat, markets

В процеса на присъединяване на България към
ЕС на страната ни се наложи да въведе мерки на
селскостопанската политика, изцяло различни от
сега прилаганите в съответните сектори. В рамките на ОСП на ЕС за различните продукти се прилагат различни общи организации на пазара. Един от
основните приоритети на ООП в сектор ”Месо” цели да се подобри качеството и конкурентоспособността на тези продукти на международните пазари.
По-голяма част от законодателството на ЕС, свързано с ООП на месото се състои от регламенти,
които са задължителни в своята цялост и се прилагат директно във всички държави-членки. Поетия от
България ангажимент за сближаване на законодателството с това на ЕС, трябва да извършва много
внимателно. Не бива да се пропуска обстоятелството, че някои особености на производството или
изисквания на вътрешния пазар могат да се превърнат в пречка за тяхното действително и своевременно прилагане. Същевременно без необходимата правна основа, приета преди момента на
присъединяване, не би било възможно надлежното
въвеждане на елементи на от ООП на сектор “Месо” и в частност – при производството и търговията със свинско месо.
Основните трудности в сектора за добив на
свинско месо обаче са свързани с висока себестойност на продукцията и ръст на цените на фуражите, което води до свиване на производството
(Маламова Н., 2007). Класификацията на кланичните трупове по системата (S) EUROP, заложена в
изискванията на ЕС, допълнително ще вдигне цените за крайните потребители.
С оглед прилагането на европейската система за окачествяване на кланични трупове от свине
и заплащането им според количеството на постното месо, усилията на селекцията в този сектор са
насочени към производството на свине с по-малко

тлъстини. Свиневъдният сектор в България, който
осигурява 60 % от червеното месо на пазара ни, е
в период на прилагане и изпълнение на ветеринарномедицинските ангажименти, спазване на изискванията за хуманно отношение към животните и
безопасност на произведената продукция.
Целта на настоящата разработка е да се проучат възможностите за окачествяване и проследяемост при производство и реализация на свинско
месо.
За изпълнение на целта се поставят следните
задачи:
- Да се направи анализ на нормативната уредба за окачествяване и проследяемост при производство и реализация на свинско месо.
- Да се установят някои от основните фактори
възпрепятстващи производство и реализация на качествено и безопасно свинско месо.
При осъществяване на проучването са използвани следните основни методи: анализ и синтез,
исторически, монографски, на съпоставянето и експертните оценки.
Във връзка с поетите ангажименти от българска страна относно законодателните мерки, през
2004 г. бяха приети изменения и допълнения на
Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65/
2000 г. изм. и доп., ДВ, бр. 18/2004 г.), уреждащ
организацията и управлението на животновъдството,
селекцията и репродукцията, производството и търговията със селскостопански животни и биологични продукти, окачествяването и търговията с животински продукти. С оглед въвеждането на европейската скала (S) EUROP за оценка и класификация на
трупното месо се приеха нови текстове, регламентиращи окачествяването и търговията с месо. Окачествяването и класификацията по скалата (S)
EUROP ще се извършва от лица - класификатори,
които притежават свидетелство за класификация
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на кланични трупове. Свидетелствата ще се издават от Националния център за аграрни науки или
от съответния продуктов борд, след проведен курс
на обучение и успешно положен изпит. Програмата
за обучение и за провеждане на изпит се одобрява
от министъра на земеделието и горите. Работата
по въвеждане на класификацията на кланични трупове в страната започна в началото на 2001 г. в
рамките на двугодишен проект за двустранно сътрудничество между България и Холандия. В процеса на изпълнение на този проект са обучени няколко класификатора. Наредба № 16 “За условията и
реда за провеждане на курс за обучение и изпит и
за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по
скалата (S)EUROP” е утвърдена на 17.11.2005 г.
С ПМС № 2 от 11.01.2008 г., е приета Тарифа за
таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове. По данни на отдел ”Окачествяване
и класификация на месото” към дирекция ”Животновъдство” са обучени общо 30 класификатора.
(МЗГ, Аграрен доклад, 2006 ).
Правна основа за въвеждането на единната
скала за класификация на кланични трупове от свине
(S) EUROP на базата на теглото и съдържанието на
постно месо са: Регламент 3220/84 и Регламент
2967/85 на Съвета. В хода на хармонизиране на
българското законодателство с това на ЕС, през
2004 г. беше приета Наредба № 21 за окачествяване на кланични трупове от свине по скалата (S)
EUROP (обн. ДВ, бр.52/18.06.2004 г., в сила от
1.01.2005 г.). С нея се уреждат редът и методът
за окачествяване и класификация на кланични трупове от свине по скалата (S) EUROP, с изключение
на кланични трупове от свинете за разплод.
Задължително окачествяването на кланични трупове от свине по скалата (S) EUROP ще се извършва
в кланици, в които броят на кланетата, изчислен
средно за календарната година, надхвърля 200 броя
седмично. Кланици, които не отговарят на тези
изискванията, ще могат да извършват доброволно
окачествяване на кланичните трупове от свине по
скалата (S) EUROP. Всяка седмица класификаторите трябва да изпращат в Министерството на земеделието и горите данни за окачественото количество и средната цена за покупко-продажбата на
кланични трупове за предходната седмица.
Понастоящем, в кланиците все още не се извършва регулярно класификация на кланични трупове на свине по скалата (S) EUROP. Основните
причини са няколко – недостатъчно количество и
качество на животни за клане, липса на достатъчен интерес от производители, кланични и преработвателни предприятия, малък брой обучени кла-
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сификатори и одобрени кланици. Според М.
Младенова (2005) производството на свине за клане намалява, разходите нарастват и превишават
значително цените на реализация на продукцията,
в страната има голям брой малки животновъдни
ферми, в които се отглеждат незначителен брой
животни, с влошено качеството на продукцията.
Липсата на заинтересованост от кланичните
предприятия се обуславя от няколко фактора. Това
са високата цена на апаратурата “Хенеси”, с която се извършва окачествяването на кланичните
трупове, наличието (или липсата) на външен обучен класификатор и ангажираността да се изпращат регулярно сведения в МЗП за окачественото
количество и средната цена за покупко-продажбата на кланичните трупове. Друг сериозен проблем
е свързан с необходимостта, окачествяването с тази апаратура да се извършва на цели, парени и
щавени кланични трупове – процедури, които забавят и оскъпяват технологичния процес. Същевременно колбасарските предприятия предпочитат и
заявяват половини, драни и белени свински трупове или различни кланични разфасовки. Не маловажен фактор е и недостатъчната информираност на
една част от животновъдите, от ползата да добиват
и съответно продават свине, които да бъдат окачествявани по системата (S)EUROP. Изследване,
проведено сред 118 частни земеделски производители от Добрички, Ловешки, Варненски, Бургаски,
Хасковски, Старозагорски, Пловдивски, Пазарджишки, Софийски, Сливенски, Ямболски, Шуменски и Плевенски региони на страната показва, че
почти 34% от тях осъзнават като сериозен рисков
проблем пред дейността си недостатъчните знания,
свързани с промените на нормативите, отнасящи
се до различните аспекти на дейността им (Танева
Т., 2001).
През 2005 г. Асоциацията на свиневъдите в
България е извършила контролно клане на случайна извадка свине, които са класифицирани по скалата (S)EUROP. Резултатите са показали, че процентът на постното месо в трупа при породите
Голяма бяла, Ландрас и Дунавска бяла варира от
47,9 до 50,2 %. При синтетичните линии се движи
средно от 51 до 55 %, а в трупа на хибридните
свине е 51,05 %. Кланичните трупове са класирани както следва: 20 % в клас Е, 21 % в клас U и
59 % в клас R (МЗГ, Аграрен доклад, 2006 ).
По данни на дирекция Агростатистика (МЗГ,
бюлетин № 111, 2007), през 2006 година кланиците за производство на червени меса, които осъществяват дейност през цялата или част от годината са 92. Броят им намалява с 62 (- 40.3%) спрямо предходната 2005 година. От анкетираните през
2006 година общо 92 кланици за червени меса са-
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мо 10 декларират, че извършват клане на всички
видове животни – едър рогат добитък (ЕРД), дребен рогат добитък (ДРД) и свине. 43 кланици са
специализирани за клане само на свине. От 72
кланици, които продължават да работят през 2007
година, шест имат разрешение да изпращат продукти до страните от Европейския съюз (Решение
2007/398/ЕО от 11.06.2007 г.).
Общо добитото месо за 2006 г. е с 4.2% в

повече спрямо 2005г. (74553 т.), но с 0.8% помалко в сравнение с 2004г. (78320т.) Интерес
представлява тенденцията за намаляване добива на
свинско месо в кланиците - от 51 706 тона през
2003 г. на 38 463 т. през 2006. и увеличаване на
добива му в стопанствата – от 18 938 т. през
2003г. на 39232т през 2006г. Произведеното в кланиците свинско месо е 49.5 % от общо добитото
(табл. 1).

Таблица 1. Производство на свинско месо през 2006 г.

Показатели
Заклани животни (хил.бр.)
Живо тегло (тона)
Кланично тегло (тона)
%

В кланици
560.8
60136.1
38463.1
49.5

Това количество е крайно недостатъчно да задоволи нуждите на месопреработката от 90 000 –
100 000 т. годишно (АМБ, бюлетини, 2007).
Свинското месо заема 53.8% от общо произведеното месо в стопанствата през 2006г. и е повече с 8.9% спрямо 2005г. Обикновено добитото в
животновъдните стопанства месо не се предлага
на пазара, а остава за покриване потребностите на
стопанствата или се дава на работниците, като част
от възнаграждението им. Дали част от това месо
не преминава по сивите канали и излиза на пазара
в крайни продукти на някои (или много) от колбасарските предприятия е въпрос за решаване на контролните и изпълнителните органи. Но това немалко количество месо, независимо от начина му на
реализация не попада в схемите за класифициране и реално оценяване. Същевременно е налице
възможност за риск, т.к. този добив не може да
бъде включен в пълната схема за проследяемост
на месо и месни продукти.
В свое изследване Ковачева и кол. (2005)
установяват, че месопреработвателите не могат да
докажат и гарантират постигнато качество поради
невъвеждане на системата (S)EUROP и липса на
действаща система за контрол на произхода и безопасността на суровините. Това създава затруднение при спазване на изискванията за обозначяемост и проследяемост по цялата производствена
верига.
Общите принципи и изисквания на ЕС към законодателството в областта на проследяемостта са
заложени в Регламент 178/2002, който предвижда
стопанските субекти в сферата на храните да разполагат със система за проследяване. Последващи
в този аспект са Регламент 852/2004 относно общата хигиена при производството на храни,
Регламент 882/2004 относно официалният контрол,

В стопанства
494.8
61400.2
39232.2
50.5

Общо
1056.6
121536.3
77695.3
100.0

който се използва за верификацията на съответствието при извършването на контроли на храни,
фуражи, здравеопазване на животните и хуманно
отношение към животните, както и още редица други регламенти. Изискването за проследяемост означава съхранение на записи за доставчиците и
клиентите, наричащо се “една стъпка надолу, една стъпка нагоре”. Ако всички бизнес оператори
съхраняват такива записи и съответстващата им
информация може да бъде комуникирана или
обменяна, на практика верижната проследяемост
е постигната. Основа и гаранция за това е безупречното документиране на пътя изминаван от една
суровина от производителя, през различните търговски и преработващи нива , до крайния потребител. В нашата нормативна уредба тези изисквания
се въвеждат основно със Закона за храните, Чл.21а,
изм.ДВ, бр.31/06 г. в сила от 14.02.06г, както и
със Закона за ветеринарномедицинската дейност
(Обн. ДВ. бр.87/2005г.), Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65/2000 г. изм. и доп., ДВ, бр.
18/2004 г.), Закона за фуражите (ДВ. БР.55/2006 г.)
и съпрождащите ги наредби и инструкции.
Няколко нормативни акта могат да се отнесат с конкретно приложение за решаване на проблемите по отношение на качеството и проследяемостта на пазара на свинско месо. В Закона за
ветеринарномедицинската дейност е отбелязано,
че на окачествяване и класификация подлежат
животни, които са идентифицирани и регистрирани.
Създаден е регистър на развъдните ферми и
стопанства, които произвеждат разплодни свине.
Необходимо е и всички произведени и предадени
свине да клане да са маркирани и регистрирани по
реда на Наредба №6 от 16.01.2003 г. За животните,
заклани, претеглени и окачествени в кланицата се
води дневник съгласно изискванията на чл. 15, на
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Наредба №21 от 2005. Реализирането на изискванията в тази нормативна уредба и отговорното участие на всеки участник по хранителната веригата е
предпоставка и условие за получаване на добавена стойност от производството в сектор Свиневъдство.
В резултат на направеното проучване могат
да се направя следните изводи и препоръки:
• Създадена е изискваната и необходима нормативна база за въвеждане на системите за класифициране и проследяемост, с които да се постигнат търсените позитивни промени на пазара на
свинско месо.
• Основни пречки за получаване на качествена и безопасна продукция в сектора са: високата
себестойност на производството; недостатъчно количество и качество на животни за клане; множество, но дребни стопанства; липса на достатъчен интерес от производители; кланични и преработвателни предприятия; малък брой обучени класификатори и одобрени кланици; недостатъчна информираност на производителите.
• Необходимо е компетентните държани институции да провеждат последователна политика,
както по отношение на контрола, така и по отношение на стимулирането на участниците на пазара на свинско месо. Същевременно всяко предприятие трябва да определи и изпълни обхвата на
собствената си стратегия за качество и проследяемост, съгласно законодателните разпоредби, бран-
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шовите стандарти и в рамките на своята лична отговорност.
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QUALITY ASSESSMENT AND TRACEABILITY ON THE PORK MARKET
Roumen Otouzbirov, Georgi Zhelyazkov
Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

ABSTRACT
The aim of the current scientific research is to outline the existing opportunities and possible problems in quality
assessment and traceability on the pork market. The basic elements of this market regime have been defined by the
Common Agricultural Policy (CAP) of EC The paper also analyzes the requirements and opportunities facing Bulgarian
pork producers and manufacturers when applying the unified classification scale (S) EUROP for pork carcasses. A study
has been conducted on the production of pork meat in slaughter houses and on farms. The necessity for the enhancement of concrete measures for traceability on the production and trade chain has been discussed.
The conclusion indicates the existing problems concerning the production and market realization of quality safe
pork meat.
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УСТОЙЧИВОСТ, ИНОВАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Надка Костадинова, Тодорка Атанасова
Тракийски университет - Стара Загора
Устойчивото развитие на земеделието е приоритет и главна цел в редица програми, както на национално,
така и на регионално ниво – като програма САПАРД, Националния стратегически план за развитие на селските
райони (2007-2013), Програма за развитие на земеделието в Северозападна България, Програма за развитие на
алтернативното земеделие в Родопите и др. От особено значение е стабилизирането в развитието на
животновъдството, тъй като след 1990 г. този подотрасъл на селското стопанства се развива стихийно – на
основата на една разпокъсана материална база и драстично намаляване на поголовието. Едва след 2000 г.,
макар и бавно, се наблюдава тенденция към запазване числеността на животните и концентрирането им в поголеми стада. Устойчивото развитие на животновъдство е база за повишаване на иновационната активност и
развитие на предприемачеството в този подотрасъл.
Целта на настоящата разработка е да се проучат факторите, които влияят върху устойчивостта, иновативността и предприемачеството в животновъдството.
За постигане на целта се решават следните задачи:
- да се анализират условията и факторите, които въздействат върху устойчивостта, иновативността и предприемачеството в животновъдството;
- да се разкрият проблемите и перспективите пред развитието на животновъдния подотрасъл.
Методите, които се използват при решаване на задачите са анализ и синтез, индукция и дедукция, системен
подход, статистически изчисления.
Изводите, които се очертават след извършеното проучване са, че устойчиви са тези животновъдни ферми,
които са икономически ефективни, социално ориентирани и екологосъобразни. Тяхната устойчивост е предпоставка за повишаване на иновативността и предприемачеството в животновъдството.
Ключови думи: устойчиво развитие, иновативност, предприемачество, животновъдство
Key words: sustainable development, innovation, entrepreneurship, animal husbandry

Устойчивостта на земеделските стопанства е
проблем, чиято актуалност нараства с присъединяването на България към ЕС. Устойчивото развитие на земеделието е приоритет с главна цел в редица програми, както на национално, така и на регионално ниво, тъй като земеделския отрасъл осигурява изхранването на населението и е непосредствено свързан с използването на природните ресурси. От особено значение е устойчивостта в развитието на животновъдството, тъй като след
1990 г. този подотрасъл на земеделието се развива стихийно, на основата на една разпокъсана материална база и драстично намаляване на поголовието. Едва след 2000 г., макар и бавно, се наблюдава тенденция към запазване числеността на животните и концентрирането им в по-големи стада.
Целта на настоящата разработка е да се проучат факторите, които влияят върху устойчивостта,
иновативността и предприемачеството в земеделието и в частност – в животновъдството.
За постигане на целта се решават следните
задачи:
- да се анализират условията и предпоставките, които въздействат върху устойчивостта, иновативността и предприемачеството в животновъдството;

- да се разкрият проблемите и перспективите
пред развитието на животновъдния подотрасъл след
присъединяването на България към ЕС.
Методите, които се използват при решаване
на задачите са: анализ и синтез, индукция и дедукция, исторически метод, системен и структурен
подход.
Теорията за устойчивото развитие свързва
множество икономически и неикономически науки,
където то се разглежда в икономически, биологически, социален, технологичен и най-често в екологичен аспект. Устойчивостта зависи от множество фактори и най-вече от достигнатото равнище на
обществено развитие, представено като резултат
от взаимодействието на различните форми на капитала – природен, материален, човешки и социален.
В понятията „устойчиво развитие на земеделието” и „ устойчивост на фермите” аграрикономическата мисъл влага различно съдържание като:
„способност на фермата да съществува във времето”, „нова идеология и движение”, „нов подход
на фермерство”, „способност за икономическа
ефективност, социална отговорност и екологична
съвместимост”, „набор от специфични производствени и управленчески стратегии”, „потенциал за
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поддържане на функциите на аграрните системи
във времето” и т.н. (Башев, 2006; Хаджиева, 2006;
Хаджиева и др.,2005; Brklacich et al., 1991; Hansen,
1996; Lopez-Ridaura et al., 2002).
Споделяме мнението на Башев (2006), че устойчивостта на фермата трябва да се разбира като
способността й да съществува във времето.
Приемайки това тълкуване в дългосрочен план, за
да съществува фермата, трябва да е ефективна,
социално отговорна и екологично съвместима
(Хаджиева и др., 2005). Ако не отговаря на тези
условия, тя ще прекрати съществуването си и ще
бъде заменена с по-ефективна организация. Основен показател, който е необходимо да се анализира при оценяване на устойчивостта е сумарната
ефективност на различните типове ферми. Сумарната ефективност обобщава производствената и управленческата ефективност. Производствената
ефективност отчита използването на основните производствени фактори – земя, труд, капитал. Управленческата ефективност отразява равнището на
сравнителните транзакционни разходи и изгоди,
свързани с договарянето, покупко-продажбата на
продукция, снабдяване с материални и финансови
ресурси и др.
Друг основен показател, характеризиращ устойчивостта на фермата, е нейната адаптивност –
т.е. приспособимост към актуалните институционални възможности и съответно – ограничения,
като необходимостта от опазване на околната
среда, хуманно отношение към животните, стандартите за качество и безопасност на храните и
др. (Башев, 2006)
Устойчивостта на различните типове ферми е
различна. Тя е специфична за всяка ферма или за
сродни ферми, тъй като се влияе от специфичната
окръжаващата среда (пазарна, институционална,
природна и т.н.), стилът и принципите на управле-
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ние са специфични във всеки тип (еднолични, колективна и т.н.). По-важни фактори, които влияят
върху устойчивостта на фермите и земеделските
стопанства са: макроикономическата среда, технологията на производството, продуктовият асортимент, качеството на трудовите ресурси, производствения риск и др.
Промяната на собствеността върху земята и
средствата за производство в хода на аграрната
реформа предизвика проявата на една дуалистична структура на земеделските стопанства и производства. Тази структура се характеризира от една
страна с голям брой дребни стопанства с нестоков
или полустоков характер и малък брой едри стокови стопанства. По данни на МЗГ, „Агростатистика”,
анкета „Структура на земеделските стопанства в
България през стопанската 2004/2005 г.” броят на
земеделските стопанства за 2005 г. е 534,6 хил.,
а средният им размер е около 52 da. Относителният
дял на стопанствата на физически лица е около
99%, които стопанисват 30,3% от използваемата
земеделска площ (ИЗП) при среден размер 14 da.
Само 1% са стопанствата на юридическите лица,
като те обработват 69,7% от земята и имат среден размер от 3 099 da ИЗП.
От юридическите лица 0,5% са еднолични търговци с 1651 da ИЗП; 0,2% са търговски дружества с 3983 da ИЗП, 0,3% са земеделски кооперации с най-голям размер средна ИЗП – 5808 da и
0,1% са сдружения и др. с 1981 da ИЗП.
Животновъдните стопанства за 2005 г. са
441,3 хил., като броят им е намалял с 20% спрямо 2003 г., основно поради намаляването на дребните стопанства. Наблюдава се положителна тенденция в увеличаване среден брой животни в
стопанство, но като цяло животновъдството остава
дребно и разпокъсано. (табл.1)

Таблица 1. Брой и относителен дял на животните в стопанствата над 10 da за 2005 г.

Видове животни
Говеда
Овце
Кози
Свине

Брой животни,
хил.
621,8
1602,3
608,4
943,0

Среден брой животни
в стопанство
3,7
8,7
3,0
4,8

Относителен дял в
стопанства над 10 da.
53,0
41,7
20,6
34,2

Източник: МЗГ, „Агростатистика”, анкета „Брой на селскостопанските животни в България към
01.11.2005 г.”

От 1990 г. до сега в животновъдството се наблюдава драстичен спад както в броя на животните,
така и при продуктивността и съответно добитата
животинска продукция.
През 2005 г. броят на говедата е намалял с

около 60% спрямо 1989 г., като кравите за мляко
са намалели с 43%; овцете са намалели с около
80%, а козите са се увеличи с 65%. По данни на
дирекция „Агростатистика” към МЗГ за същата година само около 21% от говедата и 24% от крави-
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те се отглеждат в едри по размер стопанства, които дирекцията определя като професионални животновъдни стопанства. Те са около 6 000 на брой
при говедата и толкова при кравите с относителен
дял съответно 2,8% и 3,1% от всички стопанства в
страната, отглеждащи говеда и крави при среден
брой на животните 25 говеда и 12 крави. Тези стопанства произвеждат животинска продукция –
мляко, месо – отговаряща на санитарните норми и

хигиенните изисквания на ЕС, поради което към тях
се насочва най-голям дял от инвестициите, отпускани по различните европейски програми.
Значително по-голяма част от животните се
отглеждат в дребни стопанства при примитивни производствени технологии на отглеждане и хранене
с недостатъчен финансов ресурс. Данните в табл.2
илюстрират относителният дял на стопанствата и
млечните крави в тях към 2005 г. по групи.

Таблица 2. Относителен дял на стопанствата и млечни крави в тях към 2005 г.

Групи стопанства по
брой на животните

Стопанства
%

Животни
%

Среден брой в
1 стопанство

1-2
3-9
10-19
20-49
над 50

83,7
13,3
1,8
0,9
0,3
100,0

44,9
24,0
9,7
10,7
10,7
100,0

2
4
13
28
91
-

Всичко:
Източник: „Агростатистика”към МЗГ

Подобно е разпределението при свинете, овцете и козите. Повече от 97% от животновъдните
ферми са „непрофесионални стопанства”, които
отглеждат 96% от козите, 86% от овцете и 60%
от свинете в страната. Тези животни се отглеждат
при сериозни нарушения на технологичните норми
и санитарнохигиенни изисквания. Като следствие
на примитивния начин на отглеждане на животните,
80% от млякото не отговоря на стандартите на ЕС.
Като цяло животновъдните продукти са със занижено качество и не задоволяват в достатъчна степен търсенето на вътрешния пазар, което провокира вносът на свинско и птиче месо, както и на живи
животни с цел увеличаване на продуктивността и
качеството на месото.
Основен компонент на устойчивото земеделие е неговата екологична съвместимост с критериите за опазване на околната среда. Неспазването
на санитарнохигиенните изисквания е доказателство за недостатъчна екологична култура на земеделските стопани. Тяхното екологично поведение
не отговаря на съвременните нужди за опазване
на природните ресурси и околната среда.
При изследване на устойчивостта на земеделските стопанства чрез критерия за ефективност
(сумарна) Башев (2005) установява, че с най-висока устойчивост са едрите животновъдни стопанства на физически и юридически лица, отглеждащи
преживни животни, следвани от стопанствата за свине и птици. Едрите производители ще получават и
най-голям размер от средствата за пазарна подкрепа (тъй като имат най-голям пазарен дял и експортна ориентация). За периода 2007-2009 г. от

ЕС за пазарна подкрепа са отпуснати 388 млн.евро.
Това ще повиши още повече продуктивността,
доходността, конкурентоспособността и съответно устойчивостта на тези стопанства.
Малките непазарни стопанства и самозадоволяващите се ферми са устойчиви в рамките за
развитие на натуралното стопанство. Те се създават на собствена земя и финансиране, както и с
участието само на семеен труд. Тези ферми са
нискоразходни, тъй като не използват модерна техника и технологии, почти не спазват хигиенни и санитарни норми, а готовата продукция се консумира в домакинството или се преработва. Този вид
ферми не се стремят да разширяват производството си, защото обикновено имат доходи и от неселскостопанска дейност или пък собствениците
са в следпенсионна възраст и нямат необходимия
предприемачески капитал и интерес. Но малките и
самозадоволяващи се ферми имат право да получат директни плащания от ЕС, съответно от 69 до
74,2 евро/ha за 2007 г.; от 82,8 до 89,1 евро/ha за
2008 г. и от 96,8 до 104,1 евро/ha за 2009 г., като
тези плащания може да се повишават чрез средства от националния бюджет.
Ограничаващ фактор за субсидиране на животновъдните стопанства е техния размер. По данните от табл.1 само 53% от говедата се отглеждат
в стопанства с размер над 10 da (1 ha), а при останалите животни този относителен дял е по-нисък.
По тази причина фермите трябва или да повишават размерите си или да се обединят, за да достигнат необходимите размери за ИЗП.
Земеделските кооперации са с най-голям раз-
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мер ИЗП – средно над 5 800 da и обработват над
40% от ИЗП. Те имат възможност да използват
ефективно земеделската земя, материалните активи и трудовите ресурси, могат да извършват екологични мероприятия, да въведат технологични
иновации, да спазват санитарно-хигиенните изисквания и принципите на хуманно отношение към
животните. Една част от кооперативите не успяха
да се адаптират към повишените изисквания на пазарната среда, към потребностите на членовете си
и фалираха. Но по-голямата част от тези структури запазиха и разшириха дейността си и в дългосрочна перспектива ще повишават устойчивостта си.
Малките пазарно ориентирани комерсиални
стопанства са индивидуални и фамилни. По-голяма част от този тип животновъдни ферми използват остарели технологии и имат ниска продуктивност, не отговарят на стандартите за качество, благосъстояние на животните, екологичните норми. Те
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са неустойчиви и ще останат такива в близките
години. Пазарните изисквания ще предизвикат тяхното закриване или трансформиране в нови структури – сдружения, кооперативи, асоциации и др.
Един от основните показатели за иновативност
на даден отрасъл е размерът на инвестициите. Чрез
тях се модернизира и разширява производствения
потенциал, подобрява се качеството на продукцията,
повишава се доходността на фермите. В аграрния
отрасъл смяната на техниката и технологиите се
извършва през по-дълги периоди от време поради
биологическия характер на основни средства за производство (продуктивни и работни животни, трайни
насаждения) и относително по-дългия период на тяхното възпроизводство. В период на преструктуриране значението на инвестиционната активност се
повишава. По данни на НСИ, табл.3 , през последните години инвестиционната активност в земеделието нараства.

Таблица 3. Инвестиционна активност общо за страната и за земеделието, млн. лв.

Години
Показатели

2002

2003

2004

2005

2006

1. Инвестиции в ДМА

7220

8503

9950

13262

15441

2. Инвестиции в земеделието

205

268

373

439

455

3. Относителен дял на инвестициите в земеделието спрямо
инвестициите в страната - %

2,84

3,15

3,75

3,31

2,95

Източник: НСИ и Статистически справочник 2005 и 2007 г.

Инвестициите в земеделието през 2006 г.
спрямо 2002 г. са се увеличили с повече от два
пъти. Но в относителен дял спрямо инвестициите
общо на страната те имат много малък размер –
средно около 3% за периода. Тази ниска инвестиционна активност се отразява неблагоприятно върху състоянието на селското стопанство и в частност на животновъдството. Наблюдава се трайна
тенденция към намаляване броя на животните, спадане на тяхната продуктивност и респективно на
получената продукция.
Друг важен иновационен показател са човешките ресурси. Като цяло за страната (НСИ) най-висок относителен дял има населението със средно
и полувисше образование, но при населението в
селата (което се занимава главно със земеделие)
най-висок дял е с основно образование. Относителният дял на висшистите в селата е около 2%.
Неблагоприятна е и възрастовата структура на селското население – наблюдава се повишаване на
средната възраст – за страната тя е около 40 г., а
в селата – над 44 г. Главна причина за непривлекателността на земеделския труд сред младите и об-

разовани хора е недостатъчното и несигурно заплащане.
Големият брой на малките по размер ферми,
необразованият и застаряващ човешки потенциал
и недостигът на финансов ресурс са основните препятствия пред иновациите, както в животновъдството, така и за селскостопанския отрасъл като цяло.
Свитият пазар, хроничният недостиг на капитали, липсата на специализирано образование и екологична култура, разминаването в темповете на
формиране на частния сектор в страната и селското стопанство са само част от факторите, които
формират модела на съвременното българско аграрно предприемачество.
За пръв път понятието „предприемач” в съвременния смисъл се употребява от английския икономист Р. Кантилон. В труда си „Опит за природата на търговията” той изказва мнението, че предприемачът е човек, действащ в условията на риск.
Предприемачите в животновъдството и като цяло в
селскостопанското производство работят в условията на риск, поради спецификата на отрасъла –
влиянието на природата, използването на земята,
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растенията и животните като основни производствени фактори (Георгиев, 2005 г.) Утвърждаването
на аграрното ни предприемачество в рамките на
европейския пазар и изпълнението на поставените
строги изисквания към производството и преработката на българската аграрна продукция налага промени в аграрната политика и подпомагането му в
браншови, регионален и национален мащаб.
Аграрните предприемачи нямат необходимите финансови средства за технологични иновации, за увеличаване размера на фермите и създаване условия за хуманно отношение към животните и за опазване на околната среда. Те имат ограничен достъп
до кредит поради изискванията за висока обезпеченост с бързоликвидни средства, а и лихвеният
процент често превишава рентабилността на производството им, което е сезонно. Използването на
собствени средства (при част от фермерите) понижава устойчивостта на стопанствата. Независимо
от недостатъчно добрите условия за развитие на
селското стопанство, при изследване, проведено
сред 118 частни земеделски производители на растениевъдна и животновъдна продукция в 13 региона на страната (Добрички, Ловешки, Варненски,
Бургаски, Хасковски, Старозагорски, Пловдивски,
Пазарджишки, Софийски, Сливенски, Ямболски,
Шуменски и Плевенски), резултатите показват, че
70% от проучваните предприемачи заявяват намерения за продължаване на дейността си и в бъдеще (Танева, Вътев, 2002 г.). Това е още едно доказателство за необходимостта от адекватна на българските условия аграрна политика.
В резултат на извършеното проучване може
да се обобщи следното заключение като перспектива в земеделието и в частност – животновъдството:
Земеделските организационни форми имат
различна степен на устойчивост в зависимост от
влиянието на определени фактори, по-важни от които са пазарната среда; интензивността и технологията на производство; вид, асортимент, качество на продуктите, квалификацията на производителите, организацията на управлението на фермата
и др.
Присъединяването на България към ЕС и въздействието на Общата селскостопанска политика
ще ускори преструктурирането на малките пазарно ориентирани ферми и тези от кооперативите,
които не са конкурентноспособни, не осигуряват
безопасни храни, екологична защита, хуманно отношение към животните. По-голямата част от кооперативните стопанства, едрите бизнес ферми и
малките непазарни стопанства ще се ползват от
пазарна подкрепа, директни плащания, програми

за развитие на земеделието и селските райони, което ще подсили тяхната устойчивост, иновативност
и предприемачество.
В животновъдството производствено-организационната структура също ще продължава да се
променя. Стопанствата, които отглеждат говеда,
особено млечни крави, ще намаляват, тъй като квотата за мляко е далеч под сегашното производство.
Това налага преструктуриране на млечните говедовъдни ферми в посока нарастване броя на кравите средно на стопанство. Свиневъдните ферми
ще продължат да се развиват, но имат добри перспективи само ако снижат себестойността на продукцията и увеличат конкурентоспособността си.
Големи възможности за разширяване и развитие
имат овцевъдните ферми чрез своевременно усвояване на средствата по мерките за развитие на
селските райони – като инвестиции в полупазарни
стопанства, подпомагане на необлагодетелствани
райони и др. Добри са предпоставките за развитие
на птицевъдните стопанства, които в най-голяма
степен отговорят на пазарните изисквания на ЕС.
За активиране на иновативността и предприемачеството в земеделските стопанства е необходима солидна финансова подкрепа. За нейната реализация трябва да се облекчат условията при отпускане на кредити, както и да се предложат специални пакети услуги от страна на банките и
бюджета. Адекватната на потребностите подкрепа
на земеделските стопани ще повиши тяхната устойчивост и ще предостави възможността да отговорят на предизвикателствата на европейския пазар.
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SUSTAINABILITY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN ANIMAL
HUSBANDRY
Nadka Kostadinova, Todorka Atanasova
Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

ABSTRACT
Sustainable development of agriculture is a priority task and a principal aim in a number of programs both at
national and regional level such as SAPARD program, National strategic plan for the development of rural areas (20072013), Program of agriculture development in North-West Bulgaria, Program for alternative agriculture in the Rhodopes,
etc. The stabilization in animal husbandry is of particular importance since after 1990 this sub branch has been
developing in a planless way with the material basis in pieces and a drastic decrease in the number of flocks and herds.
Only after 2000 a slow tendency to keep the animals number and to concentrate them in bigger herds and flocks has
been observed. The sustainable development of the animal husbandry is a basis for the increase in the innovative
activity and the development of entrepreneurship in this sub branch.
The aim of the present study is to examine the factors influencing the sustainability, innovation and entrepreneurship in animal husbandry.
For achieving this purpose the following tasks are solved:
• Analysis of conditions and factors influencing the sustainability, innovation and entrepreneurship in animal
husbandry;
• Revealing the problems and prospectives before the development of the animal husbandry.
The methods, used in the tasks solution are analysis and synthesis, induction and deduction, systemic approach,
statistic calculations
The conclusions, drawn after the research done are the following: these animal farms which are economically
efficient, socially oriented and ecologically conform are sustainable. Their sustainability is a prerequisite for the increase
in innovation and entrepreneurship in animal husbandry.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОГОРИВА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Живка Тананеева
Стопанска Академия “Д.А.Ценов” - Свищов
По-широкото използване на биогорива от автомобилите е част от мерките за постигане на целите на
Протокола от Киото. Увеличеното им потребление е един от инструментите, чрез които ЕС ще намали консумацията на горива и енергия, а това ще гарантира сигурността на енергийните доставки в средносрочен и дългосрочен план.
Заместването на горивата от нефтен произход с биогорива е една от възможностите за усвояване енергийния потенциал на възобновяемите енергийни източници в страната. Очаква се това да доведе до по-рационално използване на обработваемите земи, до оползотворяване на запустелите площи и устойчиво развитие на
селското стопанство. Цялостният процес от отглеждането на енергийните суровини до дистрибуцията и потреблението на биогорива ще допринесе за нарастване на заетостта в икономически по-слабо развитите региони у
нас.
Ключови думи: биогорива, селско стопанство, енергийни суровини, енергиен потенциал
Key words: biofuels, agriculture, energy production raw materials, energy potential.

Според приблизителни оценки в Европейския
съюз транспортът е причина за 21% от всички емисии на парникови газове, които допринасят за глобалното затопляне, и този процент нараства. Откриването на начини за намаляване на вредните емисии от транспорта е от съществено значение за
намаляване на емисиите на парникови газове и за
изпълнение на целите за устойчивост заложени в
протокола от Киото. Почти цялата енергия, използвана в транспортния сектор в ЕС, се произвежда от
петрол. Затова осигуряването на енергийни средства в бъдеще е не само въпрос на намаляване на
зависимостта от вноса, но изисква също така и широка гама от политически инициативи, включително диверсификация на източниците и на технологиите.1
Производителите на превозни средства в ЕС
вече разработват нови модели, замърсяващи помалко околната среда и оползотворяващи по-ефективно горивото. Освен това се предприемат мерки
за усъвършенстване на обществения транспорт и
поощряване на използването на неувреждащи околната среда начини за транспорт, където това е възможно2 .
Днес Биогоривата са единственият пряк заместител на петрола в транспорта, и имат уникална
роля в енергийната политика на Европа. Биогоривата
са транспортни горива, получени от органични
материали. Най-често срещаните биогорива днес
са биодизелите (получени от растителни масла) и
биоетанолът (получен от захар и култури, съдържащи скорбяла). Тяхното производство и употреба

водят до намаляване на емисиите на парникови
газове. Те не са най-евтиният начин за намаляване
на такива емисии. Но те са една от малкото мерки,
които предлагат реална перспектива за широкомащабно намаляване на емисиите в транспортния сектор в средни срокове.
Биогоривата могат да се предлагат на пазара
в следните форми:
• “чисти” – онези горива, които съдържат
100% биогориво;
• “смеси с висока концентрация на биогорива” - смеси на биогорива с горива от нефтен
произход, където съдържанието на биогориво е повече от 5%;
• “смеси на биогорива” - смеси на биогорива
с течни горива от нефтен произход в съответствие
с изискванията за качество на горивата от нефтен
произход, заложени в техническите спецификации
за автомобилни бензини (БДС EN 228) и гориво за
дизелови двигатели (БДС EN 590), където биогоривото е 5 %;
• “производни на биогоривата” са течни горива, получени от биогорива, като например ЕТБЕ.
През февруари 2006 г. Европейската комисия приема окончателната Стратегия на ЕС за
биогоривата. Тази стратегия подкрепя производството на биогорива с цел намаляване на емисиите
на парникови газове, лансира на безвъглеродяването на транспортните горива, разнообразяването
на източниците за снабдяване с горива и разработването в дългосрочен план на заместители на до-

1 Изтъкнатото в зелената книга “Към европейска стратегия за сигурност на снабдяването с енергия”
СОМ(2000) 769 окончателно.
2 Виж Бялата книга за европейската транспортна политика за 2010г., СОМ(2001) 370 окончателен.
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бивания от земните недра нефт. Комисията очаква
производството на биогорива от подходящи суровинни смеси да генерира икономически ползи и ползи за околната среда в част от развиващите се страни, да създаде допълнителни работни места, да
намали разходите за внос на енергия и да разкрие
потенциални пазари за износ. Производството поспециално на биоетанол може да предложи осъществима алтернатива за някои държави – производителки на захар, засегнати от реформирането
на режима на ЕС за захарта. Развитието на производството на биогорива ще даде нови възможности за разнообразяване на източниците на доходи и
заетост в селските райони.
Основните цели на стратегията за биогоривата са свързани с3 :
• Допълнително популяризиране биогоривата
в ЕС и в развиващите се страни. В световен мащаб
трябва да се осигури производство и използването
им да оказват благоприятно въздействие върху околната среда и да допринесат за изпълнение на целите на Лисабонската стратегия, като се вземат
под внимание съображенията за конкурентност.
• Повишаване рентабилността им чрез оптимизирано изчисляване на съответните суровини,
подпомагане на проникването на пазара чрез пропорционално увеличаване на дела на демонстрационните проекти и премахване на пречките от нетехнически характер.
• Проучване възможностите на развиващите
се държави за производство на биогорива и на суровини за тях и определяне ролята, която ЕС може
да изпълнява за подпомагане на развитието на устойчиво производство на биогорива.
Във връзка с използването на биогоривата на
европейско равнище трябва да се посочи Директива
2003/30/EС „Насърчаване на приложението на биогорива или други естествено възобновяеми моторни горива в транспортния сектор“ от май 2003 г. В
нея се предвижда постепенно нарастване на дяловете на минималните количества биогорива на пазара на горива в ЕС. Делът на биогоривата, който
за 2005 г. е над 2% трябва да стане 5,75% в края
на 2010 г. Директивата за биогоривата изразява
ясното намерение за „насърчаване на употребата
на биогорива… във всяка държава-членка, с оглед
допринасяне за постигането на цели като изпълняване на задълженията в областта на промяната на
климата, екологичната безопасност на доставките
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и насърчаването на възобновяемите енергийни източници“4 .
Съгласно Директивата като страна–членка
България е задължена да докладва ежегодно пред
Европейската Комисия за предприетите мерки за
насърчаване потреблението на биогорива за транспортни цели и създадените в страната пазарни
условия.
В съответствие с европейското законодателство и в изпълнение на поетите в преговорния процес ангажименти и препоръки на Европейската комисия в страната е разработен Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата.
С диверсификация на енергийните доставки,
насърчаване развитието и използването на технологии за производство и потребление на енергия,
произведена от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, насърчаване развитието и използването на технологии за производство и потребление на биогорива и други възобновяеми горива в
транспорта и повишаване капацитета на малките и
средните предприятия, производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и
алтернативни енергийни източници (АЕИ) и производителите на биогорива и други възобновяеми горива са някой от основните цели на закона.
В съответствие с разпоредбите на ЗВАЕИБ е
разработена Национална дългосрочна програма за
потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2007-2020 г. (НДППБТС) При определянето на националните индикативни цели за
потребление на биогорива в страната са взети предвид индикативните цели, заложени в Директива
2003/30/ЕС и приетите от Европейския съвет (8-9
март 2007 г.)седем нови цели за увеличаване на
дела на ВЕИ, в частност на биогоривата.
Определените в тези документи цели за биогоривата са:
• индикативна цел от 5,75 % за 2010 г. и;
• задължителна минимална цел от 10 % за
всички държави-членки за дела на биогоривата в
общото потребление на петрол и дизелово гориво
за транспорта в ЕС до 2020 г., който да бъде постигнат по икономически ефективен начин.
При отчитане на горепосочените цели в таблица 15 е представена прогноза за потреблението
на конвенционални горива и биогорива от 2008 до
2020 г.

3 Стратегия на ЕС за биогоривата, Брюксел, февруари 2008, СОМ(2006) 34 окончателен, с.5.
4 Директива 2003/30/ЕС относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми
горива за транспорт, на Европейския Парламент и Съвета от 8 май 2003 г.
5 Доклад за 2006 г. на Република България пред Европейската Комисия за прилагането на Директива
2003/30/ЕС на Европейския Парламент и Съвета юни 2007, София, с.7
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Таблица 1. Прогноза за потреблението на минерални горива и биогорива

Видове горива
Конвенционални горива (хил. т.)
Бензини хил. т
Дизелови горива хил. т
Биогорива: хил. т.
биоетанол хил. т
биодизел хил. т
Всичко горива хил. т.
Национална цел %

2005 г.
1 952,0
572,0
1380,0
0,0
0,0
0,0
1 952,0
0,0

При определянето на количеството конвенционални горива е отчетена очерталата се през последните години тенденция на намаляване на използваните бензини, за сметка на увеличеното потребление на дизелови горива. За периода 2005-2020 г.
средногодишното намаление в потреблението на
бензините е 2,2 %, като в същото време потреблението на дизеловите горива нараства с 5,6 % годишно.
България притежава отлични природни условия за развитие на селскостопанския и горския
сектор. Обработваемите земи през 2006 г. представляват около 3,09 млн. ха или 59,5 % от използваните земеделски площи в страната. Благоприятният климат за производство на различни култури
и наличието на селскостопански земи, както и на
традиции допринасят за добре развито растениевъдство и животновъдство. Използваната земеделска
площ през 2006 г. е 5,190 млн. ха или 46,8% от
територията на страната. През 2006 г. угари са
наблюдавани върху 436 хил. ха или 14,1% от обработваемата земя.
Енергийните култури, използвани като суровина за биоетанол са захарното цвекло, пшеницата и царевицата.
• Захарно цвекло – Засетите площи през
2006 г. са 14 хил.дек, а производството му в България е незначително – 26 788 т, въпреки че климатичните условия са благоприятни. Тази ситуация
не позволява да се предвиди използването му в
близкото бъдеще като суровина за биоетанол, освен ако не се приложат специални мерки за стимулиране на производството му. Средният добив на
захарно цвекло в България е 19,76 т/ха, което отговаря на 1,73 т/ха алкохол.
• Пшеницата е най-големия по обем на производството селскостопански продукт –
3 301 882 т от 979 924 ха засети площи през
2006 г. Средният добив на пшеница в България е
3,40 т/ха, което отговаря на 0,97т/ха алкохол
• Царевицата се произвежда на поливни площи, тъй като е влаголюбива и топлолюбива култура.
През 2006 г. добива е 1 587 805 т от 358 594 ха.
Средният добив на царевица в България е

2008 г.
2 193,1
485,3
1707,8
43,9
9,7
34,2
2 237,0
2,0

2009 г.
2 264,7
456,0
1808,7
79,3
16,0
63,3
2 344,0
3,5

2010 г.
2 317,3
426,0
1891,3
133,2
24,5
108,7
2 450,5
5,75

2015 г.
2 731,9
417,1
2314,8
218,6
33,4
185,2
2 950,5
8,0

2020 г.
3 146,0
370,5
2775,5
314,5
37,0
277,5
3 460,5
10,0

4,53 т/ха, което отговаря на 1,43 т/ха алкохол.
Енергийните култури, използвани като суровина за биодизел са рапицата и слънчогледа:
• През 2006 г. производството на рапица в
страната възлиза на 28 463 т от 16 546 ха. Средния
добив е 1,8 т/ха, което отговаря на 0,63 т/ха олио.
• Ролята на слънчогледа в българското земеделие е много важна. През 2006 г. в България се
засети 755 222 ха с маслодаен слънчоглед с добив 1 156 555 т. По този начин слънчогледът се
явява втората по значение земеделска култура след
пшеницата. Средният добив на слънчоглед в България е 1,60 т/ха, което отговаря на 0,64 т/ха олио.
Освен от енергийни култури биогорива могат
да се добиват и биомаса. Биомаса е биологично
разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското
стопанство, както и биологичноразградими фракции от индустриални или битови отпадъци, които
могат да се използват като гориво, и следните
отпадъци, използвани за гориво:
• растителни отпадъци от селското и горското стопанство;
• растителни отпадъци от хранителната промишленост, ако генерираната топлина се оползотворява;
• растителни отпадъци от производството на
пулпа от дървесина и производството на хартия от
пулпа, ако се изгарят съвместно на мястото на производство и генерираната топлина се оползотворява;
• коркови отпадъци;
• отпадъци от дървесина с изключение на съдържащите хологениращи органични съединения
или тежки метали;
• утайки от пречиствателни станции;
• животински субстанции.
Въз основа на потенциалът за производство
на биогорива, перспективите за развитие на селското стопанство и прогнозните нива на консумация
на течни горива са предложени следните индикативни нива, както следва (табл.2):
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Таблица 2. Индикативни цели за производство на биогорива

Година
2008
2010
2015

Индикативна Цел, %
2
5,75
10

Биогорива, тона*
43 241
166 787
292 608

Необходима площ, ха**
57 574
164 086
438390

*Необходимото количество биогориво на вътрешния пазар, като процент от общото количество използвани
горива за периода.
** Необходимата площ с енергийни култури за производство на количеството биогориво.

При оценка на предпоставките, поставените
индикативни цели за първите два периода са постижими при наличния ресурс на производство и при
минимални инициативи, свързани с развитие на селското стопанство, промяна на пазарните условия и
технологично развитие. Постигане на индикативната цел от 10% през 2015г. изисква да бъдат установени реални стимули за отглеждането на енергийни култури, подобряване ефективността на сектор транспорт, въвеждане критерии към качеството на автомобилния парк в страната, както и други
инициативи.
Постигането на определените национални индикативни цели ще стане възможно, ако бъдат привлечени и ангажирани не само дистрибуторите на
течни горива, но и обществения транспорт, и предприятията с големи авто-паркове (наземен транспорт на летища, пристанища и др.), в които ще се
използват биогорива в чист вид или под формата
на смеси с по-високо съдържание на биогориво.
За 2005 г. общия енергиен баланс на страната не отчита потреблението на биогорива. През
2006 г. са потребени 9 562 т биодизел.
Един от най-големите потребители на биодизел е “Шведски кибрит Плам” - България, които го
използва за производство на екологично чисти
брикети, следван от “Траяна транс” ООД, която зарежда с биодизел товарните си автомобили. Всички
транспортни средства на “Приста ойл” се движат с
биодизелово гориво.
В Брусарци е изградена пилотна инсталация
за производство на биодизел, която има капацитет
от 300 тона на месец, или 3-4 хил. тона годишно.
За суровина се използват всички растителни мазнини - маслото от рапица, соя и отпадни от готварството мазнини. През 2005 година рафинерията
“Плама” Плевен и “Приста ойл” Русе започнаха
производство на блендирани екогорива. В инсталацията край гр. Димово (Видинско) ще бъдат произвеждани 7 хил. тона биодизел.
В процес на изграждане са и инсталации с капацитет на производство към 2010 г. съответно:
Биодизел – 415 хил. т; Биоетанол – 95 хил.т.

При успешно реализиране на тези проекти
Република България ще бъде в състояние да изпълни индикативната си цел за 2010 г. Към настоящия момент тези проекти са все още инвестиционни намерения и не могат да послужат за определянето на по-високи национални цели.
Заключение
През 2006 г. българското правителство инициира различни законодателни инициативи за успешното прилагане на изискванията на Директива
2003/30/ЕС за насърчаване използването на биогоривата или други възобновяеми източници в транспорта. Прилагането на национално ниво на нормативните изисквания за насърчаване на потреблението на биогорива ще доведе до по-широкото използване на биомасата, което ще осигури устойчиво
развитие на селското стопанство и лесовъдството.
Решаващо за успеха на стратегията за биогоривата е снабдяването със суровини. Очакваното
нарастване на световната търговия с биогорива също ще допринесе за стабилността на снабдяването в ЕС и в други части на света. Изграждането на
заводи за производство на алтернативни горива, въвеждането на нови видове двигатели и адаптирането на системата за дистрибуция на горива са свързани с дългосрочни инвестиции, за което са необходими стабилни перспективи за пазарно търсене.
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ABSTRACT
Wider usage of bio fuels by the cars is a part of the measures for achievement of the Kioto Protocol goals. The
increase of their consumption is one of the instruments for the European Union to reduce the fuel and energy consumption and that will guarantee the safety of energy supply in middle term and long term plan. The substitution of the oil
fuel with bio fuel is one of t he possibilities to usage of energy potential of renewable energy sources in our country.
It is expected that this will lead to more rational usage of the agricultural land, to usage of the waste territories and
sustainable development of the agriculture. The whole process from growing of energy raw materials to the distribution
and consumption of bio fuels will contribute to increase of the employment in poorly developed economically regions
in our country.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
УСТОЙЧИВОСТ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Мария Станкова
Югозападен Университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Към настоящия момент в отделни райони на Европа, определяни като провинциални, протичат особено
интензивно промени, водещи до обезлюдяването и икономическата им изостаналост. Наблюдаваните във връзка
с това икономически, социални и политически процеси имат сходен характер в по-голямата част от икономически развитите държави. Изследването на проблема и натрупаният опит подчертават необходимостта от осъзнато
и целенасочено преструктуриране на местните икономики, посредством развитие на устойчиви туристически
практики.
Като форма на диверсификация, способстваща за постигане на устойчивост в туризма, често се посочва
разработването на продукт, свързан със селската среда. Селският туризъм се приема за “отговорна” форма на
туризъм, концептуално ориентирана към създаване на ситуации, при които обектът на туризма – контактът с
природата, оценяването на природната красота, чувството на спокойствие, доброто физическо състояние и пр.
– е възможно да бъде предпазен от отрицателни влияния.
България също има опит в приемането на посетители в села от региона на Родопите, Югозападна България,
Централен Балкан, Черноморското крайбрежие. Предвижданията са селският туризъм да увеличи благосъстоянието на местното население при стимулиране на туристите към продължителен престой и извършване на
разходи по начин, който не вреди на местната околна среда и не подрива ценностната система на местната
общност.
Ключови думи: диверсификация, устойчиво развитие, туризъм
Key words: diversification, sustainable development, tourism

Към настоящия момент в отделни райони на
Европа, определяни като провинциални, протичат
особено интензивно промени, водещи до обезлюдяването и икономическата им изостаналост. Наблюдаваните във връзка с това икономически, социални и политически процеси имат сходен характер в по-голямата част от икономически развитите
държави. Изследването на проблема и натрупаният опит подчертават необходимостта от осъзнато
и целенасочено преструктуриране на местните
икономики, посредством развитие на устойчиви туристически практики.
Постановка на проблема за устойчиво развитие на туризма
Световната практика познава множество примери за потенциален конфликт между проектите
за развитие на туризма и желанието да се предпазят от нарушение и съхранят места, познати като
изключително красиви, като ценно културно-историческо наследство или като местообитания и ареали на разпространение на редки растителни и животински видове.
Осъществяването на традиционни туристически дейности води до цялостна промяна в пейзажа
на туристическото място, застрашава дивите животни, унищожава ценни растения и културни паметници. Последствията от туризма се забелязват
както в силно усвоени от индустрията райони, така
и в места с по-слабо развит туристически сектор.
Те се дължат в основна степен на факта, че туриз-

мът довежда клиенти в точки, определени като туристически дестинации и едновременно с това внася
съпътстващи елементи, с които потенциалните туристи са свикнали в ежедневието си. Негативни промени произтичат и от наложилата се потребност
времето прекарано в почивка да е наситено с
удобства, дори и когато е организирано сред
природата.
Задълбочаването на посочените проблеми провокира активна изследователска дейност на експерти от национални и международни туристически организации и научни институти [5, 6, 2]. В тази насока е ориентирано и вниманието на специалистите на Световната организация по туризъм, които
още през 1993 г. извеждат пет ситуации на промяна,
настъпващи в резултат на осъществяване на туристически дейности (Райън, 1996). В изследването им акцентът е поставен върху наблюдаваните
изменения на екологичните показатели в райони, в
които околната среда, във времето преди развитието на туристическата дейност, е била сравнително добре запазена. Специално внимание е отделено на ситуациите на негативна промяна, провокирани от спекулативен натиск, “завземане” на територии и извършване на туристически дейности,
в резултат на които настъпват необратими за компонентите на околната среда процеси. Ситуациите
на надвишаване на поемния капацитет на туристическото място също се обозначават като проблемни,
тъй като провокират успоредното понижаване на
качеството на околната среда и предлагания чрез
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нея туристически продукт. Всички те са разгледани в логическата им обвързаност с вредните
влияния, нанасяни от туризма върху традиционните ценности, морала и културата на местните общности и провокираните социално напрежение и
конфликти.
Същевременно трябва да се подчертае, че туризмът не е единствената причина за природните
и социо-културните промени в туристическото
място. Самата туристическа индустрия също е податлива на протичащите икономически и социални
процеси в приемащата страна. Целенасочените усилия по овладяването им провокира още през 80-те
години на отминалия век обединяване на усилията
на представителите на туристическата индустрия
и на движенията за опазване на околната среда в
Европа и води до издигане на тезата за “зеления
туризъм”. Развиването на тази форма е пряко свързано с провеждането на политика на устойчиво
развитие, насочена към едновременното опазване
и възстановяване на околната среда и подобряване
на туристическата база. Важни нейни аспекти са
формирането на туристически продукт, чиито компоненти се явяват алтернатива на традиционните,
както и провокирането на потенциалните туристи
да осъзнаят екологичните проблеми и да ги ограничат чрез промяна на личностните поведенчески
модели.
Като форма на диверсификация, способстваща за постигане на устойчивост в туризма, често
се посочва разработването на продукт, свързан със
селската среда. Селският туризъм се приема за
“отговорна” форма на туризъм, концептуално ориентирана към създаване на ситуации, при които
обектът на туризма – контактът с природата, оценяването на природната красота, чувството на
спокойствие, доброто физическо състояние и пр. –
е възможно да бъде предпазен от отрицателни
влияния.
Планирането и развитието на селския туризъм се осъществява при съчетание на две условия,
определяни като достатъчни – наличие на подходящ район/местност и инициативност на местното
население. Осъзнаването на ползите, както за отделните личности, така и за бизнес организациите
е ключовият момент в цялостния процес на устойчиво развитие.
Натрупаният в страните от Европейския съюз
опит в развитието на селския туризъм показва, че
за населението в селските райони природната среда е от особена важност. В резултат на това подобно отношение провокира известен песимизъм към
очакваното положително влияние от развитието на
туризма за икономиката на района. Във връзка с
това нараства ролята на нестопанските туристичес-

ки организации, браншови сдружения и бизнес
структури за популяризирането на тази форма на
туризъм и прокламираните от нея идеи. Селският
туризъм става обект на научна интерпретация и в
трудовете на много автори [4, 3]. Познатите туристически практики в сферата на селския туризъм
са пример за това, че той се определя от околността, в която са открити туристически интереси и
дейности. В най-широк смисъл културното богатство – селският бит, култура и наследство, и природните дадености – околен пейзаж, разнообразие
от растителни и животински видове и пр., са важни
елементи, които служат за привличане на туристи
и осигуряват финансови постъпления за по-слабо
развитите икономически райони в провинцията.
Примерът на страни като Франция, Испания,
Великобритания е показателен за притежавания от
селските райони потенциал – природен и антропогенен, който е в състояние да провокира интереса както на вътрешния, така и на външния пазар и
да подбуди туристически пътувания. Потенциалните
туристи, склонни да закупят продукта на селския
туризъм, се насочват към онези оферти, които подчертават опазването на природата като основен аспект в туристическите дейности, организирани от
местната икономика. Установените на Европейския
пазар предпочитания са разнообразни и стимулират активни пазарни действия от страна на туристическите агенции, предлагащи продукти в този сектор [11]. Постигането на максимална удовлетвореност се търси чрез включване в продуктовата номенклатура на широк кръг от дейности под формата на традиционни селски занимания - риболов
и лов, или форми на разтоварване като ходене и
яздене. Ценността им за потребителите е преди
всичко в разкриването на възможности за “измъкване” от ежедневната рутина, за отдих и почивка
сред тишината и красотата на природата.
Предлагането на продукта на селския туризъм е основано на привлекателността на престоя
сред природата и очарователната атмосфера на
живота в провинцията, далеч от стресовата среда
на големия град [12]. В този смисъл адаптирането
на европейския опит в България следва да е подчинен именно на тези цели, като изтъква разнообразните възможности за досег до богатството на
природата, културата, историята и традициите на
селските райони в страната, съчетано с подкрепа
и иницииране на мероприятия, които да способстват за опазването им, както и за съхраняването на
устоите на местната общност. Предвижданията са
селският туризъм да увеличи благосъстоянието на
местното население при стимулиране на туристите към продължителен престой и извършване на
разходи по начин, който не вреди на местната окол-
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на среда и не подрива ценностната система на местната общност. Постигането на развитие, което да
е и устойчиво, е ключов аспект на разработените
национална и регионални стратегии. Ето защо е необходимо да се възприеме определена форма на
контрол, посредством която да се следи за степента на вмешателство, да се възпрепятстват отрицателните промени в характеристиките на туристическото място и влиянията на туризма върху местното население. В допълнителна степен успехът
се гарантира от осигуряването на подкрепата на
местната общност за поддържане или повишаване
на притегателната сила на района.
Стандартният продукт на селския туризъм обединява като компоненти: настаняването (хотел, във
варианта B&B, самонастаняване в къмпинг), храненето (в ресторанти, в специфични за района заведения, в чайни или кафенета), запознаването със
забележителности (защитени територии, защитени или уникални растителни и животински видове,
специфични селскостопански култури, археологически и архитектурни паметници), посещението на
места, където провинцията може да бъде опозната индиректно (малки паркове, тихи и уединени пътища и пътеки за разходка, колоездене и яздене).
Така изброените примери представляват малка част
от възможните съчетания [14]. Широкият спектър
от допълнителни атракции и занимания могат да
се представят на вниманието на потенциалните потребители в две главни направления:
- като почивка на открито, свързана с практикуване на голф, колоездене или яздене, извършване на преходи;
- като тематични атракции във вариантите: посещение на центрове за отглеждане на редки породи, запознаване с дивия живот, фермерството,
земеделието, дегустиране на местна храна и напитки, участие в приготовлението им, наблюдаване на занаятчийски производства и изработване от
туристите на отделни изделия, посещение на фермерски пазари, селски магазини или туристически
пазари, запознаване с културно-историческото наследство на региона – археологически останки, останки от църкви, музеи, участие в ловни и риболовни мероприятия, присъствие на местни чествания
и фестивали.
Постигането на устойчиво развитие чрез формиране на продукт на селския туризъм е свързано
с разработване на маркетингов план [12]. Процесът, разгледан в неговата комплексност, осигурява дефинирането на пазарите и потребителите; изхожда от концепцията за маркетинга като управленска дейност, ориентирана към осигуряване на
печалба; насочен е към опознаване нуждите на потенциалните туристи и конкретизиране на подхо-
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дите за тяхното посрещане. Структурирането на
концепцията се извършва на базата на SWOT
анализ, посредством който се извеждат силните и
слабите страни на извършваната туристическа
дейност и предлагания продукт. Изясняването на
стойностните черти на дейността или продукта се
явяват индикация по отношение на целевите пазари в смисъла на улавянето на уникалните
характеристики, на които реално се основава
продажбата. Установяването на слабите страни също е от значение - познаването им позволява да
се открият възможни подходи за тяхното редуциране или елиминиране. От SWOT анализа се изследват още и възможностите и заплахите като променливи извън фирмата, но обхванати от рамката
на външната конкурентна среда. Върху възможностите следва да се окаже въздействие, така че те да
бъдат трансформирани в маркетингови възможности, докато потенциалните заплахи е необходимо
да се минимизират.
Значими аспекти на маркетинговия план са и
перманентното проучване на настоящите потребители и стимулирането на обратната връзка както с
туристите, така и с контрагентите – доставчици на
продуктовите компоненти. Сегментирането на туристическия пазар (разграничаване на групи потребители с определени интереси и удовлетворяващи ги продукти) се разглежда като непрекъснат процес, насочен към определяне на желания тип посетител, планиране на допълнителни отличителни черти на продукта, разнообразяване и разширяване на
предлагания асортимент.
В тази връзка при планирането на селския туризъм се обръща специално внимание на промяната в акцента на маркетинговото представяне на
селските райони към привличане на онази част от
потенциалните туристи, която има отговорно отношение и може да способства посредством пазарното си поведение за оптимизиране на местните
ползи и защитата на региона.
В началото на новото хилядолетие се наблюдават нови аспекти в поведението на потребителите.
Нараства броят на хората, пазаруващи от местните магазини или фермерски пазари, използващи
податливи на рециклиране материали и в много висока степен отговорни към начина на “потребяване” на свободното си време. Повишените изисквания и отговорната гражданска позиция оказват влияние върху избора на форма на отдих, респективно на предпочитаните дейности и среда на почивка.
Като туристи те реагират позитивно на фирми, които правят опити за редуциране на влиянието на
индустрията върху околната среда или помагат на
местната икономика, не приемайки компромиси
със стандартните услуги. Същевременно за турис-
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тическите организации това е начин за извеждане
на конкурентно предимство чрез възприемане на
отговорно отношение към околната среда.
Реализиране на устойчиви туристически
практики в България
В България също така могат да се очертаят
вече обособени по-големи или по-малки региони на
селския туризъм – в Западна и Средна Стара планина, Предбалкана, Родопите, Черноморското крайбрежие, Рила, Пирин, пограничните планини и др.,
със специфични за всеки регион туристически инициативи и вече натрупан опит. Много туристически
агенции и хотели предлагат посещение, наблюдение и участие в атрактивни дейности, свързани със
селския бит, под формата на еднодневни програми с названието “Един ден на село”. В селата от
различните региони може да се види демонстрация на типични занаяти, като резбарство, грънчарство, ковачество, тъкачество, ръчна изработка на елементи на местни народни носии, да се дегустират
местни ястия и напитки, да се наблюдават уникални обреди, като Коледуване, Лазаруване, кукерски
и нестинарски танци и други фолклорни изпълнения, да се упражняват лов, риболов, езда и др.
Туристът, избрал по-дълготрайна почивка в
българско село, може да се идентифицира с местното население, като се включи в извършването
на различни селскостопански дейности – отглеждане на домашни животни, обработка и събиране
на реколта от разнообразни земеделски култури
(зеленчуци, овощия, лозя и др.), да предприема познавателни пешеходни турове, преходи с коне и
каруци, да изработва предмети (платно, глинени и
дървени съдове и др.), които да отнесе със себе си
в края на престоя, да се включва в кулинарни занимания за приготвяне и консумиране на домашни
продукти, както и да наблюдава и изучава типичните за района народни песни, танци, обреди и обичаи.
Заключение
От направеното изложение е видно, че по отношение на селския туризъм от първостепенно значение са качеството на селската природа и богатството на региона, които са главна притегателна сила за туристите. Туризмът и околната среда са взаимно зависими и това представлява дългосрочен
интерес за туризма, разглеждан в аспекта на осигуряване на защита и повишаване устойчивостта
на околната среда, сред която се осъществяват туристическите дейности.
Възприемането на неправилен подход на планиране и развитие на селския туризъм може да до-

веде до понижаване или застрашаване на наследеното качество на околната среда като туристически ресурс. Същевременно посрещането на нови
изисквания във връзка с предлагането на туристически продукт е неизбежно и е част от промяната и
иновациите, необходими за поддържането на жизненост на местната общност. В този смисъл развитието чрез диверсификация трябва да е подчинено на идеята за устойчивост, поддържане и подчертаване на качеството както на туристическия
продукт, така и на околната среда.
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ABSTRACT
Because the pace of change in rural areas is accelerating all over Europe, its impact may be more precipitously
than in the past. The process is common to most industrialized countries and is accompanied with significant economic, social and political changes. The research work and collected experience make clear the necessity of restriction
through the development of sustainable tourism practices.
Collected experience in some Europe’s countries in rural tourism is significant for the rural areas’ potential. At the
same time, rural tourism’s practices are responsible to the environment in which they are put to practice. The example
of France, Spain and England shows an enormous tourist interest, provoked by rural tourism product.
Bulgaria as tourism developing country also has experience in rural tourism in the villages in South-west region,
Black see region, Rodopi region and Central Balkan region. It shows a trend to increase local commonwelt through
stimulating the tourists’ stay in long terms and the consumption of additional services. Those activities do not harm the
environment and the local community’s values.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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КРАТКОСРОЧНО ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ
Преслав Димитров
Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград
През последните седем години българската туристическа индустрия постигна състояние не просто на положителен растеж, а на истинско балонообразно нарастване. Това състояние предоставя не само възможности, но
и заплахи пред развитието на българските туристически фирми. Проявата на закостенялост на този етап на
развитие може в бъдеще да струва скъпо от българския туристически сектор. Поради тази причина, необходимостта съвременната туристическа индустрия да проявява по-голяма гъвкавост към заобикалящата я бизнес
среда, както в национален, така и в глобален мащаб, прави конюнктурни прогнози и анализи полезни и практически-ориентирани инструменти за оцеляване. Настоящата статия се фокусира върху възможностите, които
предоставят краткосрочните конюнктурни прогнози за чуждестранните посетители с цел отдих и туризъм. Тя
също така разглежда методологията, която може да се използва, за да бъде прогнозирането на туристическите
конюнктурни показатели по-точно и прецизно, а резултатите по-лесно разбираеми от Ръководствата на туристическите фирми.
Ключови думи: туристически пазар, методи за прогнозиране, брой на чуждестранните посетители
Key words: tourism market, forecasting methods, number of foreighn visitors with recreational and holiday aims

През последните седем години българската
туристическа индустрия постигна състояние на истинско балонообразно нарастване. Това състояние
предоставя не само възможности, но и заплахи пред
развитието на българските туристически фирми.
Очакванията, че постигнатият през последните осем
години растеж ще продължи непрекъснато или поне без особени резки спадове, са необосновани и
далеч от дългогодишна тенденция в развитието на
българската туристическа индустрия.
Преди да се направят каквито и да е опити за
прогнозиране на конюнктурата българския туристически пазар, е необходимо да се разполагат с
подходящи показатели за конюнктурата, като и с
надеждни данни за прилагане на тези показатели,
особено във времево отношение. За целите на настоящата разработка ще се използват данните за
показателя “брой на чужденците посетили България
с цел почивка и отдих”, който продължава да бъде
отчитан, както от Държавната агенция по туризъм,
така и от Националния статистически институт като част от показателя “брой на чуждестранните
граждани посетили България с цел туризъм”.
Въз основа именно на годишните данни за показателя “брой на чужденците посетили България
с цел почивка и отдих”, налични от 1964 г. насам,
е възможно да се построи времеви ред от 44 члена (времеви периода). Графичното представяне на
този времеви ред (Фиг.1 и Фиг.2) разкрива че времевият ред проявява трайна тенденция към нарастване. Посредством използването на статистически
софтуер, като например SPSS е възможно сравнително лесно да се построи действително наблюдаваната крива на развитие на времевия ред, както и
да се построи линията на тренда (тенденцията) му

при линейна зависимост.
Линията на тренда може да се опише посредством следното уравнението за права, което в случая е във вида:
(1)
Y(t)=b0+b1(t),
Където:
Y(t) представлява трендовата стойност на показателя “брой на чуждестранните посетители в
България с цел отдих и почивка” като линейна функция на времето измервано в години;
b0 - стойността на пресечната точка (отреза)
на правата (линията на тренда) с ордината в координатната система;
b1 - стойността ъгловия коефициент на правата (линията на тренда);
t – времето, изразено в години.
Стойностите на b0 и b1, които определят еднозначно правата (линията на тренда се изчисляват с помощта на метода на най-малките квадрати,
като в случая за целта е използван софтуерния продукт SPSS. Както става видно от Фиг. 2, стойностите на b0 и b1 са респективно “–125474” и
“64,2506” или уравнението на тренда придобива
вида:
Y(t)=-125474+64,2506(t),
(2)
Стойността на b0 не бива да учудва, тъй като
на Фиг. 2 ординатата, за удобство, не пресича абсцисата в нулевата й стойност. Уравнение (2) би
могло да се използва за дългосрочно прогнозиране на разглеждания конюнктурен показател. Размера на грешката, която би се получила, ако този метод се приложи за вече отминали времеви периоди,
например отминалите двадесет години, обаче е
твърде висока. Това е видно с просто око и от самата Фиг. 2, както и от Табл. 1. Затова е необходи-
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Фиг. 1. Брой на чуждестранните посетители в България с цел почивка и отдих за периода 1964 – 2007 г.(в хиляди)
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Фиг. 2. Действително наблюдаваната крива на времевия ред на броя на чуждестранните
посетители в България с цел отдих и почивка и изчисляване на линията на тренда
при линейна зависимост чрез SPSS
мо или корекция на този метод, или търсенето на
нов метод за прогнозиране.
Един от възможните и сравнително удобни методи за краткосрочно прогнозиране е методът на
експоненциалното изглаждане.
Експоненциалното изглаждане е наречено с това си наименование, защото теглата, които се присвояват на миналите времеви периоди, при формиране на прогнозата, намаляват експоненциално. По
този начин теглата намаляват първоначално драстично, а след това все по-малко и по-малко в зависимост от това, колко по-стар е времевият период.
Теглото, което се присвоява към всяка отделна
стойност на прогнозната величина има склонност
да клони към нула, макар и никога да не я достига.
Този метод генерира точни прогнози за много променливи с времеви редове, като признава намаляващото въздействие на отминалите времеви периоди с отдалечеността им във времето.
По този начин използваните тегла са: “A” за
най-скорошното наблюдение, “A(1-А)” за следващият по близост във времето период, “А(1-А)2” за
следващия след него и т.н. Така се достига и до
конкретната формула за изчисляване на експоненциално изгладена прогноза (3).
FT+1=AYT+(1-A)FT,
(3)
където:
FT+1 представлява прогнозата за времеви период “Т+1”;

YT – стойността на величината Y във времевия период “Т”;
А – изглаждащата константа, която е със
стойност между 0 и 1;
FT – средният опит времевия ред, изгладен до
времеви период Т; или прогнозната стойност за периода “Т”.
Уравнение (3) налага комбинирането на две
стойности за изготвяне на прогнозата: най-скорошната стойност във времевия ред, YT и средния опит
от времевия ред - FT, изгладен до период Т или респективно прогнозната стойност за период “Т”, известна още като “минала прогноза”. Прогнозата е
средна претеглена величина от тези две стойности.
Изглаждащата константа А представлява теглото,
присвоено на най-скоро наблюдаваната стойност
във времевия ред. Когато А е близка по стойност
до 1, то прогнозата ще бъде изключително много
повлияна от най-скорошното наблюдение, от найскорошната стойност на прогнозираната
променлива. Когато А е близка до 0, прогнозата
ще е доста близка до най-старата стойност на прогнозираната променлива.
Резултатите от прилагането на метода на експоненциалното изглаждане са представени в Табл.
1 и Фиг. 3 при различни стойности на изглаждащата константа “А”, съответно “0,85”, “0,90” и
“0.95”. Както е видно от представените данни прогнозните стойности за миналите времеви периоди
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Поргноза чрез Прогноза чрез
Поргноза чрез
Поргноза чрез
Общ брой на
експоненциално линията на
Текуща средна експоненциално
експоненциално
чуждестранните
величина за изглаждане при
изглаждане при трена при
изглаждане при
посетители с цел
изглаждаща използване на
времевия
изглаждаща
изглаждаща
отдих и почивка (в
константа
трендовото
период
константа
константа A=0,90
хиляди)
A=0,95
уравнение
A=0,85

315
386
674
885
1005
1245
1296
1299
1295
1355
1481
1589
1525
1730
2073
2166
2106
2133
1938
1944
2073
2474
2108

Прогноза чрез
експоненциално
изглаждане при
използване на
трендовите
стойности като
минали
прогнози, A=0,95

Таблица 1. Прогнозиране за минали и бъдещи времеви периоди чрез експоненциално изглаждане, трендово уравнение и комбинация от
двата метода
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

4090
4365
4583*

2776
2161
1265
872
2335
2623
2721
2192
2336
1973
2085
2354
2756
2993
3532
4010

1653
1672
1657
1630
1654
1685
1717
1732
1750
1756
1765
1781
1807
1837
1879
1931
1983
2038
2096

2467
2608
2088
1324
986
2233
2482
2570
2123
2248
1940
2037
2268
2614
2820
3284
3698
3774
4016
4210

Прогноза чрез
Прогноза чрез
експоненциално
Поргноза чрез
Поргноза чрез
линията на
експоненциално експоненциално
изглаждане при
трена при
използване на
изглаждане при
изглаждане при
използване на
трендовите стойности
изглаждаща
изглаждаща
трендовото
като минали прогнози,
константа A=0,90 константа A=0,95
уравнение
A=0,95
2518
2568
2320
2601
2664
2720
2385
2753
2112
2137
2449
2172
1304
1285
2513
1324
948
910
2577
954
2267
2301
2642
2347
2529
2576
2706
2624
2621
2671
2770
2720
2146
2169
2834
2221
2277
2307
2899
2361
1951
1962
2963
2019
2053
2069
3027
2129
2297
2325
3091
2388
2661
2709
3156
2773
2877
2935
3220
3001
3367
3449
3284
3516
3802
3906
3348
3974
3879
3985
3413
4053
4132
4249
3477
4317
4334
4459
3541
4528
3605
3670
3734
3798

*Реално отчетените данни за 2007 г. са неокончателни и се отнасят за периода януари-септември 2007 г.

Година

Брой на
Общ брой на
Текуща
Поргноза чрез
чуждестр. чуждестранните
средна
експоненциално
посетители посетители с цел величина за изглаждане при
отдих и почивка времевия
изглаждаща
(в хиляди)
период
константа A=0,85

Таблица 1. Продължение
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Фиг. 3. Графично представяне на резултатите от различните прогнозни методи за минали и бъдещи периоди

Прогноза чрез експоненциално изглаждане при използване на трендовите стойности като минали прогнози, A=0,95

Прогноза чрез линията на трена при използване на трендовото уравнение

Поргноза чрез експоненциално изглаждане при изглаждаща константа A=0,95

Поргноза чрез експоненциално изглаждане при изглаждаща константа A=0,90

Поргноза чрез експоненциално изглаждане при изглаждаща константа A=0,85

Общ брой на чуждестранните посетители с цел отдих и почивка (в хиляди)

Години
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имат склонността да следват проекцията на времевия ред от действително наблюдавани стойности с известен лийд и при наличието на определен
размер на грешката, в повечето случай с негативна стойност.
Известно намаляване в наблюдавания размер
на грешката в прогнозата, би могло да се постигне
чрез прилагането на един комбиниране метод, при
който за основа се използва уравнението за експоненциално изглаждане (3), но FT се разглежда не
като средния опит от времевия период, изгладен
до период “Т”, а като прогноза за миналия времеви период “Т” или т.нар. “минала прогноза”. В случая миналата прогноза се изчислява като се използва стойността, получена за времевия период “Т”
от уравнението за линията на тренда, респективно
уравнение (1) и (2). Математическия запис на така
представените обяснения е, както следва:
FT+1=AYT+(1-A)FT,
(3)
където:
FT+1 представлява прогнозата за времеви период “Т+1”;
YT – стойността на величината Y във времевия период “Т”;
А – изглаждащата константа, която е със
стойност между 0 и 1;
FT – прогнозната стойност за периода “Т” или
така наречената минала прогноза, изчислена чрез
модифициран вариант на трендовото уравнение:
FT=b0+b1(t),
(4)
или като се използват изчисленията за b0 и b1,
получени чрез SPSS:
FT=-125474+64,250(t).
(5)
По този начин се достига до окончателния математически запис на метода за експоненциално
изглаждане при използване на трендовите стойности като минали прогнози:
FT+1=AYT+(1-A)(-125474+64,2506(t)), (6)

Където:
FT+1 представлява прогнозата за времеви период “Т+1”;
YT – стойността на величината Y във времевия период “Т”;
А – изглаждащата константа, която е в случая е със стойност “0,95”;
t – времето, изразено в години.
Както се вижда от представените изчисления
в табл. 1, прогнозните стойности за 2008 г., получени чрез всеки един от вариантите на метода на
експоненциалното изглаждане показват очакване за
известен спад в показателя “брой на чуждестранните посетители с цел отдих и туризъм”. Обясненията за един подобен очакван спад биха могли да
се намерят в предположението, че българският туристически пазар на входящ туризъм е достигнал
състояние на “пик”, на “зрялост” в своето развитие.
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SHORT-RUN FORECASTING OF TOURISM MARKETS DEVELOPMENT
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ABSTRACT
In the recent seven years the Bulgarian tourism industry has reached a stage not just of an increase, but also of a
bubbling. This stage provides not only opportunities but also threats to the development of the Bulgaria’s tourism
companies. A rigidity at this stage of development could later be paid at a very high price by the Bulgarian tourism
sector. Therefore, the necessity of the modern tourism industry to perform more flexibly to the surrounding business
environment in both national and global scale makes the market situation survey and analysis useful and practical
survival tools. The present papers focus on the opportunities provided by the short-run forecasting of the number of
the foreign visitors with recreational and holiday aims. It also regards the methodology that should be used to make the
forecasting of the tourism situation indicators more accurate and precise, and the results more understandable by the
Management of the tourism companies.
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ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ
ОЗДРАВИТЕЛЕН, СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ
Йордан Йорданов
Икономически университет – Варна
Докладът е посветен на три водещи теми свързани с развитието на тази перспективна сфера на Националния
туристически комплекс в рамките на стартиращия период на европейска интеграция на България.
Първата тема отразява условията и факторите за пазарната адаптация на българските туристически предприятия от този сектор в новата динамична бизнес среда.
Втората тема е посветена на два актуални въпроса пряко свързани с успешното развитие на този туристически вид обекти и заведения, в частност- инфраструктурата и продуктовия асортимент.
Третият акцент е поставен върху ролята и мястото на общините и регионите, разполагащи с природни и
антропогенни ресурси за развитие на оздравителния, СПА и Уелнес туризъм.
Ключови думи: оздравителен, СПА и уелнес туризъм, инфраструктура, продуктов асортимент, природни
ресурси и пазарни условия
Key words: health, SPA and Wellness tourism,

Алтернатива на масовия сезонен или „социален тип” туризъм, наложен през последните 1718 г., т.е в периода на преориентиране на Националния туристически комплекс след времето и имиджа на „Балкантурист” в България е специализирания целогодишен туризъм. В частност, надеждите се свързват в т.ч. с медицинския и профилактично-възстановителен СПА и Уелнес туризъм.
Това обобщено становище за една от възможните
насоки в развитието на българския туризъм в бъдеще е колективен извод, изразяван на форуми и
неформални дискусии от все повече хора от
бранша, инвеститори, академични представители
и чуждестранни експерти.
Подходящо за съчетания с други туристически видове, СПА и Уелнес туристическото обслужване налага нов вид култура на потребление и форматира ново търсене и предлагане на „бутикови”,
заради качеството и оригиналността им програми
и продукти. В новата пазарна среда на Европейския
съюз, България ще търси въпреки липсата на далновидна и последователна държавна политика в туризма своя регионален и териториален модел за
адаптиране и устойчиво развитие на туристическата си индустрия в локален и регионален аспект.
Стихийно развиващата се туристическа икономическа система през последните години без наличие на държавна стратегия или институционална
подкрепа за профилиране на туристическия продукт според пазарното търсене и наличните местни ресурси все повече води наши доставчици или
инвеститори в туристическите ни „мегаполиси” към
кризи или фалити.
Хилядите колежани и студенти, учещи туризъм в България днес реално имат ярки практически примери за анализ и коментар на „не успешни
практики” в туристическото ни предприемачество.
Те са свързани със „самоциментиране или самоасфалтиране на инвеститори” и онагледяване на

теорията за банкрутите, известна от учебниците по
мениджмънт на инвестициите с риторичното название- „....когато туризма изяжда туризма”?! Спадът или застоя на абсолютните приходи от туризъм в нашата страна в съчетание с готвенето на
кадри за чужбина по демодирани програми за туристическа конфекция са обект на тревога в инвеститори, анализатори и хора с ясна визия за ролята
и мястото на туристическата стопанска система
за малка държава като България.
Тази тревога не личи да е държавна, следейки лицемерните медийни обобщения или послания
на политици и чиновници от различни „политически
корпорации” или нива на манипулиране на обществото. Тревогата е по-доказуема сред по-аналитичните и про-европейски ориентирани инвеститори и
мениджъри в специализираните обекти на туристическото предлагане в нашата страна. И това категорично не е в следствие само на успеха визиран в показателите на съседни страни като Гърция
или Турция, влагащи стотици милиони в реклама,
а по-скоро на реалностите в туризма на половин
милионна Черна гора или три милионна Хърватия,
регистрирала с каменистия си Адреатически бряг,
но пакетиран с допълнителни форми на луксозен,
културно-исторически и ВИП туристически асортимент около 9 милиарда приходи в евро за 2007 г.
Пренасочвайки вниманието от масовия към
определено по-перспективния за нашата страна
специализиран туризъм е важно да се отбележи и
факта, че северна страна като пет милионна
Финландия за 2006-2007 г. прави оборот или обем
от приходи от продажби само от един „заимстван”
през 80-те години на миналия век от България вид
туризъм-балнеологичния над 10 милиарда евро!!!
На фона на смешната цифра от 1,5-2 милиарда
евро годишни приходи от продажби извън „сивата
туристическа статистика” на страната ни през последната „петилетка” от целогодишния ни туризъм
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може да се обясни „дереджето” на политическата
и браншова политика за развитие на уж„най-интензивно развиващия се сектор на пазарното ни стопанство” в момента!
Диверсификацията на класическия балнеологичен-медицински тип туризъм като програми с лечебни и профилактично-възстановителни услуги е
новата стратегическа платформа за възраждане на
нашата туристическа индустрия в рамките на европейската пазарна среда. Разработването на нови,
оригинални продуктови линии не само за хронично
болни местни и чуждестранни туристи в курортните ни зони, но най-вече за клинично здрави и високо платежоспособни гости ще промени профила и
структурата на българския туристически асортимент през следващите години. Една по- висока грамотност и екологична култура ще ни отрезви и от
натрапчиво визираните внушения в медиите за наличие на”огромни”водни богатства в редица курортни места в страната.
Обективността налага прецизиране на информацията и обявяване на практическа остарялост на
данните и изследванията в много курортни зони и
по същество, нужда от коректно боравене с фактите. Раздадените през последните десетина години,
според публикации в медиите „политически лобирани” разрешителни и концесии за водоползване и
реалните кражби на минерална вода от водопреносната мрежа на общините са една от причините
за нашите съмнения за точността на съществуващата информация. Липсата на средства за проучвания и анализ през годините на прехода и не последователната политическа визия на управляващите Правителства, налагат констатациите да са свързани с фактите, доказващи реално лимитираните
или ограничени подземни резервоари за минерални води.
„Истинността на информацията” предоставяна често на инвеститорите, отразяваща състоянието на природните ресурси се свързва с не актуализирани количествени и качествени параметри в
известни курортни зони, богати на лечебни види или
обеми със залежи от лечебна кал или торф, в качеството им на безценни, но разхищавани без отговорно в годините след 1989-90г. природни ресурси. Отговорното за „курортните ресурси” на страната Министерство на здравеопазването „не смогва поради проточилата се 17-18 години здравна реформа” да погледне „курортното ресурсно стопанство”. Този сектор ако се съди по изгребването на
торфа в известно езеро край Кюстендил и други
региони е „запустял и буренясал”, но обслужван
от корпоративни интереси заден двор на институцията задължена да добива, съхранява и възстановява това уникално богатство.
За това пък „по-ориентираното” Министерст-

вото на околната среда и водите със своите т.н.
„басейнови дирекции” успява да „върти по бакалски” разрешителни и концесии за водоползване според медиите през последните мандати на сменящите се Правителства като търговско дружество...
По самопризнания често някои кметове на „облагодетелстваните общини” последни научават кому
„без пристрастния чиновник” е дал водата на
Общинската баня. Потвърждение на този абсурд е
изразеното учудване на фона на европейското ни
статукво на Негово превъзходителство Търговския
представител на Република Австрия, който още не
може да си обясни защо водата например на
Обществена баня във Велинград/с неговите 70-80
източника/ в събота и неделя не стига за обикновените жители и гости на известния ни балнеологичен курорт.
Приемайки риторично гореизложеното трябва
да се отбележи, че местните власти трябва да отвоюват стопанисването на своите подземни и надземни курортни ресурси от опеката на „безстопанствения администратор”! В тази връзка очевидно
се налага една от непосредствените задачите на
бъдещите между общински „кооперации” или
клъстери, обединяващи интересите на населението и бизнеса в балнеокурортните зони да бъде законовата промяна на статута на местните водни
ресурси, използвани за хигиенни и туристически
цели. Европейски модели и примери в страни от
общността трябва да аргументират стъпките по посока поетапното отнемане правото на МОСВ за държавно администриране и създаване на нормативни условия за общинско или регионално регулиране на този стратегически за туризма ресурс по
места.
Очевидна е нуждата от нова пазарно-ориентирана местна и регионална визия за маркетинговата и регионална политика на териториите, разполагащи с комплексни условия и предпоставки за
развитие на специализирани форми на СПА и
Уелнес туризъм. Проучванията на груповите и индивидуални предпочитания на клиенти от страната
и чужбина в т.ч. чрез участия със самостоятелни
общински или регионални щандове на специализирани международни и вътрешни борси и изложения ще създават нови нужни контакти с партньори,
в т.ч. и със стратегически инвеститори. Пазарните
изследвания на културата на потребление на целевите групи туристи, техните навици и предпочитания в асортимента на СПА и Уелнес туристическото предлагане ще дават най-точната обратна информация и ще подпомогнат разработването и приема на адекватни оперативни решения и средносрочни планове за общинско и локално развитие на
този тип обекти и заведения в т.ч. и като Публичночастни инициативи.

Проблеми и перспективи в развитието на ...

От сериозно проучване се нуждаят добрите
практики на много страни в Европа, в които СПА
или Спортно-развлекателни комплекси се изграждат със средства на курортните общини и функционират целогодишно много успешно, подслонявайки
в давани под наем кабинети и сектори на екипите
на водещи балнеомедици, стоматолози,
кинезитерапевти, козметици и спортни инструктори.
Специализацията на обектите в определен взаимно допълващ се общ регионален асортимент ще
преустанови практиката на шаблонизация и еднотипност на предлагане на СПА и Уелнес услугите
и ще даде по-широки възможности за пазарен пробив чрез не диференциран или концентриран маркетингов подход в управлението на местните СПА
дестинации.
На Европейския пазар за този туристически
асортимент продукти могат и следва да се предлагат оригинални и подобрени традиционни съчетания от услуги, пакетирани според нуждите на сегментираните групи туристи. Сред тях, ако за едни
зони се наложи, например Медицинския СПА в съчетание с Козметично-естетическия профил на
програмите, то за други региони и курортни центрове ще се оформят други търсени менюта със
Спортни, Хоби, Индивидуални или Семейни ваканционно-развлекателни програми и т.н.
Това обаче без млади, обучени и притежаващи интердисциплинарни и езикови познания хора,
заразени с предприемачески дух и творческа инициативност /а защо не и възвърнали се патриотично настроени и работили с жителите на целевите
ни пазари в Европа гурбетчии/ е не реалистична за
постигане цел!!!
Младата СПА и Уелнес сфера на услугите и
туризма в България върви, както по пътя на традиционния асортимент или най-популярното меню в
Европа и по света, но и към свои оригинални продуктови линии. Профилактиката, поддържането и
възстановяването на психо-физическото здраве и
емоционален или естетически баланс са мотивационните ориентири в работата на стотици, а може
би вече и на хиляди обекти и заведения в страната
като СПА и Уелнес хотели, клубове, студия и
салони.
Гостът или туристът е все по-често обект на
гостоприемно и индивидуално обслужване в повечето заведения, предлагащи асортиментни разновидности и програми с местни ресурси или традиционни методи за релакс и поддържане на физическата и естетическа форма характерни за този
сектор. Широкото комбиниране на природни, културно-исторически и хоби програми ще създаде условия местните общности сами да аранжират конкурентните предимства на локалния си туристически асортимент. Заимстването на добри практики и
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побратимяване с курортни центрове с аналогични
условия обещават да върнат българските балнеокурортни и морски общини в „ играта” за целогодишното внимание на туристо-потока на Европа и други региони на света.
СПА и Уелнес туризмът в България с визия
за по-добра инфраструктура и нов продуктов
асортимент през 2008 г.
В годината, в която през есента, на която България е домакин на форум на Световната туристическа организация, посветен на Балнеологичния и
СПА туризма продължават позитивните тенденции
в развитието на този перспективен туристически
сектор. На фона на боксуващия масов-сезонен туризъм този специализиран профил на туристическото предлагане има своите реални резултати, за
които следва да се говори като за симптоми на реален пазарен подем.
Култивирането на СПА и Уелнес култура на
потребление в гостите или потребителите е все поактивно налагана формула на успеха в директния
маркетинг от т.н. контактуващ с клиентите персонал. Това при обективната оценка на тенденциите в бранша е първия радващ аргумент и свидетелство за промяна в отношението към качеството
на обслужване от страна на мениджърските и изпълнителски кадри в българските СПА и Уелнес
туристически обекти. Връщането на добре обслужените и доволни клиенти е най-точния критерий
за успех и устойчивост на фирмената дейност за
не малко наши курортни СПА хотели, салони или
заведения в градската и извънградски зони.
Уместното съчетание на природни фактори,
архитектурно-дизайнерски пространствени решения, функционалност на изпълнението в много български СПА локации, независимо от немалкото
грешни паралелни инвестиционни решения по
Черноморието и в известните ни балнео и планински курорти са доказателства за нарастващите професионални и пазарно-ориентирани познания и умения на мениджърите и собствениците в този бранш.
Успешни инвестиции в СПА и Уелнес обекти с европейско ниво на реализация и все по-добро обслужване може да се посочат за 2007-2008 г. в курортните ни центрове като Сандански, Поморие,
Хисаря, Велинград и други.
Позиционирането на различния тип обекти в
курортни, градски и извън градски зони в различни
краища на България прави проблемите с инфраструктурата актуални за клиентите или туристите любители на този тип специализирано обслужване по
места. Първият обществено известен проблем, все
още съществуващ особено в планинските СПА зони и курортни селища е свързан със състоянието
на пътищата в т.ч. през зимния период, в частност
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основно с качеството на настилката или ширината
на пътното платно и т.н. По конкретно има какво
да се желае по отношение пътната инфраструктура на Рило-Пиринските и някои от Родопските СПА
центрове в Балнеокурортните общини, разполагащи с уникални местни съчетания от природни фактори за профилактика и целогодишен релакс за
всички възрасти и социални групи гости от страната и чужбина.
В тази връзка в Черноморските курортни територии с изградени СПА и Уелнес хотелски комплекси и в равнинната част на Северна и Южна
България практически няма причини за тревоги, защото пътните магистрали за 2-3 часа осигуряват
бързо и комфортно придвижване на туристите от
големите градове и за чуждестранните ни гости от
летищата до луксозните фоайета на СПА хотелите.
Предвидените средства по Оперативна програма
„Регионално развитие” от Структурните фондове
към МРРБ /Министерството на регионалното развитие и благоустройството/, стартирала през
2007 г. за изграждане на пътища и магистрали,
както и за подземната в т.ч. водопреносна инфраструктура до 2013 г. ще бъдат фактор за позитивна
промяна на тази все още проблемна за туризма в
България сфера.
Българските СПА хотели, салони, клубове или
студия „произвеждат” традиционна и собствена оригинална гама пакети за различни групи потребители от страната и чужбина. Шестте компонента на
съвременната СПА и Уелнес индустрия по света:
Природа, Медицина, Козметика, Спорт, Култура и
Хранене, съществуват като програмни и продуктови условия в локалните СПА дестинации или зони
на България. Дозирането им в оригинални съчетания се приема като най-важната предпоставка за
развитие на утвърдените продуктови линии на СПА
и Уелнес асортимента, наложил се в Европейското
туристическо пространство през последните
години. Структурите на отделните групи продукти
в СПА и Уелнес менютата съдържат някои стандартизирани процедури в т.ч.:
І. Продуктова линия – програми за: Него и Нея
или Хармония между влюбени
Най-типичния белег в тази гама са програмите в луксозна и комфортна среда за двама, включващи процедури и маршрути в самостоятелни сектори за усамотение, релакс и позитивни преживявания;
ІІ. Продуктова линия – програми за психо-физически релакс: Анти стрес
Ефектът, който се търси е постигане на безгрижие, „без чувство за време” чрез потопяване в лукс
и отпускаща, галеща сетивата среда. Процедурите,
които се включват в различните групови и индивидуални програми са:

Анти-стрес масаж Хот стон терапия Ароматерапия Аюрведа терапия
Баня на Клеопатра Расул баня Фито терапия
Рейки
Рефлексен масаж Сауна Турска баня Шиатцу
терапия
Класически масажи Солариум Цвето терапия
Хидро терапии
ІІІ. Продуктова линия-програми за: Отдих и
поддържане на красива външност
Съчетаните „Бюти”пакети по тази продуктова
линия, акцентират върху козметичните процедури
и медико-естетически манипулации за различни
възрастови групи клиенти. Жените са най-честите
гости, но мъжкото съсловие, повишавайки своята
СПА култура все по-често прибягва до програмите
на този тип заведения. Асортимента включва:
Арома терапия Маникюр/Педикюр Боди репинг/ загъване Маски
Анти целулуид Моделиране Апликации Пилинг
Лимфо дренаж Вана на Клеопатра Фризьорство Обучение
ІV. Продуктова линия-програми за: Почивка и
Възстановяване на здравето
Това е най-перспективната за българските условия гама свързана с профилактика и възстановяване на психо-физическото здраве на човека.
Известна като „Медикъл СПА”, продуктовата линия става най-популярния в началото на новото столетие микс от групови и индивидуални програми
за уикенда или за периода на годишната или зимна ваканция. Пакетите включват входяща диагностика на здравния статус и провеждане на популярни терапии в класическата медицина и т.н. не традиционна медицинска практика от различни страни и континенти в т.ч.:
Акупунктура Аюрведа Кнайп терапия Физиотерапия
Хранителен режим Водни бани Въздушни бани Слънчеви бани
Електро-терапия Кислородо-терапия Пакетиране със сено Фитотерапия
Таласо-терапия Хидро масаж Цвето/свето терапия Арома терапия
Музико терапия Инхалации Класически масаж
Медицински масаж
Източни процедури Народна медицина Фитнес/спорт Подводна гимнастика
Пиене на чай Културни прояви Хоби Анимация
V. Продуктова линия – програми за: Рекреация
или Поддържане и възстановяване на формата
Асортиментът е насочен към работещи и много натоварени хора в активна трудова възраст.
Интензивният стил на работа изисква и активни и
комфортни форми на отдих и възстановяване на
психо-физическите и творчески сили. За „изпуска-
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не на парата” и компенсиране на свръх напрежението помага движението, спорта, пребиваването
в чиста природна среда, съня, контролираното хранене и разхлабващи процедури и приятни игри и
занимания в т.ч.:
Аеробика СПА/хоби/ разпускане Упражнения
за гръб Скуош/тенис на стена
Фитнес тест Упражнения за разтягане Голф
Плуване
Тенис на корт Бягане в паркова среда Каране
на ски Индивидуални упражнения
Ходене/Катерене Водна гимнастика Колоездене Йога
Медитация Любими песни и танци Езда Гребане
Обучение Анимация за смях Забавни конкурси Игри на щастието
VІ. Продуктова линия - програми за: СПА почивки за семейства с деца /от различни възрасти в
т.ч. с домашни любимци/
Това е гама от пакети за фамилен уикенд или
ваканции с деца в до и училищна възраст. България
има много резерви за разгръщане на този СПА
асортимент, ако се активира партнирането с туроператори от Европа, специализирани в семейния и
младежки туризъм. В този претенциозен, но много
обещаващ за наша бъдеща регионална СПА специализация профил преобладават компоненти като:
Детски басейни Детски площадки Младежки
зали Приключенски маршрути
Морски плажни игри Плуване-Обучение Спортни игри Езда в т.ч.на понита
Бебешки клуб Детска градина Игри в помещения Пирати на море
Гледачки на бебета Анимация Клуб-Тинейджър
Игри с Мама и Татко
Детско хранене Младежка кухня Зоо-маскен
карнавал Батути
Спортни площадки Дискотеки Аква-паркове
Детски еко-паркови зони
Конкурси-таланти Парад за домашни любимци Хотел за домашни любимци и други.
Изложените съществуващи в конкурентната
пазарна среда СПА продуктови линии с групови и
индивидуални програми са ориентир за българските доставчици и дистрибутори на този тип туристически пакети през четирите сезона на годината.
Концентрацията върху конкретни целеви групи СПА туристи от страната и чужбина / с отчитане на броя на ваканционните пътувания на българите зад граница/ ще помогне на всеки обект или
заведение, курортна община или регион да профилира своя пазарен асортимент, за да участва успешно и за дълго в тази туристическа гама търсени продукти. А гъвкавите Он лайн комуникации ще
разширят в близко бъдеще още повече възможнос-
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тите на българските участници чрез резервации и
аранжиране на туристическите пакети от самите
потребители от страната и чужбина.
Новите перспективи пред общините и
регионите, разполагащи с природни и антропогенни ресурси за развитие на оздравителен и СПА
туризъм
Плановете на Балнео и СПА общините и областите богати на ресурси за профилактика и
релакс, предполагат скорошно изравняване на този тип условия с тези в държавите с традиции от
Европейския съюз. Бързата адаптация се свързва
с подобряване на средата за инвестиции в тези територии като важен компонент и условие за развитие на туристическото предлагане. Привличането
на стратегически инвеститори в т.ч. на базата на
франчайзинга с известни хотелски вериги в бъдеще е аргумент и за привличане на по-богати СПА и
Уелнес или „хоби”туристи по аналогия на страните - наши конкуренти на Балканите, Източна и Централна Европа.
България има три обособени на базата на комбинираните природно-географски и комуникативни
условия СПА Зони или СПА и Уелнес автономни
дестинации:
1. Черноморско крайбрежие
2. Средногорие и Розова долина
3. Рило-Пиринска и Родопска зона
Всяка една от тях има своите популярни и нови селищни и курортни територии, разполагащи с
много резерви или вече развиващи успешно СПА и
Уелнес туристически форми на обслужване.
Успехът на всяка локална дестинация в бъдеще ще е все повече в ръцете на обучените специалисти с опит в т.ч. менажери, маркетолози, експерти по специализиран туризъм и особено в компетенциите на общинските администрации и подготвените кадри по места. И това ще е очевидно на
фона на все по-затихващото участие на „податливите на корупционни практики” политически или корпоративни кръгове, които изолираха за определен
период местните общности и представителите на
местния бизнес в много курортни селища.
Познатите, поради спирането на пари по програми
като САПАРТ или ФАР през последните месеци
практики да се поставят „чадъри на овластени чиновници” или да се толерират техни „сенчести” фирми за „усвояване на евро-пари на квотен принцип”
ще стават все по-рядко явление. Независимо, че
дори на шега казано ще пострада бизнеса и на разследващата журналистика, която единствена обслужваше с публикации в тази насока обществения
интерес в т.н. „пред присъединителен период” много хора ще разберат, че Европейския съюз не е наивен донор, а е строга система от правила и изиск-
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вания.
Тази един вид предопределена съдба на част
от „заинтересованите от развитието на туризма”
играчи не е измислена от местни завистници
прогноза, а условие обяснявано от различни „почувствителни” към контрола администратори или
евро-емисари, пристигащи в страната ни с „профилактично-образователни програмни цели” от датата на приемането на страната в Европейската
общност. Обяснението е просто и то е свързвано с
факта, че „парите на европейския и българския
данъкоплатец, акумулирани в Структурните и Кохезионния фонд като средства за проектиране и съзидание с обществена полза, ще бъдат контролирани по по-различен начин” от етапа на пред присъединителния процес по пътя ни към Европа!
Налице е шанс за творческа и нова урбанистична активност от страна на не засегнатите от курортната мегаломания инвеститорски и професионални общности, както и на местните кметове и
техните екипи, желаещи да прилагат добрите организационно-пазарни практики в „бутиковия” СПА и
Уелнес туризъм.В тази връзка, например профилирането на СПА дестинацията „Черноморско Крайбрежие” от Каварна до Ахтопол в „ Морската СПА
зона за Таласо и Медицинско туристическо предлагане” ще отвори нови идейни перспективи. Развитието на български море-лечебни и профилактично-възстановителни програми с по-широкото използване на даденостите в морската акватория ще бъде условие за удължаване на т.н. „активен сезон”
за повечето от морските ни курорти. Съгласуваните
приоритети между общините в тези райони за съхранение на находищата на лиманна кал край
Тузлата и Балчик или зоните за морска луга и рапа,
флората и фауната в други територии по Черноморското ни крайбрежие ще бъдат първите крачки
в правилната посока.
Мащабни проекти, обединяващи линейно-географски курортните общини и региони в сферата
на СПА и Уелнес туристическото предлагане в българския СПА и Уелнес туризъм в бъдеще следва
да имат популярността на аналози, например от
районите на Алпите или Татрите в Европа. Например маркетингови проучвания в сферата на комбинираното предлагане с пътуване по няколко дни
по СПА маршрути, което е практика в страни като
Австрия, Унгария или Чехия могат да разкрият нов
пазарен потенциал за развитие на селища и общини, съхраняващи от векове руините на старите римски терми по нашите земи. Римско-тракийският античен път на здравето и дълголетието между Стара
планина и Средна гора маже да открие нови хоризонти за колаборация на съвременната СПА култура и традициите на двете най-стари цивилизации
на Европа.

Проект свързан с една „Средногорска СПА ривиера”, защитена от студените ветрове от северната си страна от Балкана, може и следва да се
разработи като модули от една концепция с разнообразен културно-исторически и продуктов профил
от професионални екипи архитекти-урбанисти,
дизайнери, балнеомедици и експерти с българско
и чуждестранно участие. Тя следва маркитингово
да се позиционира като световноизвестна локална
СПА дестинация и самостоятелна търговска марка с името” Долината на розите” от двете страни
на планината.
Маршрутът е целесъобразно да започва или
завършва на летищата на София, Пловдив или Бургас. Вариантите на маршрутите според пристигането и отпътуването на туристите може да следват СПА обекти и заведения по пътя от Панагюрските и Стрелчански минерални бани, през баните
на Хисар и с. Баня - Карловско, преминаваща през
Розовата долина в т.ч. по линията Павел баня,
с. Овощник - Казанлъшко, с. Ягода, община Мъглиж, СтароЗагорските, Кортенските, Сливенските,
Ямболските /с. Ст. Караджово/ и Бургаските минерални бани.
В тази идейна или СПА концепционална перспектива има място за неразработения все още
Национален клъстер по медицински, профилактично-възстановителен СПА туризъм! Военните и граждански летища на този регион могат и следва да
се превърнат в най-съвременни транспортни съоръжения за целогодишно обслужване на не големи групи платежоспособни и ВИП пътници, посещаващи тази СПА зона за релакс и приятни Уелнес
преживявания в т.ч. със собствени летателни апарати!!!
Историята и културата на древната ни държава може и следва да се имплантира в СПА зоната
с търговското наименование „Рило-Пиринска и
Родопска СПА шевица”! Летищата София и Солун
могат да са приемащи и изпращащи транспортни
центрове за третия вариантен СПА и Уелнес маршрут на България, който може да се разгърне през
следващите 10-15 години в рамките на процеса на
нашата евроинтеграция. Преплетени в тази „ СПА
шевица” като програми за гости от близо и далеч
могат да бъдат културно-исторически и продуктови мотиви свързани с митологията на тракийските
ни предци, описани или световно популяризирани
от древно гръцките класици и древни пътешественици.
„Пътят на виното” по долината на Струма и
Места е уникална културна и историческа предпоставка и идейна база за разработване на комбинирана регионална СПА концепция за туристи, любители в т.ч. на винения и религиозния/манастирски/
културен или познавателен туризъм. Сред тях имат
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своето място като съвременни „маркетингови или
рекламни жалони” маршрути с акцента „СПА и вино-от антич-ността до днес”по пътя към целевия
пазар. Програмите ще имат успех сред местната
и чуждестранна клиентела, ако в тях анимационно
се вплетат в т.н.”анти-скука програми” древни имена-символи от тракийската ни епоха. Такива са имената на: лечителя Асклепий и дъщерите му Хигия
и Хигиена, нарочения за грък и обожествен тракийски символ от древността, лекуващия с музика и
песен Орфей и неговата възлюбена Евридика или
Спартак-символизиращия мъжката сила и смелост
в античността, тракийски роб и предводител на масите в разрушаването на Римската империя.
Известните и не толкова известни балнеокурортни и планински туристически центрове и общини в тази трета СПА зона на България могат
също да формират свои специализирани продуктови линии. В тази връзка трябва да се знае от
летописите, че Адолф Хитлер е лекуван няколко
дни в Кюстендил или Марикостиново, като ранен
войник на фронта, минаващ някога между България
и Гърция през Първата световна война, а студените или по-точно хладки лечебни води на Нареченски
бани са били причината за да бъде изграден още
през 40-те години на миналия век у нас първия реален СПА медицински център. Той е бил финансиран и пазен в дълбока тайна обект, предназначен
за профилактика и възстановяване на стресираните и с предпоставка за сериозни нервни и сърдечни разстройства военни летци „асове” на Третия
Райх на Фашистка Германия!!!
В днешните Кюстендилски топли води са се
лекували в различни периоди двама от най-известните римски императори Константин и Траян и тяхната военна аристокрация. В Сапарева баня или
римският град Германия са получавали лечение и
възстановяване на силите след сражения простосмъртните войни от римските легиони и т.н. От
Сандански до Велинград десетки селища днес могат да се включат по етапно в маркетирането на
нови пазарни зони в Европа, Балканите и страните
от ОНД. Създаването на местни екипи от професионално подготвени кадри в колежи по Медицински
и Специализиран туризъм за зоната ще бъде първата стратегическа крачка за задържане и мотивиране на хиляди млади хора, търсещи своя местен
или регионален път към европейските стандарти
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за по-доходоносен и достоен живот и т.н.!
Кооперирането на българските общини, разполагащи с комплексни условия за СПА и Уелнес
туристическо развитие в сферата на маркетинга и
подготовката на кадри, както и в съхраняване на
Природата като най-актуален аргумент и мотив за
туристическия интерес за пътуване ще промени състава на туристите и ще подпомогне реализацията
на целогодишни програми за целевите ни пазари.
Това ще е форма за по-ускорено възраждане в някаква степен и на поизоставения модел от преди
25-30 години, характерен за извън активния период на „зимуване” на по-богати пенсионери от
Европейските страни в курортните зони или средища като: „Албена”,”Златните пясъци” или „Дружба”-сега елитния комплекс „Св. Константин и Елена”
край Варна!
Проблемът с намаляване негативите от монопола на някои от големите европейски
туроператори, „обладали” нашата туристическа индустрия през последните 10-15 години и особено
чрез прекъсването през студения период на чартърните полети до България следва да стои на преден ред в анализа на новите варианти за възстановяване на загубените позиции. Това бе един от найсериозните удари върху българския туризъм, нанесен от големите туристически играчи, монополисти и в авиотранспорта, особено след загубата в
резултат от действията на „демократична политическа общност” на позициите на националния ни
авио-превозвач „Балкан” и неуспешните опити за
неговата подмяна.
Новите пазарни перспективи задължават българските СПА туристически доставчици да търсят
партньорство с местни туроператори и нови транспортни схеми с ниско-тарифните авиокомпании,
опериращи с малки самолети, например по аналогични трасета до Хърватия или Кипър през не активните за туризъм сезони и т.н. Времето на новите идеи в туризма дойде, но кои ще бъдат първите
реализирани приоритети като проекти в новото ни
общо пътуване към по-добрия и достоен живот в
Европа ще зависи в най-голяма степен не от държавната администрация, а от инициативите на местните кадри и предприемачески общности, както и
от мъдростта на общинските екипи в нашите три
СПА локални туристически дестинации.
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Идеята за организация или форум на българските балнеокурортни общини като сдружение на
кметовете и професионалисти от медицината и туризмът е сигурно вече на 7-8 години. Тя се появи в
дискусии на срещи, при което винаги е била подкрепяна и одобрявана от общинските представители в десетки български територии богати на минерални води, макар че в тези времена някой анализатори я разглеждаха като прецедент и заплаха за
националната структура на местните власти. Инициирането днес на ново сдружение на общини в
България, имащи общи или идентични проблеми
или възможности за по-добро пазарно присъствие
в полза на своите граждани и местните предприемачи, когато е породено от кметове и председатели на общински съвети не може да се приема като
прецедент, защото като подход е често срещана
европейска партньорска практика. И понастоящем
за някои представители на местната власт при наличието и на други подобни общински обединения
в регионален и тематичен план, още една нова
структура би могла да предизвика негативни реакции и коментарии, защото може да се приема като
бойкот или форма за отцепване от Националното
сдружение на общините.
Но в случая такъв сценарии не бива дори да
се предполага, защото аналогични общински обединения има във всички страни наши конкуренти в
здравния и СПА туризма в Европа. Още повече тази идея е само намерение, и инициатива на група
кметове и експерти, търсещи модели за партниране и интегриране на усилията и действията в една
посока. Самата идея и съпътстващите регистрацията на такава организация стъпки бе подложено
на дискусия, организирана в началото на месец юли
в София със съдействието на директора на Специализираните болници по рехабилитация към Министерство на здравеопазването д-р Ченко Чалъков, няколко кметове на общини, в които има здравни заведения на тази структура и експерти от туризма,
енергетиката, медицината, медиите и местните
администрации. Обединяващият аргумент в обосноваване на целесъобразността от регистрация на
НПО на общините бе търсене на по-ефективен подход в дейността на местните власти и компетентните държавни органи при използването на мине-

ралните лечебни води в балнеокурортните общини
за устойчиво развитие на здравния и СПА медицински туризъм на техните територии. Профилът
на една нова не правителствена организация на
общините, разполагащи с ресурса- минерална вода в т.ч. и морска, според участниците в дебата е
предопределен от пазарните възможности, този потенциал да се използва за развитие на селищата и
териториите, в които той е все още не рационално
използван.
Приемането на България в Европейския съюз/
ЕС/ през 2007г. поставя сериозни въпроси пред
представителите на отговорните институции в
държавата, местните власти и предприемачите в
регионите и териториите, разполагащи със стопанско-значими подземни хидроминерални ресурси в
т.ч. с различна температура и биохимичен състав.Тези регистрирани или известни от години природни ресурси в новите пазарни условия могат да
възродят и преобразят десетки селища и общини,
изоставени от държавата през последните 17-18
години и превърнали се в „прашни бивши курортни
центрове”. Повечето от тези селища са във вътрешността на страната в зони със сериозни демографски и икономически проблеми, но такива се
оказва, че не липсват дори и в близост до Черноморското ни крайбрежие и известните ни зимни
курорти.
Членството на страната ни в ЕС извежда на
преден план обективни възможности за заимстване на опит и успешни модели за ново про-европейско отношение, организация и политика на
общинско, регионално и национално ниво, свързани с по-рационалното и ефективно ползване на ресурса- минерална вода, като средство за профилактика, лечение и рехабилитация на човешкото
здраве. Топлите минерални води, наричани в Европа
- хидротермални ресурси са все по-широко използвани в много страни в ЕС, както като фактор за
лечение и профилактика или източник на енергия,
така и като доказана предпоставка за развитие на
различни стопански дейности, благоприятстващи
бизнеса и местното предприемачество и като мотив за привличане на външни инвеститори. Залежите на минералните води по принцип се приемат като важно конкурентно предимство за привличане
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на туристи и гости на тези общини и селища, практически през четирите сезона на годината. Те са
основа на туристически програми за хронично болни и клинично здрави хора разделени според пазарните критерии на целеви групи потребители на
този асортимент услуги, търсещи възстановяване
на здравето/здравен профил/ или услуги за профилактика, релакс и развлечение/ СПА медицински
асортимент/.
Тези перспективи за местно развитие на курорти в България са заимствани от опита и резултатите от сериозен маркетингов анализ и оценка
на сдружения на общини в страни-членки на Европейската общност, разполагащи с подземни водни
ресурси или крайбрежни зони с морска вода. Резултатите в Унгария и Чехия като позитивен опит
от функционирането на общински сдружения на курортните общини богати на минерални води са допълнение към опита в общини, принципно в зони в
редица Западни и Централноевропейски страни.
Общинските сдружения се превръщат в регионални мрежи като в тези страни те са организирани на
доброволни начала и регионални представителства.
В техните структури са формирани експертни секции и екипи от медици, маркетолози, експерти по
туризъм и комуникации. Всяка експертна група има
своите задачи на консултантско и координационно
ниво като водеща е ролята на медицинските експерти.
Акцентът е работа по проекти от местно и регионално значение като тук водещи са представителите на специализирани служби в балнеокурортни общини в т.ч. по туризъм, маркетинг, екология,
професионално образование и други сфери. Темите, по които най-често се работи са проблеми или
приоритети заложени в стратегиите и плановете за
развитие като интердисциплинарните екипи в основните си действия полагат усилия най-вече да регламентират и координират начина и формата за
по-ефективна експлоатация на поздемното хидроминерално богатство. Тези организации на заинтересовани субекти, инициират законови и нормативни промени и провеждат обща и самостоятелна
квалификационна, екологична и маркетингова политика, подпомагаща адаптирането на гражданите и
персонала на местните туристически предприятия
към условията на този специализиран туристически пазар.
Важен акцент в дейността на такива сдружения, с който се свързва този процес е извеждането на приоритетите от общ характер, адаптиране към местните условия на модели или форми на
интегриране на интересите в разработването на обща стратегия, тактика и секторни програми на базата на най-широко и рационално усвояване на мес-
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тните природни, икономически, комуникационни и
човешки ресурси.
Пазарната перспектива на българските общини, разполагащи с хидротермални ресурси преди
приемането ни в ЕС не бе по-различна от тази на
останалите, независимо от наличието на този уникален природен фактор, който в десетки от тях е
свързан с дълга история и традиции на местната
общност по отношение използването му за развитието на тези селища и зони като курортни центрове с национално и регионално значение. През периода след приватизацията на част от туристическите и здравни обекти в някои балнеокурортни общини и в някои от зоните богати на минерални води бяха насочени сериозни частни инвестиции, бяха построени съвременни обекти и реализирани
частични подобрения, в т.ч. ремонт и реконструкция на амортизирания сграден фонд, на водопреносната инфраструктура, на съоръжения за спорт
в паркови зони или в прилежащите към обектите
дворове.
В крайна сметка обаче”работата на парче” или
изграждането дори на лъскави хотели или подобряване на интериора и екстериора на определени
заведения, използвани за лечение, профилактика
или възстановяване под формата на балнео или
СПА-обекти се оказа най-характерния подход в инвестиционната дейност в този сектор. Днес тези
обекти стърчат като „оазиси”, които видимо са в
конфликт с общата селищна, градоустройствена,
екологична или дори хигиенна среда. Наличието на
неблагоустроените централни части, автогари или
порутени банни зони, останали като „сенки от миналото”, днес се допълват с неподдържани или
изоставени паркове или градини със стари съоръжения, амортизирани, морално и физически разрушени сгради или бивши сектори за развлечения.
Опитите на собствениците на по-представителните обекти в много общини да привлекат туристи от
по-богатия контингент от страната и чужбина са
свързани с много трудности и проблеми поради нелицеприятната обща атмосфера в тези селища и
курорти.
В някои места са на лице конфликти за собствеността на терени и сгради или за права за ползване, не съгласуваност в приоритетите в общинската стратегия и тактика за развитие на курортните селища и интересите на представителите на бизнеса получили държавно разрешение за водоползване и т.н. Проблемни най- често са и самите отношения: местна власт – външни инвеститори, в
т.ч. по отношение критериите и пазарните изисквания за отговорностите и задълженията на всеки заинтересован субект за пазарния имидж на локалната дестинация. Този конфликт се пренася и от-
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разява на качеството на туристическото, комуналното или транспортното обслужване на туристи и
гости, състоянието на околната среда, маркетинга,
рекламата. На лице е разминаване на приоритетите на местните власти с мераците на строителни
фирми, налагащи интересите си, водещи до свръхзастрояване, както и до несъгласуваност по отношение подобряването на инфраструктурата или благоустрояването в курортните центрове и т.н.
Стихийността през последните години, например в отреждането и усвояването на пространства
за ново строителство или издаването на концесии
и разрешителни за водоползване или водопренос
от чиновниците в държавата или в общините без
ясни концепции и стратегически планове за развитие на зони и територии в балнеокурортните ни
общини, прави хората от местната общност и стратегическите инвеститори заложници на този подход.Същността му се заключава в подценената важност на разработвания и функциониращ инструментариум от специфични правила, стандарти и норми за управление на общинската територия и нуждата от изготвяне на цялостна съвременна система за управление на самите “термални зони” с отчет на моделите в развитите страни в Европа.
Пазарно-ориентираните проучвания на практиките в страните от Европа, разполагащи с хидротермални ресурси в страни като Германия, Италия,
Франция, Швейцария, Австрия и други, доказват на
първо място значението на актуалните планове за
устройство на териториите в общините, разполагащи с този стратегически потенциал за местно
развитие. Тези фундаментални разработки са били сред приоритетите в планово-управленската
практика и местното нормотворчество и в Чехия,
Словения, Унгария, Словакия и други ново присъединили се страни.
Нови геоложки проучвания в т.ч. и нови сондажи за разкриване на допълнителни източници на
минерални води с лечебни свойства по целесъобразност следва да предхождат и разработването
на нови или актуализирани устройствени планове в
балнеокурортните общини, които имат известни, но
недостатъчно оползотворени хидротермални ресурси. Този поетапен процес е фактор от изключително значение, без който е немислима успешната интеграция на всяка от тях в новата европейска туристическа карта и е от огромно значение за подобряване на благосъстоянието на нейното население в новата европейска пазарна среда.
Ясното и далновидно очертаване на всички условия за развитие на инфраструктурните съоръжения като пътища, вътрешно-селищни улици и
хидросъоръжения, приемането на благоустройствени програми, чрез които може не само да се прес-

ледва съживяване чрез балнео и СПА туризъм. Сред
общите приоритети на общините е привличането
на сериозни в т.ч. чужди инвестиции за преобразяване на местната икономика като база за постепенно подобрение и на заетостта, икономическия
и социалния статус на населението.
За всичко това обаче трябват пари, а в повечето населени места те според кметове и общинари
хронично не достигат. В т.н. балнеокурортни общини пък „в минерални води газят и пак жадни ходят”, чакайки държавата да им предостави нужните средства за стартиране на стратегически разработки и планове за развитие за едно или друго мероприятие свързано с кърпенето на дупките по асфалта или ремонтирането на мост или канализация.
Мина времето на предприсъединителните фондове, които приключиха своята мисия и кой получил
средства, кой не. След 2007 г., всички вече осъзнаха, че това бе само период за тестване и подготовка на държавните институции,общините, бизнеса и гражданството на страната за едни нови взаимоотношения, в които пари ще се окаже, че ще
има повече от възможностите ни да ги усвояваме.
В първите години на интеграция в Евросъюза,
България все повече оценява и ще оценява, нуждата от заимстване на добри и работещи успешно
практики или формули, носещи полза на различните участници в новите икономически и обществени отношения. В този смисъл също е известно
колко много усилия и средства на кметове и
общинари, неправителствени организации и консултанти не бяха “осребрени” не само поради липса
на “лобисти”, но и заради сериозните изисквания и
условия за приемане на проекти по програмите
САПАРД, ИСПА или ФАР до сега. Неумението да
се отчетат всички условия и изисквания наложени
по съответните програми и от представителства на
европейските структури у нас, липсата на подготовка и умения в писането и управлението на такъв тип проекти едва ли не в т.ч. на “брюкселски
английски” в годините преди приемането ни в ЕС
се отчита като обобщаваща, но не единствена причина за не малкото неудачни опити в частност, да
се ползват средства от предприсъединителните
фондове и т.н.
Както е известно на българската общественост всички форми за усвояване на парични средства от структурните и кохезионния фонд се изучаваха години на ред от представители на държавната администрация, съответните министерства правеха агитационни и информационни кампании с обещания за нови възможности и за сериозни пари.
Не малко браншови организации и общини бяха
включвани в разяснения и квалификация на експертен и местен персонал за посрещане на „парични-
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те потоци” на настоящия период. Фактите от средата на 2008 г. и доклада на Брюксел по комплексните проблеми свързани с криминализацията на
компоненти от целия процес в основни програми
като САПАРД, ФАР и ИСПА в отделни министерства, обясняват и интереса от общинско вмешателство в тези взаимоотношения. Правителствата през
пред-присъединителния период харчиха пари за подготовка на експерти и за повишаване на административен капацитет в рамките на политическите сили и техните екипи готвещи се за „посредническтво” в периода на усвояване на Оперативните програми. Неправителствени организации /НПО/ и приближени до властите консултантски екипи също провеждаха сериозна подготовка за новите видове партньорства уж по стандартите на Европейския съюз
и неговите институции, сред които все по-голямо
място заемаше изучаването на опита и моделите
в т.н. Публично-частни партньорства /ПЧП/.
Резултатите в средата на 2008 г. са известни.
Спрени са сериозни средства /в рамките на 1-1,5
милиарда евро/ по Оперативните програми заради
лошо или „криминално” менажиране на средства
и проекти, финансирани от европейските и правителствени фондове в различни сектори на икономиката. Предстоят нови сериозни санкции за страната,
за общините и бизнеса от страна на европейските
ни партньори, с което освен имиджово, България е
и икономически, а и социално ощетена от „политико-комерсалния подход” проявен от управлявалите
страната през последните години.
Могат ли т.н. балнеокурортни и морски общини с про-европейска визия и ориентация да променят постепенно цялостната стратегия и тактика,
както и самата политика в усвояване на европейските средства. Ако отговорът е ДА, то е нужна нов
тип мисионерска и обща работа за координация на
усилията на кметове, общински представители и
професионално-доказали се специалисти най-вече,
за да се създадат екипи и проектни групи с основна цел рязко подобряване на информацията за всички възможности и изисквания на Оперативните програми в частност. Преместването на координацията на общите интереси в едно Сдружение на балнеокурортните общини, определено ще допринесе
и за запознаване с добри чуждестранни и наши
практики и трансфер на успешен опит, водещи до
конкурентни предимства в привличането на инвестиции чрез подобряване на местните бизнес условия в здравно-туристическия, СПА-медицинския и
хидротермалния сектор. Това е първата предпоставка за промяна на отношението към хидроминералните ресурси като фактор за социално-икономическото развитие на териториите и общините разполагащи с проучени залежи!
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Публично-частните партньорства са втората
сериозна предпоставка за ускоряване на формите
на социално-икономическо развитие на регионите
и териториите богати на топли и студени минерални води в България. България към момента няма
специален закон за ПЧП и затова отново заимстването на позитивен опит и практики от нашите европартньори е нормалния начин за постепенно адаптиране на българските участници в този нов тип
взаимоотношения.Тези закони в Европа, принципно са база за юридическо и функционално хармонизиране на интересите на държавата, т.е. на обществото и групите в него, отделните региони и общините от една страна и тези на инвеститорите или
предприемачите от друга.
Законодателството в сферата на ПЧП се счита за основен фактор, допринесъл днес Ирландия
да се приема за „ европейското икономическо чудо” като се има в предвид изостаналостта и демографските й проблеми преди това. Регламентиране
на отношенията на представителите на публичния
и частния сектор в съседката ни Гърция чрез закон
стана едва преди две години.Законът на тази стара
членка на ЕС извежда на особено място условията
за интегриране на националната и местната политика за подкрепа на съвместни инвестиционни инициативи на общини, НПО, Търговски дружества и
физически лица.
Тази форма на партньорство неутрализира или
балансира конфликтите на интересите на
участниците, гарантирайки дълго-срочно успеха на
поставените цели и задачи. В центъра стоят интересите на общината, имаща юридическо право и
задължение да търси партньорство с частните инвеститори и предприемачи най-често за решаване
на трудно откупуващите се, но общи и групови интереси в т.ч. по инфраструктурни, екологични и благоустройствени приоритети.
Експерти твърдят, че и без специален закон
българските общини богати на находища на топли
минерални води, биха могли широко да използват
ПЧП като утвърдена форма за баланс на отношенията - местна власт, бизнес, представители на
гражданското общество и т.н. В чуждестранният и
скромният български опит са известни не малко
решения за рационално използване на този фактор не само в балнеокурортния туризъм, който безспорно има голямо пазарно бъдеще у нас, но и в
други икономически и социални сектори в тези
общини, като например, геоенертетиката или използването на подземната топла вода за отопление на стопански и битови обекти /оранжерии, жилища/.
Партнирането, например в общи проекти на
публично-частни формации в посока енергоспес-
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тяване чрез съчетанието на възобновяеми енергийни източници: слънце, вятър,както и на достигащите до повърхността на земята топли води с температура от осемдесет до сто и повече градуса по
Целзий, ще е напълно постижима за общините добра и утвърдена европейска практика.То освен че,
ще създаде конкурентни предимства на частните
предприемачи, икономизирайки разходите им за
енергия, но ще гарантира екологичен баланс, отопление на социални и здравни заведения на съответните общини и селища, разполагащи с информация и бизнес-проекти за технологично оползотворяване на това подземно богатство в полза на
местната общност и т.н.
ПЧП е многофункционална и изпробвана в много страни и региони формула за привличане на
стратегически инвеститори и иновационно обновление при правил-но разработени Устройствени планове за опазване и развитие на хидротермалното
подземно богатство. Ясната визия на всички региони и общини в България, имащи този уникален
фактор за развитие в новата европейска икономическа среда, изисква в ускорен порядък да се направят преоценки на възможностите, които им дават устройственото планиране и ПЧП за тяхното
успешно интегриране в ЕС.
На фона на политиката, коментирана от познавачи на формите на разпродажба на разрешителни и концесии за водоползване от Министерството на водите и околната среда през последните
десетина години, местните подземни богатства се
озоваха в ръцете на дребни и средни играчи, които
придобивайки ги се опитват с някои и друг балнео
или СПА хотел да се включат в пазара на балнео и
СПА туристическите услуги в страната и региона
на Балканите. Силната раздробеност на водния потенциал по места към момента е негативен фактор,
водещ до”водна война” на получилите „държавната индулгенция” и е предпоставка за нарушения на
закони и нормативни актове в повечето ни балнеокурортни общини.
Държавата, т.е. работата на чиновниците с
„политически чадъри”, доведоха през 2008 г. до
спиране на средства по различни Оперативни
програми, което създаде предпоставка гражданите и гостите на много морски и балнеокурортни
общини да бъдат заложници на корпоративни и комерсално-политически интереси. В този контекст,
новият „пазарен хит” или форма за уродливост на
пазарните отношения в някои общини са оферти в
т.ч. обяви на место, където хидроминералното богатство се продава като „екстра” към апартаменти в жилищни сгради в курорти от строителни фирми. Това като факт е необяснимо за европейските
ни партньори или за всички стратегически инвести-

тори, защото е драстично нарушение на нашето, а
и на европейското законодателство и т.н.
В реалната остро-кризисна ситуация днес,
следва да се подсетим за „приказката за неволята” и да се опитаме да изясним обективната ситуация и многопрофилността на проблемите в общините, разполагащи с проучени и все още не разпродадени водни ресурси с лечебно-оздравителен
характер. В страна, по-стар член на ЕС, далече от
България като Финландия, се оказва, че има сериозен опит и добри практики достойни за проучване
и трансфериране при интерес от кметовете и
гражданството на балнеокурортните общини в
България.Още повече в тази страна не се срамуват да признаят, че са заимствали от България модела на мрежата от курорти и балнеокурортното
дело като профилирано предлагане или система
от комплекси за здравен туризъм. Всеки 5 или 6ти финландски гражданин знае градовете Кюстендил
и Сандански, защото някои член на семейството
му преди 20-30 години е пребивавал там, за да се
лекува или укрепва своето здраве и т.н.
Българката Дора Апостолова Кестила, политолог и академичен преподавател в Хелзинки е найдобрия консултант в случая за българските кметове и предприемачи в сектора. В своя статия „
Балнеологията-икономическото чудо на България”
поместена в списание „Туристически пазар” от
2003 г. тя разкрива „Финландското чудо” в здравния туризъм през годините, когато българската държава дезертира от курортното дело, градено почни
100 години от мъдрите ни предци! В материала си
тогава, тази много информирана в пазарните тенденции и веща дама споделя прогнозата, че „ С
адекватна държавна политика можем да посрещаме по 10 милиона туристи още през 2010 г.” За
справка за последните години страната ни днес се
посещава едва от 5-5,5 милиона туристи годишно,
в т.ч. в морските и планинските ни курорти!
Авторката вижда подкрепата на държавата
много конкретно в иницииране учредяването на гаранционен фонд с участието на всички фирми, в
т.ч. и чуждестранни, членуващи в него като субекти,
заинтересовани от развитие на входящия здравен
и СПА туризъм. Чуждестранни туроператори и
здравни и пенсионни фондове следва да бъдат поканени според интересите си, ако се регистрират
като оператори по българското законодателство!
Чуждестранните инвеститори с интерес към сектора са също част от прогнозираните членове на
фонда. Те ще бъдат привлечени, за да бъдат допуснати да ползват не заетия капацитет от минерални води в курортните общини за изграждане на
комплекси за здравен и СПА туризъм.
Ролята на общините в привличането на стра-
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тегически сериозни инвеститори се заключава според нея в разработването със средства от този фонд
на комплект от документи и пред-инвестиционни
разчети наричано в Европа - пакета „нулев цикъл”
за офериране на инвестиционните борси. По опита
на Финландия продажбата на пакета на стратегически инвеститори били те чуждестранни или на
българските пенсионни или здравни фондове предвижда запазване на акции за държавата и особено
за общината в новите дружества. Така държавната
и местна политика в общественото здравеопазване и социалното дело се запазва и поддържа на
принципа на ПЧП!!!
Госпожа Дора Кестила счита, че е задължително в Министерството на здраве-опазването да
се създаде направление по здравен /балнеологичен/
туризъм, ръководено от зам. министър. Отчитайки
това предложение ние считаме , че и института по
физикална медицина и рехабилитация следва да
възстанови дейността си час по скоро, за да бъде
посредник в адаптирането на българските норма-
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тивни актове към стандартите и критериите на
общността. По подобие на Финландия, здравните
услуги за българи в тези обекти следва да бъдат
без ДДС, за да бъдат достъпни и за най бедните
граждани. Чуждестранните граждани на територията на страната според директивите на Комисията
по обществено здравеопазване, също следва да
имат преференции в българските болнични и туристически обекти в сектора, както е в другите страни на Европейския съюз.
В заключение очевидно едно ново или интегрирана секция на балнеокуротните общини в съществуващо общинско сдружение може да превърне тези идеи и предложения в част от своите приоритети в бъдещата му общополезна дейност.
Времето ще покаже правилността на тази инициатива и полезността за нейните поддръжници- кметове и специалисти, както и за милионите нуждаещи се хора от профилактика, лечение и рехабилитация от страната и държавите наши партньори
от Европа.
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Мненията на всички заинтересовани от развитието на устойчив туризъм в ПП “Русенски Лом” са събрани и
обобщени. Те са разделени на три групи – власти, бенефициенти и туристи. Разгледано е тяхното отношение
към предложените индикатори за оценка на това равитие. От антропогенните туристически ресурси най-важни
са археологическите, историческите и религиозните обекти. Групите изследвани не считат, че техническата
среда е важна за устойчивото развитие. Същото се отнася и за социалната среда. Икономическата среда обаче е
важна за повишаването на стандарта и доходите на местното население. Необходимо е увеличаване на заведенията за настаняване и хранене, както и на броя туристи в природния парк. Има потенциал при разработването на
паметниците на културата и при цените на туристическите услуги. Паркът трябва да диверсифицира предлагания туристически продукт.
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1. Увод
Устойчивостта в развитието е един от най-важните проблеми на настоящето. Безразборното и неконтролируемо изразходване на ресурсите води до
тяхното изчерпване. Това ще постави в особено
трудна ситуация следващите поколения, които ще
трябва да се справят с множество предизвикателства. Туризмът е един от секторите, който разчита
особено много на природните и антропогенни ресурси. Същевременно той е и техният главен
“враг”. В тази връзка е необходимо постоянно наблюдение, което да гарантира опазването и изобщо
ненарушаването на баланса в ресурсната база. По
този начин полезните качества на средата ще се
съхранят и за в бъдеще.
От друга страна хората са заинтересовани от
поддържането и подобряването на качеството на
живот в своите населени места. Отговорните хора
искат следващите поколения да наследят подходящи места за живот, затова се стремят към конкретни дейности, за да изградят жизнеспособни общности сега, а и за в бъдеще. Също така, местните общности имат интерес за честно и справедливо разпределяне на ползите, произтичащи от туризма, с акцент върху техните конкретни нужди. Ето
защо е важно да се извършва съдържателно консултиране с всички заинтересовани страни, особено като се включват местните общности, които са
засегнати или могат да бъдат засегнати от развитието на туризма.
Ключов момент в реализирането на устойчивото туристическо развитие са “инструментите за
измерване и оценка”, а именно индикаторите със
съответни прагови стойности, оценка на капацитета на средата, норми. Индикаторите са необходи-

ми, за да може да се следи прогресът към постигане на целите за устойчиво развитие.
Разработките в областта на индикаторната
система за наблюдение на устойчивото развитие
на туризма съществуват както в международен мащаб [15, 16, 17], така и на национално равнище
[1, 4, 5, 11, 13, 18, 19]. В рамките на международен Швейцарско-Български проект беше създадена цялостна критериална база за оценка на устойчивото туристическо развитие [5, 6, 18, 19]. Тези теоретични постановки бяха проверени в практиката
посредством последващ проект “Разработване на
апробационни модели на система от индикатори
за развитие на устойчив туризъм (на примера на
защитени територии)” по научната програма на
НФНИ-МОН (проект НЗ-1317/2003). За моделни територии бяха избрани три природни парка представителни за три различни ландшафта – планински
(Рилски манастир), равнинен (Русенски Лом) и
крайморски (Златни пясъци). Анкетираните бяха
разделени на три групи – власти, бенефициенти и
туристи. Мнението и на трите групи е от важно значение при определянето на критериалната система за оценка на устойчивостта в туристическото
развитие на дадена дестинация.
Резултатите от адаптирането на теоретично
разработените индикатори за практическо използване са показани вече в няколко публикации [7, 8,
9, 10]. Те обхващат общо прилагането на системата от индикатори в разглежданите три природни
парка. Изведени са и водещите, от социологична
гледна точка, мнения.
Разработената система от индикатори има няколко блока. В това изследване се разглеждат само два от тях – антропогенни туристически ресур-
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си [12] и социално-икономическа среда [12, 14]. В
много от териториите именно антропогенните ресурси са определящият фактор за развитието на
туризма (какъвто е случаят с Рилския манастир,
Ивановските скални манастири и т.н.). Социалноикономическата среда включва такива важни предпоставки за развитието на туризма като транспортната система, комуникациите, базата за хранене
и настаняване, индивидуални и групови интереси,
социална инфраструктура и социални дейности, човешки ресурси и др.
Целта на статията е чрез анкетният подход да
се направи оценка и селекция на подходящите за
ПП “Русенски Лом” индикатори за устойчиво туристическо развитие. Взима се мнението на всички заинтересовани от развитието на парка страни.
2. Метод и данни
Площта на ПП “Русенски Лом” е 3408 ха, преобладаващо гори [2]. В непосредствена близост до
парка е благоустроената и една от най-дългите пещери в България – Орлова чука. На територията на
парка се намира Държавната дивечовъдна станция
“Дунав”. От антропогенните туристически обекти
особено ценни са два – средновековната българска крепост “Червен” и Ивановските скални манастири (в списъка на световното културно наследство).
В последните има уникални стенописи от Второто
българско царство. Транспортно – комуникационните връзки на парка са насочени главно към град
Русе посредством шосета и ЖП линии. Връзките
на местно равнище обаче не са развити на необходимото ниво, поради лимитиращата роля на релефа. Това се явява определена пречка пред развитието на туризма в парка. Леглата на територията
на парка са 170 разпределени в хотели, частни
квартири, къщи за селски туризъм, туристически
бази. Тази бройка също така е все още твърде
ниска.
Анкетното проучване е най-добрият начин да
се отчетат мненията на всички, заинтересовани от
развитието на парка, лица. По този начин ще могат
да се откроят съществените именно за този парк
индикатори за устойчивото развитие на туризма.
Анкетните карти бяха съобразени със спецификата на дадената територия и групите изследвани
лица. Анкетираните бяха разделени на три групи.
Властите включват всички публични институции, които имат пряко или косвено отношение към управлението на ПП “Русенски Лом” на областно и общинско ниво, регионални структури на министерства, ведомства и агенции, парковата администрация.
Бенефициентите са тези, които пряко или косвено
усвояват стопански защитената територия и извличат някакви ползи от нея – собственици или ползва-
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тели на земя и гори, неправителствени организации или фирми, които развиват своята дейност в
границите на парка. Туристите са третата група изследвани тъй като тяхното мнение е ценно от гледна точка на специализацията и маркетинговите
стратегии на парка. Те също така могат добре да
разкрият силните и слабите страни на защитената
територия на базата на сравнение с други подобни.
В ПП “Русенски Лом” са направени общо 65
анкети, разпределени по следния начин:
Власти – 31 бр.
Бенефициенти – 18 бр.
Туристи – 16 бр.
Статистическият метод, който беше приложен
за изследването на разпределението на получените резултати е т.нар. χ2 – разпределение [3]. Това
е непараметричен критерий за еднородност, при
който наблюдаваните честоти се сравняват с очакваните честоти при зададена функция на разпределение. В конкретния случай беше заложена нулева
хипотеза, че отговорите на анкетираните са случайно разпределени в различните варианти. Очакваното разпределение е с еднакви стойности във
всички възможни варианти. Действителното разпределение се сравнява с очакваното и ако при ниво
на значимост 95% нулевата хипотеза се отхвърля,
то тогава се приема, че има статистически значими отклонения в разпределението на изразените
мнения в една или друга посока и те би следвало
да се вземат под внимание.
3. Резултати и дискусия
Кои от посочените примерни показатели са
подходящи за оценка на степента на устойчиво развитие на туризма в парка?
Наличие на необходими атрактивни ресурси и благоприятна среда за туризъм
Антропогенни обекти и събития
Възможностите за отговор на този въпрос са
4 варианта. В последващите разсъждения, както и
в представените фигури отговорите “неподходящ”
и когато няма отговор ще се възприемат като отхвърляне на предложения индикатор. Отговорите “поскоро подходящ” и “много подходящ” ще се тълкуват като приемане на даден индикатор за оценка
на устойчивото развитие на туризма. Антропогенните ресурси на туризма са разпределени в 6 категории (Фиг. 1). Властите оценяват като подходящи археологическите, историческите и религиозните обекти. Това е логично във връзка с най-известните обекти на територията на парка, които се
причисляват към тези две категории – крепостта
Червен и Ивановските скални манастири. Като неподходящи индикатори са посочени конгресите, чес-
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Фиг. 1. Антропогенни обекти и събития

тванията и стопанските обекти. Тук резултатите са
статистически значими. При останалите две категории няма ясно изразено мнение. Бенефициентите
възприемат като подходящ индикатор само археологическите и исторически обекти. Явно те не
считат, че Ивановските скални манастири са религиозен обект, макар и тук да преобладават мненията в положителна насока. Със статистически значим резултат отново се отхвърлят конгресите, честванията и стопанските обекти. В останалите категории мненията са поделени. При туристите картината е подобна на тази при бенефициентите – само археологическите и исторически паметници са
подходящ индикатор. Към религиозните обекти има
положително, но не и статистически значимо
мнение. Твърдо се отхвърлят само конгресите и
честванията. В останалите три категории имаме
разнопосочни мнения. Като основен се налага
изводът, че в ПП “Русенски Лом” главните индикатори, които ще се използват за оценка на устойчивото развитие на туризма са свързани с археологическите, исторически и религиозни обекти. Те са
и основните антропогенни ресурси на защитената
територия.
Среда
Социална среда
Социалната среда е представена в пет категории. (Фиг.2). Резултатите от направения анализ
показват категорично отсъствие на статистически

значими отговори при една от анкетираните групи,
тази на бенифициентите. При другите две – власти
и туристи статистически значими отговори има само при категориите ниво на заетост и относителен
дял на заетите в туризма.
Наличието на преобладаващо случайни отговори и също така отсъствието на отговори при приблизително 1/3 от всички анкетирани може да се
приеме по-скоро като незаинтересованост или неразбиране на значимостта на проблема от страна
на респондентите.
Единствено индикаторите свързани с нивото
на сигурност и безопасност и отнасящите се към
социокултурния статус се определят от отговорилите “власти” по-скоро като подходящи, а за всички останали индикатори и към петте категории са
по-скоро неподходящи за респондентите (Фиг. 2).
Техническа среда
Техническата среда е разделена на 5 категории (Фиг. 3), които обхващат такива основни елементи на туризма като транспортната обезпеченост
и базата за настаняване и хранене. Властите не
изразяват някакво статистически значимо мнение
по предложените категории. В положителна насока са мненията само по основните елементи – транспортно-комуникационната обезпеченост и рекреационно-туристическата база. Това е интересен
резултат, който показва недооценяване на техническата среда като фактор за устойчивото разви-
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30
25
20
15
10
5

Власти подходящи
Бенефициенти неподходящи

Власти неподходящи
Туристи подходящи

институционална инфраструктура
(административни служби, училища, здравни
заведения, информационни центрове и др.)

социокултурен статус (норми на
поведение, културно-образователно ниво на
местното население и др.)

ниво на сигурност и безопасност
(противообществени прояви, нещастни случаи и
др.)

относителен дял на заетите в туризма

ниво на заетост

0

Бенефициенти подходящи
Туристи неподходящи

Фиг. 2. Социална среда
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10
5

Власти подходящи
Бенефициенти неподходящи

Власти неподходящи
Туристи подходящи

търговска мрежа

рекреационно-туристическа база (за
настаняване, хранене, атракции и
др.)

система за сметосъбиране и
депониране на отпадъците

енерго-, водопреносна и
канализационна мрежа

транспортно-комуникационна
обезпеченост

0

Бенефициенти подходящи
Туристи неподходящи

Фиг. 3. Техническа среда
тие на туризма в района от гледна точка на управляващите. Почти същото е положението и при бенефициентите. Те също не считат, че тази среда има
някаква ценност като индикатор за развитието.
Единствено туристите изказват някакво значимо и
то в отрицателна посока мнение, касаещо системата за сметосъбиране и депониране на отпадъците. Основният извод е, че според анкетирани-

те индикаторите от сферата на техническата среда не са подходящи за оценка на устойчивото развитие на туризма в парка.
Икономическа среда
Икономическата среда е разделена на 3 категории (Фиг. 4). Властите определят като подходящ индикатор възможностите за доходи от туризма. Положително, но не и статистически значимо
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0
възможности за доходи от туризма
(основни и допълнителни)

Власти подходящи
Бенефициенти неподходящи

дял на приходите от туризма за общността

Власти неподходящи
Туристи подходящи

подобряване на стандарта на
живот, свързано с туризма

Бенефициенти подходящи
Туристи неподходящи

Фиг. 4. Икономическа среда
30
25
20
15
10
5
0
благоприятни за общността (заетост, доходи, нови ценности и т.н.)

Власти подходящи
Бенефициенти неподходящи

неблагоприятни (социална нетърпимост, престъпност, засегнати
интереси и т.н.)

Власти неподходящи
Туристи подходящи

Бенефициенти подходящи
Туристи неподходящи

Фиг. 5. Социални въздействия на туризма върху ресурсите и средата
е и мнението за възможностите за подобряване
стандарта на живот, свързано с развитието на туризма в парка. Бенефициентите не изразяват някакво определено мнение по предложените категории като и те отдават най-голямо значение на подобряването на стандарта на живот. Туристите определят като важен индикатора, свързан с възможностите за доходи от туризма. Положителни са и
нагласите към подобряването стандарта на живот,
докато напълно се отхвърля третият предложен индикатор. Основният извод е, че подходящи за оценка на устойчивото развитие на туризма са индикаторите от икономическата среда, свързани с възможностите за доходи и повишаване стандарта на
живот.
Въздействия на туризма и съпътстващите го
дейности върху ресурсите и средата за туризъм

Социални
От включените в анкетата социални въздействия на туризма с проявление върху местната общност, статистически значими с позиция по-скоро
много подходящи са благоприятните въздействия
за анкетираните власти и бенифициенти. Отговорите на туристите, независимо че определят подбраните в групата на благоприятни индикатори като
подходящи, са със случаен характер, което е обяснимо поради тяхната необвързаност с ползи от рода на заетост, доходи, нови ценности и др. (фиг. 5).
Резултатите от отговорите са в противоречие на изказаните по-горе мнения, свързани с оценката на
социалната среда.
Неблагоприятните въздействия при преобладаващия брой респонденти (власти и бенифициенти) са оставени без отговор, а туристите в голяма-
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та си част ги определят като неподходящи (фиг. 5).
Това са и статистически значимите отговори и за
трите групи. Респондентите преобладаващо не разпознават посочените въздействия като неблагоприятни и за тях те се явяват неподходящи. Отговорите
за неблагоприятните въздействия по-скоро показват, че за анкетираните те не са непосредствена
заплаха и затова не са разпознати като проблем.
Икономически
Въпросът за икономическите въздействия на
туризма е разделен на две части – благоприятни и
неблагоприятни (Фиг. 6). Властите твърдо считат,

че въздействията от туризма в икономическата сфера са само благоприятни. Резултатите са статистически значими в съответната посока и при двата
отговора. Бенефициентите имат същото разпределение и значимост в мненията. Туристите изтъкват предимно благоприятните икономически въздействия на туризма. При неблагоприятните обаче
мнението не е така ясно изразено в посока на
отхвърляне. За общ може да се приеме изводът,
че въздействията на туризма в икономическата
сфера са само положителни за природния парк.

30
25
20
15
10
5
0
благоприятни (приходи, благоустрояване, нови производства и
услуги и т.н.)

неблагоприятни (натоварване на територията с
инфраструктура, завишени цени, неравностойна конкуренция и т.н.)

Власти подходящи

Власти неподходящи

Бенефициенти подходящи

Бенефициенти неподходящи

Туристи подходящи

Туристи неподходящи

Фиг. 6. Икономически въздействия на туризма върху ресурсите и средата
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0
подобряване на пътната увеличаване на броя на увеличаване на броя на
инфраструктура
заведенията и хотелите
туристите

Бенефициенти да
Туристи да
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Бенефициенти не
Туристи не

увеличаване на
персонала на парка

разширяване на кръга от
туристически услуги

Бенефициенти без отговор
Туристи без отговор

Фиг. 7. Нуждае ли се природният парк от подобрение в някое от следните направления?
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Нуждае ли се, според Вас, природният парк
от подобрение в някое от следните направления?
Този въпрос е зададен само на бенефициентите и туристите (Фиг. 7). От трите възможни отговора “не” и без отговор се приемат за отхвърляне
на предложения вариант. Бенефициентите считат
твърдо, че е необходимо подобряване на пътната
инфраструктура (въпреки че бяха индиферентни
към тази тема при техническата среда), увеличаване на броя на заведенията и хотелите (също безразличие при техническата среда) и увеличаване
на броя на туристите. Изразеното мнение е логично с оглед на интересите на бенефициентите.
Туристите изразяват единствено статистически значимо мнение, че е необходимо увеличаване на собствения им брой. Явно смятат, че паркът не е достатъчно популярен и се нуждае от по-голяма реклама на неговите достойнства. При тях преобладава и мнението, че е необходимо увеличаване на
броя на заведенията и хотелите. Оценката им за
пътната инфраструктура е, че тя не се нуждае от
по-нататъшно развитие. Без да е със статистическа значимост отговорът за необходимостта от увеличаване на персонала в парка е преобладаващо да. По отношение на разширяването на кръга от
туристически услуги статистически значимия отговор е да и за бенифециенти и за туристи тъй като
заинтересовани са както тези, които продават
услуги, така и техните потребители.

Като имате предвид собствения си опит, как
бихте оценили условията за туризъм, които предлага природният парк?
Този въпрос се задава само на туристите, които на базата на десетобална скала трябва да оценят условията за туризъм в природния парк (Фиг. 8).
Единицата е най-ниската оценка. По този начин ще
се разкрият силните и слабите страни на дестинацията и ще се очертаят посоките на работа. Анкетираните не дават статистически значимо мнение по
нито един от зададените въпроси. При хотелската
база и заведенията за хранене преобладават ниските оценки. Това показва, че в тази насока ще трябва да се работи. Състоянието на паметниците на
културата и достъпа до тях имат балове около средния. Същото е и положението при цените на туристическите услуги. Интересното е, че голяма част
от туристите не взимат отношение по този въпрос.
Състоянието на пътищата и комуникациите в района показва по-скоро разнопосочни мнения, които
не водят до някакъв определен извод. Възможностите за развитие на други туристически услуги
се оценяват по-скоро положително, което означава,
че и в тази насока ще е необходимо да се положат
усилия. По отношение отзивчивостта и компетентността на персонала отговорите са разсеяни и преобладава отсъствието на отговори. Това е по-скоро отражение на липсата на парковата администрация на територията на парка поради спецификата на ПП “Русенски Лом”.
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0
хотелската база и
заведенията за
хранене в района

туристи 1
туристи 5
туристи 9

цените на
състоянието на
отзивчивостта и
туристическите
компетентността на паметниците на
културата и достъпа услуги и таксите за
персонала
посещение на парка
до тях

туристи 2
туристи 6
туристи 10

възможностите за
състоянието на
развитие на други
пътищата и
комуникациите в туристически услуги
района

туристи 3
туристи 7
туристи без отговор

туристи 4
туристи 8

Фиг. 8. Като имате в предвид собствения си опит, как бихте оценили условията за туризъм,
които предлага природният парк? (скала от 1 до 10)
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4. Заключение
При подбора и селекцията на индикаторите за
устойчивото туристическо развитие на природния
парк е необходимо да се вземат мненията както
на местните заинтересовани лица, така и на експертите в съответната област. При този процес найлесно биха могли да се избегнат някои пропуски и
от двете страни, така че картината да придобие завършен вид. При антропогенните туристически ресурси имаме обединяване на мненията, че най-важни за разглежданата територия са археологическите, историческите и религиозните обекти. Анкетираните не изразяват твърдо определено мнение по
индикаторите от техническата среда. А те са особено важни за устойчивото развитие на туризма в
ПП “Русенски Лом” и би следвало да са приоритетни, особено за управляващите. Групите заинтересовани отдават важно значение на икономическата среда като считат, че туризмът ще допринесе
за повишаване на доходите и стандарта на местното население. Икономическите въздействия от тази сфера изобщо се приемат само за положителни.
Резултатите по отношение на предложените
показатели в социалната област, свързани както с
оценката на степента на устойчиво развитие на туризма в парка, така и с тези за въздействието на
туризма върху ресурсите и средата за туризъм показват отсъствие на култура за мониторинг и подбор на индикатори. Отдалечеността на парковата
територия от властите и дирекцията на парка, спецификата в територията на ПП “Русенски Лом” определя до голяма степен индиферентното отношение на анкетираните. Липсва разбиране за устойчиво туристическо развитие с всички произтичащи от
това последствия. Отсъства разбиране за ролята
на показателите за оценка на степента на устойчиво развитие на туризма в защитената територия.
При контролните въпроси се налага мнението,
че е необходимо увеличаване на заведенията за
настаняване и хранене, както и на броя туристи в
природния парк. Това показва определен потенциал за развитие, който би следвало да бъде разработен чрез съответните действия. Пътната инфраструктура според анкетираните е на необходимото
ниво и не се нуждае от развитие. Има потенциал
обаче при разработването на паметниците на културата и при цените на туристическите услуги.
Също така е всеобщо мнението, че паркът би следвало да диверсифицира предлагания туристически
продукт.
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QUESTIONNAIRE ASSESSMENT OF INDICATORS FOR SUSTAINABLE
TOURISM (MAN-MADE RESOURCES AND SOCIO-ECONOMIC
ENVIRONMENT) IN NATURE PARK “RUSENSKI LOM”
Peter Nojarov, Dilyana Stefanova
Institute of Geography - BAS

ABSTRACT
The opinions of all concerned in sustainable tourism development in Nature Park “Rusenski Lom” are collected
and generalized. Concerned parties are divided in three groups – authorities, beneficiaries and tourists. Their attitude
towards proposed indicators for assessment of this sustainable development is investigated. The most important manmade tourist resources are archaeological, historical and religious objects. According to questioned groups technical
environment is not important for sustainable tourism development. The same is valid for social environment. On the
other hand economic environment is crucial for increasing of living standard and incomes of local people. It is also
necessary to increase the number of food and accommodation establishments as well as the number of tourists in NP
“Rusenski Lom”. There is potential in developing of cultural monuments and prices of tourist services. The park needs
widening of its current tourist product.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРЕЧКИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ
ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ФИРМИТЕ ОТ
СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ
Пламен Павлов
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
В статията са анализирани основните пречки, възпрепятстващи внедряването на нови производствени и/или
организационни технологии във фирмите от Североизточния регион за планиране и са предложени пътища за
тяхното преодоляване.
Ключови думи: нови технологии, внедряване, пречки
Key words: new technologies, introduction, obstacles

Настоящото изследването се базира на данните от осъществения международен проект “Регионална иновационна стратегия на Североизточен
район за планиране(СИРП)” в рамките на Шеста
рамкова програма на Европейския съюз. Координатор на проекта е Сдружение “Високотехнологичен
бизнесинкубатор Варна” и партньори от Италия и
Гърция. Авторът е секторен консултант по проекта.
За целите на изследването бе разработена
„Анкета за изследване на иновативността и конкурентоспособността на фирмите от СИРП”, което е
проведено сред фирми от шестте области включени в СИРП. Отговорите на 538–те фирми попълнили Анкетата от Проекта са обобщени и данните от
тях дават възможност да бъдат анализирани проблемите, с които се сблъскват фирмите при внедряването на нови технологии и производства.

Един от основните въпроси поставени в анкетата е „КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕЧКИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА”, защото именно
резултатите от внедряването на нови производствени и организационни технологии са предпоставка за иновационното развитие на фирмите и повишаване на тяхната конкурентоспособност на вътрешния и външния пазар. На анкетираните бяха
предложени 8 основни (според мнението на авторите) фактора, които в най-висока степен се явяват
пречки при внедряването на иновации от фирмите
без те да бъдат ранжирани. Обобщените резултатите от отговорите на мениджърите са показани в
Табл. 1.

Таблица 1.

Липса на знания за нови технологии
Липса на квалифицирани специалисти
Липса на финансов ресурс за развойна
дейност
Високи финансови разходи
Липса на усет към нововъведенията при
служителите
Висок риск свързан с нововъведенията
Липса на връзки с изследователски
организации
Нерентабилност на новите продукти
(кратък живот на пазара)

Определено
не

Поскоро
не

33,1 %
20,5 %

33,9 %
26,5 %

Не
мога
да
определя
11,9 %
9,9 %

10,5 %

18,6 %

10,9 %

37,0 %

23,1 %

6,7 %

15,6 %

11,9 %

39,7 %

26,0 %

22,8 %

30,3 %

17,7 %

21,1 %

8,1 %

15,7 %

30,8 %

17,3 %

25,5 %

10,8 %

13,4 %

24,8 %

19,1 %

28,7 %

14,0 %

21,9 %

31,6 %

27,0 %

13,4 %

6,1 %

На мениджърите е предложена скала за оценка на важността (тежестта) на всяка една от изброените 8 пречки за внедряване на нови технологии.

Поскоро
да

Определено да

16,8 %
29,4%

4,3 %
13,7 %

Като най-висока степен на влияние, “Повече от
20%”, 26,0% и 23,1% от анкетираните мениджъри поставят съответно “Високи финансови разхо-
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ди” и “Липса на финансов ресурс за развойна
дейност”. Тези резултати показват, че голяма част
от фирмите (около 25%) изпитват сериозни затруднения при осигуряването на финансов ресурс
за внедряване на нови технологии. 33,1 % от анкетираните определят “Липсата на знания за нови технологии” като незначителна пречка за внедряване

на технологии “под 3%”. Това показва, че ръководителите на фирми считат, че притежават много
високи познания за новите технологии, новата техника и тенденции в областта, в която оперират и не
това е пречката те да не внедряват иновации.
В табл. 2 са показани процентите на отговорилите на всеки един въпрос от анкетата.

Таблица 2.

Липса на знания за нови технологии
Липса на квалифицирани специалисти
Липса на финансов ресурс за развойна дейност
Високи финансови разходи
Липса на усет към нововъведения при служителите
Висок риск свързан с нововъведенията
Липса на връзки с изследователски организации
Нерентабилност на новите продукти (кратък живот
на пазара)
На въпроса дали липса на знания за нови технологии е съществена пречка за внедряване на нови технологии мениджърите от секторите „Морска
индустрия” (54,2%) и „Информационни и компютърни технологии” (ИКТ) (50%) са отговорили, че
определено не са съществено препятствие (вж.
табл. 3). Мениджърите са запознати с върховите
технологии в тези сфери и при възможност биха
могли да ги внедрят. Едва 20,0% от мениджърите
от сектор „Строителство” обаче смятат, че това не
е пречка, което говори, че заетите в този сектор не
успяват да следят и да се запознават с непрекъс-

Valid
Percen
N
t
507 94.2%
511 95.0%
510 94.8%
513 95.4%
503 93.5%
505 93.9%
503 93.5%

Cases
Missing
Percen
N
t
31
5.8%
27
5.0%
28
5.2%
25
4.6%
35
6.5%
33
6.1%
35
6.5%

Total
Percen
N
t
538
100
538
100
538
100
538
100
538
100
538
100
538
100

502

36

538

93.3%

6.7%

100

нато появяващите се нови технологии, машини и
продукти. Най-силно е влиянието на „Липсата на
знания за новите технологии” смятат мениджърите от отрасъл химия, биотехнологии и козметика.
Това е логично, защото в този сектор инвестициите
в разработка на нови продукти и нови технологии е
най-наукоемко, изисква много големи финансови
инвестиции, получените патенти са най-строго защитени и се продават изключително скъпо, което
не е по силите на малките и средните фирми от
региона.

Таблица 3.

Липса на знания за нови технологии
Сектори
Енергетика
ИКТ
МЕПЕ
Морска индустрия
Преработвателна
промишленост
Селско стопанство
Строителство и транспорт
Туризъм
Услуги (финансови,
логистични)
Химия, биотехнологии и
фармацевтика
Total

Определено
не
40.7%
50.0%
28.6%
54.2%

По-скоро
не
22.2%
26.9%
38.8%
37.5%

Не мога да
определя
3.7%
7.7%
10.2%
4.2%

По-скоро
да
25.9%
15.4%
20.4%
4.2%

Определено
да
7.4%

29.8%

34.6%

12.5%

15.4%

7.7%

37.1%
20.0%
24.2%

30.0%
45.3%
24.2%

14.3%
17.3%
12.1%

15.7%
13.3%
36.4%

2.9%
4.0%
3.0%

34.5%

31.0%

15.5%

15.5%

3.4%

26.7%

53.3%

6.7%

13.3%

33.1%

34.1%

16.8%

4.1%

11.8%

2.0%

Изследване на основните пречки, възпрепятстващи ...

На въпроса дали липсата на квалифицирани
специалисти e сериозна пречка за внедряване на
нови технологии 30,8% от мениджърите в сектор
„ИКТ” и 27,1% от заетите в сектор „Селско стопанство” заявяват, че не изпитват толкова голяма
нужда от квалифицирани специалисти за внедряване на технологии (вж. табл. 4). Тази информация
може да бъде оценена по два различни начина:
първият, че специалистите по компютърни и кому-

191

никационни технологии са достатъчно добре подготвени за да усвоят нови технологии и втория, че
технологиите които се внедряват в селското стопанство не изискват толкова висока квалификация
от специалистите заети в него. Като сериозна пречка са оценили подготовката на своите кадри мениджърите от секторите „Морска индустрия” и
„Химия, биотехнологии и фармацевтика” – по
20,0%.

Таблица 4.
Липса на квалифицирани специалисти
Сектори
Енергетика
ИКТ
МЕПЕ
Морска индустрия
Преработвателна
промишленост
Селско стопанство
Строителство и транспорт
Туризъм
Услуги (финансови,
логистични)
Химия, биотехнологии и
фармацевтика
Total

Определено
не
17.9%
30.8%
22.0%
16.0%

По-скоро
не
21.4%
25.0%
20.0%
36.0%

Не мога да
определя
7.1%
1.9%
10.0%

По-скоро
да
39.3%
25.0%
40.0%
28.0%

Определено
да
14.3%
17.3%
8.0%
20.0%

16.3%

32.7%

10.6%

22.1%

18.3%

27.1%
13.3%
21.2%

21.4%
30.7%
24.2%

10.0%
8.0%
6.1%

32.9%
33.3%
36.4%

8.6%
14.7%
12.1%

22.0%

25.4%

27.1%

16.9%

8.5%

20.0%

20.0%

6.7%

33.3%

20.0%

20.5%

26.6%

10.0%

29.2%

13.7%

Интересни са резултатите получени на въптроника (МЕПЕ) – 46,0% и “Строителство и трансроса дали липсата на финансови ресурси за разпорт” - 41,3%. Останалите са отговорили също в
война дейност и реклама е сериозно препятствие
интервала 26,9-40,4%, което показва, че липсата
пред внедряването на технологии. Основната част
на финансови ресурси е един от най-сериозните
от мениджърите по отрасли считат (вж. табл. 5), че
проблеми стоящи за разрешаване пред малките и
„По-скоро да”, това е сериозна пречка - Машиносредните предприятия от региона.
строене, електротехническа промишленост и елекТаблица 5.
Липса на финансов ресурс за развойна дейност и реклама
Сектори
Енергетика
ИКТ
МЕПЕ
Морска индустрия
Преработвателна
промишленост
Селско стопанство
Строителство и транспорт
Туризъм
Услуги (финансови,
логистични)
Химия, биотехнологии и
фармацевтика
Total

Определено
не
6.9%
19.2%
4.0%
8.0%

По-скоро
не
20.7%
15.4%
16.0%
36.0%

Не мога да
определя
10.3%
13.5%
4.0%
16.0%

По-скоро
да
34.5%
26.9%
46.0%
28.0%

Определено
да
27.6%
25.0%
30.0%
12.0%

4.8%

13.5%

11.5%

40.4%

29.8%

9.9%
10.7%
9.4%

18.3%
21.3%
18.8%

4.2%
13.3%
21.9%

38.0%
41.3%
31.3%

29.6%
13.3%
18.8%

21.1%

22.8%

10.5%

35.1%

10.5%

13.3%

20.0%

13.3%

26.7%

26.7%

10.4%

18.8%

11.0%

36.9%

22.9%
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Високите финансови разходи се определят от
мениджърите като една от основните пречки за
внедряване на нови технологии (вж. табл. 6).
Особено това се очертава в отговорите на тези от
секторите: „Химия, биотехнологии и фармацевтика” – 56,3% „По-скоро да”, 18,8% „Определено
да” и МЕПЕ – 52,0% „По-скоро да”, 14,0%
„Определено да”. Действително внедряването на
иновации, особено нови промишлени технологии,

изисква значителен финансов ресурс от фирмите.
Ако ръководствата на компаниите не са направили
прецизен маркетингов анализ за възможността за
запълване на пазарна ниша или навлизане на съществуващи вече пазари, инвестираните средства
в нови технологии и неполучаването на очаквания
икономически ефект могат да доведат до сериозни последици за фирмите.

Таблица 6.

Високи финансови разходи
Сектори
Енергетика
ИКТ
МЕПЕ
Морска индустрия
Преработвателна
промишленост
Селско стопанство
Строителство и транспорт
Туризъм
Услуги (финансови,
логистични)
Химия, биотехнологии и
фармацевтика
Total

Определено
не
3.6%
3.9%
4.0%
11.5%

По-скоро
не
14.3%
15.7%
20.0%
30.8%

Не мога да
определя
10.7%
11.8%
10.0%
11.5%

По-скоро
да
46.4%
43.1%
52.0%
30.8%

Определено
да
25.0%
25.5%
14.0%
15.4%

3.8%

13.3%

7.6%

41.9%

33.3%

7.1%
7.8%
6.3%

11.4%
16.9%
18.8%

12.9%
13.0%
9.4%

32.9%
33.8%
37.5%

35.7%
28.6%
28.1%

15.5%

13.8%

22.4%

36.2%

12.1%

6.3%

12.5%

6.3%

56.3%

18.8%

6.8%

15.8%

11.9%

39.8%

25.7%

Таблица 7.

Липса на нагласа към нововъведения при служителите
Сектори
Енергетика
ИКТ
МЕПЕ
Морска индустрия
Преработвателна
промишленост
Селско стопанство
Строителство и транспорт
Туризъм
Услуги (финансови,
логистични)
Химия, биотехнологии и
фармацевтика
Total

Определено
не
28.6%
37.3%
16.0%
20.0%

По-скоро
не
39.3%
31.4%
32.0%
44.0%

Не мога да
определя
7.1%
9.8%
22.0%
4.0%

По-скоро
да
21.4%
15.7%
28.0%
20.0%

Определено
да
3.6%
5.9%
2.0%
12.0%

16.3%

28.8%

24.0%

16.3%

14.4%

24.6%
13.7%
25.8%

27.5%
35.6%
22.6%

15.9%
19.2%
19.4%

26.1%
21.9%
25.8%

5.8%
9.6%
6.5%

35.1%

24.6%

19.3%

15.8%

5.3%

26.7%

13.3%

13.3%

33.3%

13.3%

23.1%

30.2%

17.5%

21.1%

8.2%
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В табл. 7. са показани резултатите от отговорите на въпроса дали липсата на нагласа към нововъведения при служителите е сериозна пречка.
Те са разпределени относително равномерно, но
все пак преобладават отговорите „Определено не”
и „По-скоро не”. Особено добре това се забелязва
при секторите ИКТ – общо 68,7% и „Енергетика”
– общо 67,9%. Отговорите на мениджърите, които считат, че това е пречка е доста нисък и варира
от 2% при МЕПЕ до 14,4% при „Преработвателна
промишленост”. Изследването показва, че у служителите съществува нагласа за приемане и активно участие във внедряването на нови технологии,
защото мотивацията и очакванията им са свързани
с подобряване на условията за труд, повишаване
на производителността и от там с повишаването
на трудовите им възнаграждения.
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Мениджърите много добре са запознати с високия риск при въвеждане на иновации, особено в
едно промишлено предприятие. Многото неизвестни (вероятностни) параметри при оценката на риска
от внедряване на иновация са сериозна пречка при
вземането на управленско решение за нейното
осъществяване. Въпреки това отговорите са разпределени почти равномерно между „По-скоро не”
и „По-скоро да” (вж. табл. 8). Това се дължи на
различния характер на иновациите. Там където се
внедряват промишлени технологии („Химия, биотехнологии и фармацевтика” и „Енергетика”) мениджърите оценяват риска като сериозна пречка „По-скоро да” 43,8% и 40,7 %, а там където иновациите са най-често организационни („Морска индустрия”, ИКТ и „Услуги (финансови, логистични)”)
мениджърите считат, че това не е сериозна пречка
– „Определено не” 36,0 %, 21,6% и 21,4%.

Таблица 8.

Висок риск свързан с нововъведенията
Сектори
Енергетика
ИКТ
МЕПЕ
Морска индустрия
Преработвателна
промишленост
Селско стопанство
Строителство и транспорт
Туризъм
Услуги (финансови,
логистични)
Химия, биотехнологии и
фармацевтика
Total

Определено
не
18.5%
21.6%
9.8%
36.0%

По-скоро
не
22.2%
33.3%
31.4%
28.0%

Не мога да
определя
11.1%
17.6%
15.7%
16.0%

По-скоро
да
40.7%
19.6%
31.4%
12.0%

Определено
да
7.4%
7.8%
11.8%
8.0%

13.5%

26.9%

14.4%

28.8%

16.3%

18.6%
8.0%
10.0%

24.3%
32.0%
40.0%

21.4%
21.3%
20.0%

28.6%
21.3%
26.7%

7.1%
17.3%
3.3%

21.4%

41.1%

19.6%

12.5%

5.4%

12.5%

31.3%

43.8%

12.5%

15.8%

30.7%

25.3%

10.9%

Мениджърите отчитат в своите отговори на
въпроса дали „Липсата на връзки с изследователски организации” (вж. табл. 9), че действително това се явява сериозна пречка за внедряване на нови
технологии. Основно отговорите са групирани в графата „По-скоро да” и варират от 42,0% при сектор МЕПЕ до 17,6% при ИКТ. Ниския процент на
отговорилите мениджъри в ИКТ, че това е пречка,
се дължи на факта, че мнозинството от тях считат,
че новите информационни и комуникационни технологии не се развиват в научноизследователските
институти, а от отделни личности и екипи. Все още
останалите мениджъри не са установили трайни
контакти с научни институти и развойни бюра за

17.2%

закупуване или създаване на съвместни фирми за
внедряване на нови технологии.
По-голямата част от анкетираните мениджъри не смятат (вж. табл. 10), че краткия живот на
пазара на новите продукти е сериозна пречка за
внедряването на нови технологии. Основната част
от отговорите са групирани в графите „Определено
не” – 22,62 % средно и „По-скоро не” – 32,72 %
средно. Въпреки световната тенденция в масовото
производство за намаляване на жизнения цикъл на
продуктите, мениджърите от Североизточния регион за планиране считат, че пазарната ситуация у
нас предоставя възможности за дългосрочна реализация на продукт създаден с помощта на ново-
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Пламен Павлов

Таблица 9.

Липса на връзки с изследователски организации
Сектори
Енергетика
ИКТ
МЕПЕ
Морска индустрия
Преработвателна
промишленост
Селско стопанство
Строителство и транспорт
Туризъм
Услуги (финансови,
логистични)
Химия, биотехнологии и
фармацевтика
Total

Определено
не
17.9%
21.6%
6.0%
20.8%

По-скоро
не
32.1%
27.5%
20.0%
37.5%

Не мога да
определя
10.7%
19.6%
16.0%
16.7%

По-скоро
да
32.1%
17.6%
42.0%
20.8%

Определено
да
7.1%
13.7%
16.0%
4.2%

15.4%

20.2%

21.2%

25.0%

18.3%

10.3%
9.5%
6.5%

26.5%
28.4%
16.1%

17.6%
17.6%
22.6%

33.8%
28.4%
41.9%

11.8%
16.2%
12.9%

17.2%

22.4%

29.3%

20.7%

10.3%

13.3%

33.3%

6.7%

33.3%

13.3%

13.5%

24.9%

19.3%

28.6%

13.7%

Таблица 10.

Нерентабилност на новите продукти (кратък живот на пазара)
Сектори
Енергетика
ИКТ
МЕПЕ
Морска индустрия
Преработвателна
промишленост
Селско стопанство
Строителство и транспорт
Туризъм
Услуги (финансови,
логистични)
Химия, биотехнологии и
фармацевтика
Total

Определено
не
21.4%
23.5%
18.0%
25.0%

По-скоро
не
35.7%
23.5%
36.0%
50.0%

Не мога да
определя
21.4%
19.6%
22.0%
12.5%

По-скоро
да
14.3%
29.4%
20.0%
4.2%

Определено
да
7.1%
3.9%
4.0%
8.3%

19.4%

30.1%

32.0%

12.6%

5.8%

27.9%
17.6%
22.6%

26.5%
36.5%
19.4%

32.4%
27.0%
38.7%

10.3%
10.8%
9.7%

2.9%
8.1%
9.7%

24.1%

36.2%

27.6%

5.2%

6.9%

26.7%

33.3%

6.7%

20.0%

13.3%

21.9%

31.9%

26.7%

13.3%

6.2%

въведена технология и постигане на дългосрочен
икономически ефект от нейната реализация.
След анализиране на горепосочените данни
може да бъдат обобщени следните три основни,
определени от мениджърите на 538-те фирми от
Североизточния регион за планиране, пречки за
внедряване на нови производствени и/или организационни технологии:
1. Високи финансови разходи – „По-скоро да”
и „Определено да” общо 65,7%.

2. Липса на финансов ресурс за развойна
дейност – „По-скоро да” и „Определено да” общо
60,1%.
3. Липса на квалифицирани специалисти –
„По-скоро да” и „Определено да” общо 43,1%.
За преодоляване на тези сериозни пречки пред
фирмите от региона е необходимо:
• Да потърсят пътища за коопериране с други фирми (напр. с тези, които притежават know how
или вече са внедрили тази технология) с цел нама-

Изследване на основните пречки, възпрепятстващи ...

ляване на разходите;
• Кандидатстване за получаване на грантове
по различни международни, държавни, неправителствени и други програми за финансиране на дейности повишаващи конкурентоспособността на
фирмите. Участие в национални и регионални центрове за научни изследвания и иновационни мрежи
с цел обединяване на ресурси в научно-приложни
изследвания;
• Целенасочено привличане на млади специалисти завършили престижни европейски и национални висши училища, които са запознати с найновите достижения на науката и технологиите в съ-
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ответната област. Предоставяне на възможности
за изява чрез делегиране на права и отговорности
за създаване на екипи за внедряване на иновации.
Литература
1. Обобщени резултати от изследване на иновативността и конкурентоспособността на фирмите
от Североизточния регион за планиране.
2. Резултати по сектори от изследване на иновативността и конкурентоспособността на фирмите от Североизточния регион за планиране.
(Проект № 014664 „Регионална иновационна стратегия на Североизточен регион за планиране” (NEBG RIS) по VІ рамкова програма на Европейския
съюз, направление „Изследвания и иновации”)
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ABSTRACT
In article the analysis of the basic obstacles standing on a way of introduction of new industrial and-or organizational technologies In the companies in the North-eastern region for the planning is made are offered to a way of their
overcoming.
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РАЗЛИЧИЯ И УСТОЙЧИВОСТ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2004 Г.
Нина Янкова
Икономически институт - БАН
Различията в равнището на развитие на общините, териториални единици NUTS ІV по методологията на
ЕС, се проявяват най-силно. С преминаването към териториални единици от по-висок ранг – области и райони
за планиране, тези различия в голяма степен се елиминират. Поради това изследването, оценяването и анализирането на различията в развитието на общините има не само научно, но и практико-приложно значение с оглед
постигане на една от основните цели, заложени в Закона за регионалното развитие [1], а именно: преодоляване
на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия.
Всяка община се развива под влияние на редица фактори, една част от които имат постоянен характер:
местоположение, релеф, климат и т.н., а друга част са резултат от досегашното й развитие: степен на развитост,
използване на потенциала, екологичен статус и др. Възможностите на отделните общини за по-нататъшно положително развитие също са различни.
В доклада са представени резултати от изследване равнището на социално-икономическото развитие и
устойчивостта в развитието на общините в страната за периода 2000-2004 г. Оценени са настъпилите промени,
направено е групиране и са идентифицирани общините, при развитието на които се отчитат най-големи промени.
Ключови думи: общини в Р България, развитие
Key words: municipalities, development

І. Равнище на развитие на общините за периода 2000-2004 г.
Методика за оценяване равнището на развитие на общините. Проведеният сравнителен многомерен статистически анализ за оценяване на равнището на социално-икономическо развитие на общините в страната е извършен по утвърдена методика, в основата на която е двукратното прилагане
на т.нар. таксономичен метод [3]. Същността на
метода се заключава в следното:
• Всяка община се представя като точка в nмерното Евклидово пространство, където с n е означен броят на разглежданите показатели;
• Използваните показатели се представят в
две групи: стимулиращи и задържащи развитието;
• Сравнението се извършва спрямо фиктивна
община-еталон, която се характеризира с екстремални стойности за отделните показатели;
• Колкото конкретна община е по-близо до “общината–еталон”, толкова равнището й на развитие
е по-високо и стойността на съответната таксономична оценка е по-малка;
• Стойностите на таксономичния измерител се
движат обикновено в интервала от 0 до 1, но за
силно изоставащите общини могат да имат стойност по-голяма от единица.
При първото прилагане на таксономичния метод се получават обобщаващи оценки за отделни
аспекти в развитието на общините, а именно: икономическо състояние, финансово състояние, социален статус на населението и инфраструктурна
изграденост. Въз основа на тези обобщаващи оценки и показатели за равнището на безработица и ди-

намика на населението, с повторното използване
на таксономичния метод се получава интегрална
оценка, характеризираща равнището на развитие
на общините.
Включването на средните показатели за страната като отделна “община” дава възможност за
отграничаване на общините с равнище на развитие
над средното на страната, т.е. на така наречените
развити общини (първа група). Втора група обхваща средно развитите, а трета група - изоставащите общини. При определяне принадлежността на
общините към тези групи се използва критерий, получен като средно аритметично от стойностите на
интегралните оценки средно за страната и за последната община в подредбата.
Използвани показатели. При изследване равнището на развитие на общините в страната
(2004 г.) са използвани следните обобщаващи
оценки и единични измерители за:
• икономическо състояние – обобщаващ
измерител, формиран въз основа на показателите:
данък доход на физически лица на един жител; относителен дял на заетите в индустрията; нетни приходи от продажби на един жител;
• състояние на местните финанси – обобщаващ измерител, формиран въз основа на показателите: собствени приходи на един жител; относителен дял на собствените приходи; разходи на един
жител;
• социален статус на населението – обобщаващ измерител, формиран въз основа на показателите: социални помощи на един жител; средна работна заплата; брой лекари на 1000 души от
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населението; брой зъболекари на 1000 души от
населението; относителен дял на населението с режим на водоползване;
• равнище на безработица (%);
• инфраструктурна изграденост – обобщаващ
измерител, формиран въз основа на показателите:
относителен дял на територията за транспорт и инфраструктура; гъстота на общинската пътна мрежа; относителен дял на населението, свързано с
обществено водоснабдяване; относителен дял на
населението, свързано с обществена канализация;
• динамика на населението – изменение в
броя на жителите на общината спрямо 1990 г.
Подредба на общините по равнище на развитие. Подредбата на общините по равнище на развитие се извършва въз основа на стойностите на
интегралните оценки, респ. съответните рангове.
Резултатите от проведени изследвания показват, че
както през 2000 г. [6], така и през 2004 г. [2] “общината” със средните стойности на показателите
за страната се нарежда на 39 място. Този резултат показва, че броят на общините с равнище на
развитие над средното за страната (първа група
общини) се запазва. Сравнението показва, че 27
общини от групата на развитите общини за 2000 г.
запазват своята принадлежност към тази група и
за 2004 г. От първа група през 2000 г. отпадат 11
общини: Камено, Сухиндол, Драгоман, Родопи,
Ябланица, Созопол, Севлиево, Златица, Пещера,
Ихтиман и Трекляно, а през 2004 г. в тази група са
включени 11 общини: Каварна, Бяла (Вн),
Костинброд, Велико Търново, Елин Пелин, Плевен,
Перник, Шумен, Горна Оряховица, Горна Малина
и Сопот.
През 2004 г. в първа група се включват областни центрове, крайморски общини и съседни общини на София-град на мястото на специализирани в индустриална дейност общини, като Камено,
Севлиево и Златица..
През 2000 г. към средно развитите общини
(втора група) се пречисляват 180 общини, а към
изоставащите (трета група) – 46 общини. През
2004 г. броят на общините в тези групи е съответно 151 и 75, т.е. отчита се нарастване броя на изоставащите общини за сметка на средно развитите,
което несъмнено е негативна тенденция.
С най-голям брой изоставащи общини е Северозападният район за планиране, включващ областите Видин, Враца и Монтана. През 2004 г. от 32те общини в района, броят на изоставащите е 18,
т.е. 56%.
ІІ. Устойчивост в развитието на общините за
периода 2000-2004 г.
Методика за изследване на устойчивостта в
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развитието на община. Стремежът към устойчиво
развитие най-често се свързва с екологичните характеристики на средата и/или подобряването й.
В настоящия доклад, устойчивостта в развитието се свързва с прогресивното и балансирано
развитие на определена територия (община) при отчитане на нейните специфични особености. Във
връзка с това, устойчивостта в развитието на община се изследва в съответствие с работна хипотеза, според която една община е в устойчиво
състояние, ако рангът й според интегралната оценка
съвпада с ранговете по отделните аспекти в нейното развитие [5]. В съответствие с посочената работна хипотеза, колкото по-големи са отклоненията в ранговете по отделни аспекти в развитието на
конкретна община, толкова степента й на неустойчивост е по-висока. Като измерител за оценяване степента на неустойчивост в развитието на община се използва коефициентът
k

K i = ∑ ri − rij ,
i =1

където с ri е означен рангът на i-тата община
според интегралната оценка, а с rij - съответните
рангове според обобщаващите оценки и единични
измерители.
Промяната в степента на неустойчивост се
оценява чрез разликата в стойностите на измерителя Ki за началната и крайната година на изследвания период. Когато стойностите на този измерител нарастват, се повишава и степента на неустойчивост, а когато намаляват – степента на неустойчивост се понижава.
Резултатите от проведени от автора изследвания на устойчивостта в развитието на общините
за различни отчетни периоди показват, че нито една община не е в устойчиво състояние според представената работна хипотеза. Въпреки това тя дава
възможност за оценка на промените в степента на
неустойчивост в развитието на всяка конкретна община за изследван период.
Според промените в подредбата на общините
в страната за началната и крайната година на разглеждан период и промените в степента на неустойчивост се построяват четири теоретични модела за развитие на община [4], схематично представени в табл. 1.
При първия теоретичен модел общината отива по-напред в подредбата или запазва своя ранг, а
степента на неустойчивост намалява. Според този
модел с предвижването към по-предни позиции общината търси своето равновесно място сред останалите общини в страната.
При втория теоретичен модел общината също търси своето равновесно място, но това става
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Таблица 1. Теоретични модели за развитие на община

Община
Отива по-напред в подредбата или запазва своя ранг
Отива по-назад в подредбата
чрез предвижване на по-задни позиции и е съпроводено с намаляване на степента на неустойчивост.
При третия и четвъртия теоретични модели степента на неустойчивост нараства. При третия модел това е свързано с предвижване на общината
към по-предни позиции при подредбата, а при четвъртия модел – към по-задни позиции.
Тук е необходимо да се посочи, че нарастването на степента на неустойчивост не винаги трябва да се разглежда негативно. При третия теоретичен модел нарастването на степента на неустойчивост е свързано с предвижване към по-предни
позиции, което несъмнено е положителна
тенденция. При четвъртия модел нарастването на
степента на неустойчивост е свързано с предвижване към по-задни позиции при подредбата, което
трябва да се разглежда като негативна промяна.
Резултатите от проведени изследвания показват, че за периода 2000-2004 г. са настъпили зна-

Степен на неустойчивост
намалява
нараства
І модел
ІІІ модел
ІІ модел
ІV модел

чителни промени в подредбата на общините по равнище на развитие. Приема се, че за общините от
първа група промяната е значителна, когато рангът се е променил с 10 и повече пункта; за общините от втора група – с 20 и повече пункта; за общините от трета група – с 30 и повече пункта. Освен
това се приема, че когато конкретна община се е
развивала по І или ІІІ теоретичен модел промените
са позитивни, а когато се е развивала по ІІ или ІV
модел – негативни.
Въпреки сравнително краткия период, който
се разглежда, при 119 от 264 общини, т.е. при 45%
от общините в страната, се отчитат значителни промени в подредбата за периода 2003-2004 г. спрямо подредбата за периода 2000-2002 г. В таблица
2 е представено разпределението на тези общини,
според степента им на развитост и теоретичния
модел, по който са се развивали.

Таблица 2. Брой общини със значителни промени в равнището на развитие за периода 2000-2004 г.

Теоретичен
модел
Първи
Втори
Трети
Четвърти
Общо

Първа група
(развити)
10
5
2
17

Втора група
(средно развити)
34
19
10
13
76

От таблица 2 се вижда, че най-голям е броят
на общините, които са се развивали по първи теоретичен модел (47). Сред тях броят на средноразвитите общини е най-голям - 34. При общините,
които са се развивали по първи и втори теоретичен
модел не би трябвало да се очакват съществени
промени при подредбата след 2004 г., защото при
тях степента на неустойчивост намалява. По-значими промени могат да се очакват при общините,
които са се развивали по трети и четвърти теоретичен модел, броят на които е съответно 18 и 21,
защото при тях степента на неустойчивост нараства.
В таблица 3 са представени общините, при
които са отчетени по-значими промени в равнището на развитие за периода 2000-2004 г. В списъка
на развитите общини (първа група), които са се раз-

Трета група
(изоставащи)
3
14
3
6
26

Общо
47
33
18
21
119

вивали в съответствие с първи теоретичен модел
преобладават общини-областни центрове. С предвиждането си към по-предни позиции, както вече
се посочи, тези общини изместват индустриално
развити общини като Камено, Златица и Севлиево,
които са били в първа група през 2000 г. Сред общините от първа група, които са се развивали по
трети модел са крайморските общини Бяла (Вн),
Каварна и Царево, както и Чепеларе, т.е. общини с
потенциал за развитие на туризъм.
От изоставащите общини, които са се развивали по четвърти модел, т.е. отиват значително назад в подредбата при нарастваща неустойчивост в
развитието, са само 6 общини: Бойница (Вд),
Генерал Тошево (Дб), Сунгурларе (Бс), Твърдица
(Сл), Баните (См), Маджарово (Хс). По своето териториално разположение тези общини могат да
се характеризират като периферни.
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Таблица 3. Общини с по- значими промени в подредбата за периода 2000-2004 г.

Теоретичен
модел

Първи

Първа група
(развити)
В.Търново
Плевен
Русе
Варна
Шумен
Марица (Пд)
Пловдив
Ст. Загора
Елин Пелин
Пирдоп

Втора група
(средно развити)
Белоградчик, Враца, Оряхово,
Роман, Вършец, Лом, Монтана,
Елена, Свищов, Габрово, Тетевен,
Силистра, Търговище, Вел. Преслав,
Ямбол, Кърджали, Брацигово,
Велинград, Първомай, Раковски,
Стамболийски, Съединение, Борино,
Златоград, Хасково, Гоце Делчев,
Петрич, Разлог, Хаджидимово,
Кюстендил, Перник, Радомир,
Самоков, Сливница

Трета група
(изоставащи)

Стамболово (Хс)
Белица (Бл)
Бяла Слатина (Вр)

Грамада, Макреш,
Чупрене, Г.Дамяново,
Вълчи дол, Крушари,
Алфатар, Главиница,
Хитрино, Болярово,
Стражица, Невестино,
Земен, Трекляно

Втори

-

Златарица, Сухиндол, Белене,
Две могили, Иваново, Котел,Елхово,
Малко Търново, Тунджа, Брезово,
Бр. Даскалови, Гълъбово, Опан,
Ковачевци, Трън, Годеч, Драгоман,
Златица, Камено

Трети

Бяла(Вн)
Добрич-гр
Каварна
Царево
Чепеларе

Дългопол, Разград, Нови пазар,
Доспат, Мадан, Рудозем, Казанлък,
Гърмен, Якоруда, Долна баня

Омуртаг
Ардино
Ракитово

Четвърти

Аксаково
Раднево

Кула, Пордим, Карнобат, Созопол,
Батак, Белово, Лесичово, Лъки
Родопи, Ивайловград, Бобошево,
Рила, Копривщица

Бойница, Ген.Тошево,
Сунгурларе,Твърдица,
Баните, Маджарово(Хс)

Представеното в табл. 3 разпределение на общините дава възможност да се идентифицира равнището на развитие и теоретичния модел за общините с най-значими промени в развитието на фона
на всички общини в страната
ІІІ. Зависимост между равнище на развитие
и екологичен статус на общините
Екологичният статус на общините се оценява
въз основа на показатели за основните природни
компоненти - въздух, води, отпадъци. Отново се
използва таксономичният метод, но сравнението се
извършва спрямо фиктивна община, която се характеризира с най-голямо замърсяване. Поради това, колкото по-малък е съответния ранг, толкова
по-голямо е замърсяването.
Резултати от проведено изследване с данни
за 2004 г. сочат [2], че първите 10 общини с найголямо замърсяване са: 1) Столична община;
2) Раднево; 3) Девня; 4) Бургас; 5) Гълъбово; 6) Димитровград; 7) Бобов дол; 8) Мирково; 9) Белослав;
10) Перник. С изключение на община Димитровград,
останалите общини са от групата на развитите (първа група). Сред тези общини с най-значима промя-

на при подредбата по равнище на развитие за периода 2000-2004 г. са общините Раднево, Гълъбово
и Перник (табл. 3).
За периода 2000-2004 г. община Раднево се
е развивала по ІV теоретичен модел, т.е. отива с
11 пункта по-назад при подредбата и слабо нарастваща степен на неустойчивост. Поради влошения
екологичен статус на общината има основания да
се очаква, че посочената негативна тенденция ще
се запази.
За разглеждания период община Гълъбово се
е развивала по втори теоретичен модел - отива поназад с 28 пункта при подредбата, при значително
намаляване на степента на неустойчивост. Общината търси назад своето равновесно място при подредбата, което е негативна тенденция, за която несъмнено е допринесъл и екологичния статус на общината.
Община Перник се е придвижила с 45 пункта
напред в подредбата по равнище на развитие, въпреки че е сред 10-те най-замърсени общини в страната. Степента й на неустойчивост значително
намалява, което показва, че общината търси своето равновесно място напред при подредбата (І те-
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оретичен модел). Поради влошения екологичен статус на общината ще са необходими допълнителни
усилия за запазване на достигнатите по-предни
позиции.
Зависимостта между равнище на развитие и
екологичен статус се проявява най-силно при общините Девня (3,3) и Мирково (8,8), където първата цифра в скобите показва мястото, което общината заема по равнище на развитие, а втората цифра характеризира близостта й до най-замърсената
“община”. След тях се нареждат общините Столична (5,1), Белослав (7,9), Бургас (12,4) и Раднево
(15,2), т.е. развити общини с влошени екологични
характеристики, при които зависимостта също се
проявява силно.
В заключение, представените в доклада резултати за динамиката на протичащите процеси в
общините за периода 2000-2004 г. и теоретичните
модели, по които са се развивали общините със
значителни промени в равнището на развитие, представлява интерес както за отделната община, така
и при провеждане на регионална политика, насочена към смекчаване на регионалните различия.
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The report presents the results of testing the level of socio-economic development and sustainability in the
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В доклада е разгледана ролята на принудителните административни мерки при опазването на околната
среда в Република България в контекста на Закона за опазване на околната среда и българското административно законодателство. Показана е връзката между българското законодателство и устойчивото развитие. Извършен
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Административната принуда е вид държавна
принуда, която се използва в определени от правото
случаи като крайно средство за обезпечаване осъществяването на различните правоотношения, възникващи в сферата на изпълнително-разпоредителната
дейност
Принудителните административни мерки са
правни средства за пряка административна принуда.
Те са насочени към предотвратяване и преустановяване на нарушенията при опазване на околната среда,
както и за предотвратяване, отстраняване или възстановяване на вредните последици от тях.
В глава десета от Закона за опазване на околната среда [1] е уреден правния режим на принудителните административни мерки, които се прилагат
от оправомощените за това държавни органи.
Съгласно чл. 158 от ЗООС министърът на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица, директорите на РИОСВ, директорите на
националните паркове и директорите на басейновите
дирекции прилагат принудителни административни
мерки в случаите на:
1. Аварийни ситуации, предизвикани от действия или бездействия на собственици или ползватели
на обекти и територии;
2. Бедствени ситуации;
3. Възникване на непосредствена опасност за
замърсяване или увреждане на околната среда или
за увреждане на здравето или имуществото на хората;
4. Предотвратяване или преустановяване на административни нарушения, свързани с опазването на
околната среда, както и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези нарушения.
Специалната уредба на принудителните административни мерки по чл. 158 от Закона за опазване
на околната среда е изградена на плоскостта и в духа на общата правна уредба на принудителните административни мерки по чл.22-23 от Закона за административните нарушения и наказания [2] и представлява нейно доразвитие. Там е предвидена възможност за предотвратяване и преустановяване на

административни нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредни последици от тях да
се прилагат принудителни административни мерки.
Ето защо по неуредените в чл.158 от ЗООС въпроси
на принудителните административни мерки на общо
основание субсидиарно се прилагат правилата на
ЗАНН.
Обстоятелството, че законодателят е установил
такава уредба, показва неговото намерение да използва и средствата на административната принуда
за пряко действие срещу нарушенията на природозащитното законодателство, независимо от това дали тези нарушения са извършени виновно или не.
Достатъчно е само обективният факт на неспазване
на законовите изисквания, без да се изследва понататък, с оглед на прилагането на принудителните
административни мерки, въпросът за това дали нарушителят е извършил тези нарушения умишлено
или по непредпазливост.
Съгласно чл. 159, ал.1 от ЗООС, принудителните административни мерки са превантивни, преустановителни и възстановителни. От тази класификация става ясно, че по време те се прилагат преди, по
време на нарушението или след приключването му.
Изключително важно значение имат превантивните и
преустановителните принудителни административни
мерки, тъй като именно чрез тях се предотвратяват
или преустановяват нарушенията.
При прилагането на принудителните административни мерки министърът на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица,
директорите на РИОСВ, директорите на националните паркове и директорите на басейновите дирекции
със съдействието на областния управител спират с
мотивирана заповед производствената дейност на собствениците или ползвателите на територии, както и
достъпа до територии на собствениците и
ползвателите, включително чрез пломбиране или
запечатване.
За избягване на нежелателни явления като злоупотреба с власт или заобикаляне на нормативните
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разпоредби законодателят предвижда в чл. 159, ал.3
от ЗООС маркировката на пломбата и начинът на
пломбиране и запечатване да се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите.
Прилагането на принудителна административна мярка се извършва с мотивирана заповед на компетентния орган. В заповедта се определя видът на
принудителната административна мярка и начинът
на прилагането й.
Заповедта се връчва на заинтересуваното лице
по реда на Гражданския процесуален кодекс [3].
Актовете, с които се налагат принудителните
административни мерки са индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс [4]. Ето защо, те подлежат на обжалване като индивидуални административни актове
пред съответния административния съд или пред
Върховния административен съд, в зависимост от
това, кой е авторът на акта. Актовете могат да се
обжалват пред съда само по отношение на тяхната
законосъобразност, но не и по отношение на правилността им.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира действието й. Това е едно изключение от общото правило,
отразено в чл.166, ал.1 от АПК, според което оспорването спира изпълнението на административния акт.
Съгласно разпоредбата на чл. 22 от ЗАНН принудителните административни мерки се прилагат за
предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях. Хипотезите,
в които могат да се прилагат принудителни мерки,
техният вид и органите, които ги прилагат, се уреждат в съответния закон - Арг.: чл. 23 от ЗАНН. Такъв
закон в случая е Законът за опазване на околната
среда.
Мерките могат да бъдат прилагани само в изрично и точно изброени в закон или указ случаи /не и

в друг нормативен акт/.
Те могат да бъдат налагани само от точно определените в правната норма административни
органи.
Трябва да бъде прилагана само онази принудителна административна мярка, която по вид е точно
определена в закона.
Обстоятелството, че принудителните административни мерки спадат към категорията на утежняващите административни актове, задължава компетентните органи да следят служебно за отпадане на
основанията за прилагането им. Тогава тези органи
трябва да отменят мерките, без да чакат подаване на
заявление от заинтересованите лица.
Принудителните административни мерки по своята същност не са санкции, въпреки че съдържат някои елементи на юридическата санкция. По правило
юридическа санкция се налага само когато е извършено нарушение, а принудителните административни мерки се прилагат и превантивно, предварително.
Практиката сочи, че правната възможност да се
прилагат принудителни административни мерки не
се реализира оптимално. Често оправомощените за
това органи не изпълняват своите задължения, поради действието на редица фактори.
В заключение може да се направи обобщението,
че правилното и навременно прилагане на принудителните административни мерки при опазване на
околната среда играе изключително важна роля в този процес.
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ABSTRACT
The role of the administrative measures of compulsion in case of the environmental protection in Republic
Bulgaria in the context of the Law of preservation of environment and the Bulgarian administrative 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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Подготовката и изпълнението на проекти за
енергийна ефективност (ЕЕ) и използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) включват следните четири стъпки:
Стъпка 1 – Идентификация на проекта, обхващаща техническо проучване и икономическо
проучване;
Стъпка 2 – Финансиране на проекта;
Стъпка 3 – Изпълнение на проекта: проектиране, строеж/монтаж и въвеждане в експлоатация
на обекта;
Стъпка 4 – Експлоатация и поддръжка на новата технология и/или оборудване.
След определяне на технико-икономическите
аспекти на проекта, следва да се набавят нужните
финансови средства за неговото изпълнение. Целта
е да се проучат различните съществуващи възможности за предоставяне на финансиране и да се избере най-подходящата. Възможностите са следните:
1. Собствени средства;
2. Външно финансиране от:
• Кредити от търговски банки;
• Заеми от международни банки (Европейската
банка за възстановяване и развитие, Европейската
инвестиционна банка, Световната банка)- в този случай обикновено минималните кредити са много повисоки, отколкото изисква един проект за енергийна ефективност, така че би следвало да са налице
допълнителни финансови механизми (напр. кредитни линии);
• Дарения, грантове или заеми при облекчени
условия от специализирани правителствени фондове или програми на Европейската комисия.
Обикновено финансирането по този начин е по-ограничено и по-трудно за получаване;
• Лизинг може да се предостави от доставчик
на оборудване и обикновено се предлага, когато

доставчикът изпълнява проекта “до ключ”. Доставчикът, също така, може да се съгласи да финансира проекта чрез заем;
• Финансиране от трета страна: Договор с гарантирани резултати се предоставя от компании
за енергийни услуги (Energy Service Companies –
ESCO): те предоставят услуги, свързани с идентификация, финансиране, строеж и експлоатация.
Тази възможност е доказано финансово средство
при изпълнението на енергийно ефективни проекти в развитите европейски страни.
Горните възможности за финансиране могат
и да се комбинират:
• Изпълнение на проекти чрез договориране
с гарантиран резултат или финансиране u от трети
страни – този тип договориране не изисква финансови средства от собственика на сградата или
имота, като вложените във ВЕИ инсталациите средства от инвеститорите се възвръщат на базата на
постигнатите и предвидените - заложени в съответния договор ефекти, ползи и икономии;
• Съвместно изпълнение по Протокола от
Киото (JI) на проекти, намаляващи вредните емисии - за подобни проекти или пакети от сходни проекти се кандидатства в звеното за съвместно изпълнение към МОСВ (JI-unit Bulgaria);
• Nordic – фондове Правителствата на Дания,
Норвегия и Швеция създадоха фондове към ПРООН
за финансиране на консултантски услуги и дейности в различни страни. Тези дейности трябва да са в
рамката на устойчивото развитие и донорската политика на ПРООН. България може да получава средства по Датския и Шведския фонд. Молби за използване на фондовете могат да подават
институции, неправителствени организации,
индивиди, частният сектор или ПРООН. Молбите
се подават до офиса на ПРООН в съответната
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страна, а проектите се администрират от Офиса
за проекти на ООН (UNOPS) в Копенхаген. Чрез
фондовете се финансират консултантски услуги.
Дейностите, за които може да се кандидатства са:
предпроектни проучвания, разработване на проекти,
мисии за мониторинг, оценка, цели или частични
проекти. 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;
• Търговско финансиране (банкови кредити) от
местни банки. Ефективността на финансовата система на България все още е ниска (въпреки нейната стабилност) или, другояче казано, засега финансовата система не изпълнява резултатно основните си функции на посредник между спестяванията
и инвестициите в реалната икономика. Местните
банки все още провеждат предпазлива кредитна
политика. Поради голямата динамичност на банковата система в процеса на нейното изграждане не
може да се идентифицират местни банки, които
да са строго специализирани в инвестиционно банкиране в енергетиката. Търсещите кредитиране
фирми би трябвало да проучват и оценяват условията, които се предлагат от почти всички участници от банковия сектор. Тъй като необходимото финансиране за ефективни проекти и за възобновяеми енергийни източници изисква сравнително малки капитални вложения, отпускането на кредити от
местни банки за такива проекти ще е по-лесно, отколкото за големите енергийни проекти. От голямо
значение за успешното договаряне на такъв кредит е представянето на убедително финансово предложение пред потенциалните кредитори. От друга
страна, енергийноефективните и с ВЕИ проекти
имат някои особености и обикновено изискват специален опит от страна на банката за тяхната оценка и за определяне на кредитната схема и условия.
Към настоящия момент е трудно да се посочи дори една местна търговска банка с традиции при
финансирането на енергийни проекти. Банкерите
показват благосклонно отношение и не изключват
пряко тази област от възможности за кредитиране.
Понастоящем, с оглед кандидатстването за
финансиране от местни търговски банки, собственикът на енергиен проект трябва да изпълнява общите условия за отпускане на заеми, които се поставят при всяка друга област на финансиране.
Основните характеристики на банковите кредити са:
- липса на интерес към инвестиционно кредитиране;
- краткосрочност на кредита (най-често до 2
години, като максималния му срок може да бъде 5

години) при лихвен процент от 10-12 пункта по-висок от основния лихвен процент (т.е. 13-16% годишна лихва по кредита);
- минимум 100% гаранционно покритие (обезпечение) на кредита (а в някои случаи и повече),
което за българските фирми и организации е изключително тежко изискване;
- изключително предпазливо кредитиране;
обикновено банките кредитират редовни техни
клиенти, които познават и за които разполагат с
информация за оборота и финансовите им резултати.
Всеки проект се оценява отделно от банковите експерти, а условията на кредитиране могат да
се различават значително, в зависимост от тази
оценка. Илюстрация на горните изводи е таб. 1, показваща условията на кредитиране от три местни
банки, отпускащи кредити на малки и средни
предприятия.
• Обединена българска банка (ОББ) -осигурява инвестиционни кредити за малки и средни предприятия за проекти в областта на ЕЕ и опазване на
околната среда по споразумение с Американската
агенция за международно развитие (USAID), като
агенцията предоставя гаранции в размер на 50%
от евентуалната нетна загуба по главницата в полза на ОББ от името на кредитоискателя. Годишният
лихвен процент по кредита е около 14-16%.
• Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)-подпомага страните в преход от централна и източна Европа и има специално звено за
идентифициране и развитие на проекти по ЕЕ. По
принцип ЕБВР и другите международни банки финансират само големи проекти (напр. участието на
банката е ограничено до 35% от дългосрочните капитали по проекта, възлизащо на не по-малко от 5
милиона евро). В повечето случаи, проекти за енергийна ефективност и ВЕИ са значително под тази
граница. Проблемът с малките проекти се решава
чрез т. нар. механизъм за кредитиране на набор
от проекти (Multiproject Facilities) – кредитна линия за финансиране на поток от енергийно ефективни и ВЕИ проекти.
Освен ЕБВР, такива проекти могат да бъдат
финансирани и от други банки с представителства
в България, напр. Световната банка, Европейската
инвестиционна банка и др.
Новосъздадената кредитна линия на ЕБРД, администратор на Международен Фонд Козлодуй
(МФК) - малки проекти в областта на енергийната
ефективност и възобновяемите енергийни източници
с единична стойност в рамките на 20 000 до
1.5 млн. евро, с ползватели частни дружества и
без държавна/общинска подкрепа. Кредитът е обслужван от три български банки - Българска пощен-

Схеми за финансиране на проекти за енергийна ...

ска банка, ОББ и Юнионбанк;
Глобален фонд за околна среда (GEF).
Проектите, свързани с ЕЕ и използване на възобновяема енергия, трябва да са с ясно дефиниран екологичен ефект, за да са приложими за финансиране по GEF. Ключови изисквания при подготовката
на проектите са:
- да бъдат свързани с националните приори-
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тети и програми, т.е.да бъдат “с национално значение”;
- да бъдат в една или повече от приоритетните области на GEF;
- да отговарят на стратегията за действие на
GEF, която е насочена към действени програми и
краткосрочно проявление на ефекта от мерките, т.е.
бързи полезни резултати при ниски разходи;

ПроКредит - банк

Евробанк

Юнион - банк

Банка

Таблица 1. Условия на кредитиране от три български банки, отпускащи кредити
на малки и средни предприятия

Максимална сума
на кредита

Обезпечение

Гратисен
период

Срок на
кредита

Срок на
отпускане

Лихвен
процент по
кредит

От 5 до 20
работни
дни в
зависимост от
кредита

В зависимост
от размера на
кредита,
периода на
ползване и
вида на обезпечението

250 000 лв
(за инвестиции)

Всички позволени
от закона
обезпечения

12
месеца

За
инвестиционни
проектио
т 2 до 60
месеца

Експресен
Еврокредит
- 15 000 USD
или €

Недвижим имот,
стоки, машини,
оборудване

По
договаряне

До 2
години

5
работни
дни

13%
годишна
лихва

Недвижим имот,
стоки, машини,
оборудване
недвижимо
имущество;
автомобил;
оборудване –
търговско и
производствено;
стоки; поръчител
– юридическо или
физическо лице;

По
договаряне

До 2
години

10 работни
дни

14% годишна
лихва

По
договаряне

До 24
месеца

48 часа

1,65%
месечно

До 3
години

1 седмица

По договаряне

До 5
години

1
седмица

По договаряне

Еврокредит 100 000 USD или €

Прокредит Динамо
100-20 000 лв или
еквивалент във
валута

Прокредит бизнес –
сума на кредита по
договаряне
Прокредит бизнес –
сума на кредита по
договаряне

същите
същите

- финансирането по GEF е само за одобрената изчислена стойност на полезния ефект за околната среда в глобален мащаб. Това изискване е с
оглед подпомагане на страните-получатели да променят настоящите си или планирани дейности с оглед да бъдат в полза или да се предотврати замърсяването на глобалната околна среда;
- малки и средни проекти трябва да привлекат
и ко-финансиране от други източници (като предоставяне на земя, оборудване и др.);

По
договаряне
По
договаряне

- обществеността трябва да бъде въвлечена в
подготовката и изпълнението на проекта;
- да излиза от правителството(-ата) на страната(-ите) или да има неговата (тяхната) подкрепа.
Понятието “стойност на полезния ефект за
околната среда в глобален мащаб” е ключово при
финансиране по GEF; GEF покрива единствено и
само тази стойност. С други думи, това е разликата между разходите по проект, насочен към постигане на положителен глобален екологичен ефект и
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алтернативен проект на страната, насочен към постигане на националните цели (концепция за
допълнителните, прирастни разходи).
Едновременно с изготвянето на проект по GEF,
е нужно и писмено одобрение и съгласуване с българското правителство. В България координацията
е поверена на Министерството на околната среда
и водите, което е оперативна и политическа контактна точка за проекти по GEF.
Финансовите преференции са свързани с наличието на фондове, специализирани в работа по
инвестиционни проекти за ВЕИ. На практика това
са грантове и субсидии за екоенергийни обекти.
Многогодишната рамкова програма “Интелигентна Енергия за Европа” е одобрена с решение
на Европейския парламент и Съвета № ЕС/1230/
2003 г. от 26 юни 2003 г. (OJ 1176 от 15 юли
2003 г.). В рамките на многогодишната програма
“Интелигентна енергия - Европа” влизат продълженията на програми SАVЕ - енергийна ефективност,
и ALTENER - възобновяеми енергийни източници.
Основните цели и видове дейности на Програма SАVЕ са базисен инструмент на Европейската
комисия за нетехнологично действие в областта на
енергийната ефективност. Тя е единствената широко мащабна програма, чиято основна цел е провеждане на политиката по енергийна ефективност
и поощряване на консуматорите за спестяване на
енергия в промишлеността, търговията и битовия
сектор чрез дейности като:
• предложения за политически мерки;
• разпространяване на информация;
• проучвания;
• пилотни проекти;
• създаване на регионални и местни центрове по енергийна ефективност.
Програма ALTENER има за цел да подкрепя
глобалната енергийна стратегия на Общността за
намаляване на въглеродния двуокис и увеличаване
използването на възобновяеми енергийни източници чрез добиване на по-голяма публичност на законодателството в тази област, съдействие при прилагане на съответните директиви на ЕК, както и преодоляване на пазарните бариери пред внедряването на технологии за рационално използване на енергията от тези източници. За тези цели са предвидени някои основни инструменти свързани с дейности по:
• поощряване на инвестициите;
• образователни и информационни кампании;
• приложни изследвания;
• обмен на ноу-хау.
Възможности за финансиране на проекти
свързани с изграждане на мощности за ВЕИ пред-

лага и програма PSO+ Business to Business. Програмата е една от малкото извън програмите на ЕС,
която в момента финансира инвестиции в български фирми. За разлика от европейските програми,
PSO+ Business to Business финансира 100% българо-холандски инвестиционни проекти, които остават собственост на българската фирма джойнтвенчър между българския и холандския партньор.
Няма ограничения за икономическата дейност и сектор на инвестиционните проекти като стойността
им трябва да варира между 250 хил. евро и
1 млн. евро. Проектните кандидатури се представят два пъти в годината. Програмата е подходящи
за безвъзмездно финансиране на инвестиционни
идеи на фирми, които имат реален интерес от дългосрочно сътрудничество с холандски фирми в
сектори, в които холандското оборудване, ноу-хау
и пазари имат сериозен потенциал. Приоритети са
икономията на фосилни горива, енергетиката на възобновяеми енергоизточници и екологията.
Друга целева програма е програма ERUPT.
Според протокола от Киото холандското правителство изкупува от частни екологични проекти в цял
свят т.нар. карбонови кредити, т.е. количеството
вредни газове, които биха били изхвърлени в атмосферата, ако не е бил реализиран даденият проект.
Субсидират се големи инвестиционни проекти за
производство на екологична енергия, екологично
чист транспорт, залесяване и преработка на отпадъци.
Мярката CRAFT на Седмата рамкова програма на ЕС също може да бъде използвана за финансиране на проекти с подобен предмет. Тя е насочена към научни изследвания и технологично
развитие. Програмата включва мярката CRAFT, по
която български предприятия, които не притежават
необходимия научноизследователски потенциал,
могат да кандидатстват за финансиране на техен
проект на стойност между 0,5 и 2 млн. евро, чрез
който да се заплатят научни изследвания, необходими за създаването на нов продукт, внедряването
на ноу-хау и технологии, разширяването на пазари
и други. Извън възможностите за безвъзмездно финансиране заслужават да бъдат споменати многобройните възможности за кредитиране по кредитни линии, предоставени от международни донорски организации за разпределение от местни банки.
Друга широко разпространена схема на международните донори за подпомагане развитието на бизнеса в Източна Европа е участието им в инвестиционни фондове за рисков и зараждащ се бизнес или
директно финансиране чрез участие в капитала на
перспективни предприятия. Такава схема за финансова помощ например, се осъществява чрез
Многогодишната програма на ЕС за малки и сред-
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ност и 20% за проекти за възобновяеми енергийни
източници) от действително усвоения размер на кредита от кредитоискателя по КЛЕЕВЕИ.
Квалифицируеми за кредит от участващите
банки по КЛЕЕВЕИ са следните проекти:
Проекти за енергийна ефективност като:
• Комбинирано производство на топло и
електроенергия;
• Оползотворяване на отпадъчна топлина;
• Автоматизация и управление на процеси и
съоръжения;
• Реконструкция на енергийна инфраструктура;
• Смяна на гориво (от въглища/нефт на газ);
• Оптимизация на процеси.
Възобновяеми енергийни източници като:
• Биомаса;
• Инсталации с биогаз;
• Вятърни централи;
• ВЕЦ;
• Геотермални инсталации;

ни предприятия и чрез инструмента за директни инвестиции на ЕБВР.
Кредитната линия за енергийна ефективност
и възобновяеми енергийни източници за България
(КЛЕЕВЕИ) на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е една от най-популярните
програми за финансиране на производство на енергия от ВИЕ. Кредитната линия е разработена от ЕБВР
в сътрудничество с Българското правителство и
Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на участващите български банки (таблица 2), които от своя страна предоставят заеми на
частни дружества за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източници.
ЕБВР има сключен договор с ESBI като
Независим енергиен експерт, който ще удостоверява при завършване на проектите дали тяхното изпълнение отговаря на целите на програмата.
Оценката му представлява база за взимане на решение относно предоставяне на безвъзмездна помощ на собственика на проекта, определена като
процент (15% за проекти за енергийна ефектив-

Таблица 2. Българските банки, участващи в КЛЕЕВЕИ

Банка

Валута

Българска Пощенска Банка
Банка ДСК
Уникредит Булбанк
Обединена Българска Банка
Райфайзенбанк
Юнионбанк

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Максимален размер
на един кредит
750,000
1,500,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
500,000

Структура на кредитната линия

Договор за
консултантски
услуги

Консултант
Разработване на ПРИЕ
Техническа помощ

ЕБВР
Споразумения

Кредитна линия

Участващи Банки
Договори

за кредити

Собственици
на проекти
Безвъзмездни

помощи

МФК

Договор за
консултантски
услуги

Независим
Енергиен Експерт
Удостоверяване на
успешно изпълнение
на проекта

208

Светла Бонева

• Слънчеви инсталации.
Ограничения за местата, включени в Натура
2000.
Проектите, които влизат в списъка на защитените територии съгласно Натура 2000 може да
не са квалифицируеми за финансиране по
КЛЕЕВЕИ.
Възможности за финансиране на подобни проекти дава и Оперативна програма - 2007-2013 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Част от приоритетите на програмата са насочени към подкрепа за въвеждане на
енергоспестяващи технологии и използването на
възобновяеми енергийни източници.
Съществен инструмент за стимулиране на
производството на енергия от ВЕИ възникват от задълженията на България по Протокола от Киото.
За периода 2008 - 2012 г. емисиите следва да бъдат с 8% по-малко от нивото през 1988 г. За
1999 г. емисиите са намалени с около 43%, а за
2003 г., с около 51%. Предмет на продажбата е
разликата между поетите задължения (8%) и постигнатото фактическо намаление (51%).
Пример за технологии намаляващи емисиите
на парникови газове могат да бъдат например мерки за енергийна ефективност като:
• Когенерация;
• Замяна на минерални горива с биомаса;
• Използване на възобновяеми енергийни източници;
• Използване на депонирана биомаса и предотвратяване на емисии на метан;
• Залесяване и други.
За намаление на емисиите при замяна на
електроенергия в България чрез собствено генериране или спестяване се определят специфични коефициенти като последните са разграничени на та-

кива за подаване в общата енергийна мрежа и такива за собствено потребление.
Коефициенти при производство на електроенергия и подаване в мрежата:
• от 0,761 т СО2/МВтч. (2008 г.)
• до 0,689 т СО2/МВтч. (2012 г.)
При икономия на електроенергия или производство за собствена консумация:
• от 0,890 т СО2/МВтч. (2008 г.)
• до 0,800 т СО2/МВтч. (2012 г.) 1
Основните два типа проекти, които могат да
се реализират в България по тази преференциална
схема са “Проекти за съвместно изпълнение” по
механизмът на Киото (над 50 х.т./г.) и “Офсет проекти”, които не са обвързани с механизма от Киото
(за малки количества).
Разбира се това не изчерпва възможностите
за финансиране на проекти за ВЕИ. На разположение на бизнеса са и редица други фондове и
програми, като фонд „Енергийна ефективност”,
международен фонд „Козлодуй”, национален иновационен фонд, Кредитна линия за енергийна ефективност в промишлеността и други, чиито цели и
конкретни параметри в голяма степен са сходни с
тези представени по-горе.
Изводи
Като цяло може да се направи извода, че основните базисни инструменти за стимулиране производството на енергия от ВЕИ в България не се
отличават съществено от тези в останалите страни от ЕС. Особено впечатление прави и наличието
на редица финансиращи проекти и програми, които осигуряват целеви субсидии за реализиране на
подобни проекти. Изброените тук примери са само илюстрация и нямат претенции за изчерпателност, но въпреки това дават добра представа за
възможностите пред бизнеса.
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ABSRACT
The paper presents the basic stages in the preparation and the development of projects in the field of energy
efficiency and the use of renewable energy sources as well as the possibilities for funding of projects in this field. Some
funds, measures, programs, credit lines and banks that provide funding in this field have been mentioned as well. The
structure of the credit line CLEERES and the projects that could be funded by this credit line have been discussed as
well.
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ОБОРСКИЯТ ТОР - ОТПАДЪК ИЛИ РЕСУРС
Никола Апостолов, Маргарита Кръстева
Университет за национално и световно стопанство - София
Разгледани са някои от основните и кардиналните решения на проблема с оборския тор, като правилното
териториално разместване и оптималната концентрация на животновъдните обекти и основни методи за ефективната обработка и използуване на оборския тор (механично въздействие, термично въздействие, химично
въздействие, “дълбоко депониране” на торовата течност) и тяхната екологична ефективност.
Новите организационни структури в земеделието създават по-добри условия и стимули за целесъобразното агротехническо, екологично и икономическо оползотворяване на оборския тор.
Важното е при прилагането на всеки способ за оползотворяването на оборския тор да се изхожда от принципа,
че се отнася не за ненужни отпадъци, които затрудняват производството, а за важен, необходим и незаменим
ресурс и суровина, чиито използуване може значително да повиши агротехническата, икономическата и екологичната ефективност на земеделското производство.
Ключови думи: оборски тор, ресурс, ефективност, отпадъци, оптимална концентрация, суровина
Key words: manure, effectiveness, wastes, optimum concentration, resource

В последните 10 - 20 години на 20 век животновъдството с неговата интензификация, концентрация и специализация все повече се превръщаше
във важен фактор на комплексно атропогенно въздействие върху природната среда. Едно от основните екологични и санитарно-хигиенни противоречия на този начин в развитието на животновъдството бе оползотворяването на оборския тор.
Този проблем бе актуален както за крупните
високо концентрирани и високоспециализирани ферми и комплекси, характерни за периода за т.нар.
“промишлено животновъдство”, така и за съвременните ферми и стопанства, насочващи се все
повече към екологичните производства.
Проблемът за оборския тор и отпадъците от
животновъдството и неговата екологизация на съвременния етап следва да се разглежда в неговата
комплексност, характер и значимост на това производство от агротехническа, екологична и икономическа гледна точка. Преди всичко в екологичен
план този проблем е свързан с предотвратяване на
отрицателните последствия от огромните количества торна маса, отделяни от животновъдните ферми.
В редица страни на умерения пояс в т.ч. и в
нашата страна с развитието на новите технологии
на отглеждане на животните се създадоха условия
за отделянето и натрупването на огромни количества оборски тор, които не се използваха ефективно и се превръщаха в основен замърсител на природната среда. Обемът на отпадъците от животновъдството значително надминава отпадъците от комунално-битовото стопанство - в САЩ 10 пъти, в
Германия 5 пъти (Bivort, L.H.,1975, Loher, R.C.,
1972). Стадо от 100 говеда, отглеждани по промишлен тип замърсяват околната среда така, както би я замърсил с битови отпадъци град с населе-

ние 1 млн. (Townslend, A. R., et al. 1970). Свинекомплекс с годишен капацитет 108 хил. свине отделя течни отпадъци 1 млн. mз , което съответства
на отпадъчните води от град със 150 хил. жители
(Bivort, L.H., 1975).
В резултат на прекомерната и често пъти необоснована концентрация и специализация на животновъдството в България до 1989 г. съществуваха сериозни проблеми от технологично и икономическо естество по отношение на събирането и оползотворяването на органичните торове. Това създаваше сериозни екологични проблеми към крупните животновъдни комплекси и ферми и ги превръща в един от потенциалните замърсители на околната среда (Апостолов, Н., Найденов, Н., 1984).
По степен, мащаби и интензивност на замърсяване промишленото животновъдство у нас до 1990г.
е съпоставимо със замърсяването от промишлените предприятия.
Освен това при тези условия на развитие на
земеделието у нас продължи да се задълбочава и
изостря дисбалансът и да се нарушава равновесието между растениевъдството и животновъдството.
Събирането, преработката, съхранението, транспортирането и оползотворяването на оборския тор
бе един от нерешените проблеми на земеделието
в нашата страна.
Отрицателните екологични последствия от неефективното оползотворяване на оборския тор и отпадъците от животновъдните ферми се проявяват
от една страна в замърсяване и деградация на основните компоненти на природната и агробиологичната среда - почва, подпочвени води, водни
източници, атмосферен въздух. От друга страна
тези отпадъци нарушават и влошават общото санитарно-хигиенно съотношение на териториите, разположени в непосредствена близост до животно-
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въдните обекти, в т.ч. и на населените места.
Преди всичко животновъдните ферми са мощен и интензивен източник на замърсяване на атмосферния въздух. Този извод може да бъде подкрепен със следните примери: свинете ежедневно
отделят екскременти в количество равно на 10 %
от теглото им, от което 40 - 50 % е урина, която
съдържа 90 - 95 % азотни съединения и амоняк,
които в продължение на една седмица се изпаряват в атмосферата заедно с над 200 други газообразуващи вещества с неприятна миризма (Vetter,
H. et al., 1977).
Животновъдните ферми в зависимост от вида на животните, капацитета и технологията на отглеждане се превръща в източник на замърсяване
на атмосферния въздух на принадлежащите територии на отстояния:
- свиневъдство - до 5 km;
- говедовъдство - до 3 km;
- птицевъдство - до 2,5 km (Никитин, Д., 1980,
Сергеев, С., 1993).
Големите количества отпадъци от животновъдните ферми (твърд и течен тор, органични отпадъци)
се явяват интензивни и опасни замърсители и на
почвата, подпочвените води и водните източници с
азот и фосфор. Амониевият азот от тези отпадъци
се просмуква в почвата на дълбочина до 4 m, а
нитратният азот - до 8,5 - 12 m.
Оползотворяването на оборския тор освен своите агротехнически и екологични измерения има и
определени икономически измерения. От икономическа гледна точка неефективността на прилаганите методи за събиране, използуване, обезвреждане и дезодорация на отпадъците от животновъдството бяха и продължават да бъдат едни от основните ограничаващи фактори за икономически оптималната и целесъобразната концентрация на
животновъдството. Използуването на големите количества тор и торна течност при интензивните технологии на отглеждане е непълно и неефективно.
Това от своя страна е свързано със значителни загуби както за животновъдството, така и за растениевъдството.
За животновъдството проблемът с оползотворяването на оборския тор в условията на сегашните организационни и производствени единици на
фермерските стопанства е свързан със значителни разходи, което оскъпява основната продукция.
За растениевъдството, колкото полезен и необходим да е оборският тор, той представлява затруднение, свързано с транспортирането на тези големи количества торна маса на полето.
Докато за животновъдната ферма и животновъда оборският тор най-често се превръща в отпадък, който създава редица организационни, техно-

логични, екологични и икономически затруднения,
то за растениевъдството и за агронома оборският
тор е ценен ресурс и суровина, който може да изиграе значителна и положителна роля, не само за
увеличаване на продукцията, но и за повишаване
на нейното качество, както и за подобряване и повишаване на качеството на почвата и почвеното
плодородие. Най-често затрудненията, съпътстващи използуването на оборския тор, агрохимиците
преодоляват с увеличеното приложение на минерални торове, което е по-лесно приложимо и същевременно дава по-бърз ефект при увеличаване
на добивите независимо, че това от своя страна
поражда нови проблеми от екологичен характер, и
което е по-важно то е в противоречие с изискванията на екологичното земеделие.
Следователно решаването на проблема с
оборския тор в условията на различните форми на
фермерските стопанства трябва да бъде комплексно, както в интерес на животновъдството, така и в интерес на растениевъдството. Основен принцип при това решение е на оборския тор да се гледа не като на ненужен отпадък от едно производство, а като необходим ресурс и суровина, който може значително да повиши агротехническата, икономическата и екологичната ефективност на земеделското производство и на земеделските стопанства.
Отчитайки актуалността и голямото значение
на проблема с отпадъците от животновъдството в
неговата екологична, санитарно-хигиенна и икономическа същност в редица страни с развито животновъдство, науката и практиката са търсели кардинални решения на проблема, включвайки различните етапи на производствения цикъл - проектиране,
изграждане и експлоатация на животновъдните
обекти. Някои от предлаганите решения се свеждат до:
Първо: правилно териториално разположение
и оптимална концентрация на животновъдните обекти в зависимост от видът на отглежданите животни
и тяхното продуктивно направление.
В САЩ концентрацията на животновъдните
сгради и съоръжения е пряко свързана с изграждане на торови стопанства, оползотворяване на тора
и опазване на околната среда. Този цикъл се контролира от Федералната агенция за околната среда,
като за всеки щат са приети оптимални нормативи
за концентрация на фермите. В последните години
с цел опазване на околната среда в района на крупните животновъдни обекти се препоръчва увеличаване на санитарните защитни зони в зависимост
от концентрацията на животните във фермата. За
говедовъдната ферма тази зона да бъде от 6 до 30
km в направление на преобладаващите ветрове, а
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за свиневъдните ферми, не по-малко от 2 - 2,5 km
(Никитин. Д., 1980).
В Канада при териториалното разместване на
фермите и решаване на проблема с оползотворяване на тора и опазване на околната среда се свързва с наличните прифермерски земи, които биха
били използувани за наторяване. Препоръчва се минималната необходима площ за наторяване да е в
границите на 200 - 300 dka. За ферми със 100
условни единици едър рогат добитък в зависимост
от вида на почвите. (Tournayke, J.C., 1983).
В Германия е приет закон за оползотворяване
на отпадъците от животновъдството. За изграждане и експлоатация на животновъдни предприятия с
капацитет над 1 200 свине, 20 хил. кокошки носачки или 30 хил. бройлера се изисква специално
разрешение от контролните органи по опазване на
околната среда.
В България ветеринарно-санитарните и екологичните изисквания по отношение на разместване
на животновъдните сгради и съоръжения се регламентира с нормативни актове, инструкции и
наредби. Действащите сега нормативи се синхронизират с нормативната база на Европейския съюз
по отношения както на тяхната екологична ефективност, така и по тяхната адаптивност към изграждащите се организационни структури в земеделието (Илиев, А. и кол., 2005).
Второ: Разработване и внедряване на екологосъобразни методи за ефективна обработка и използуване на оборския тор и отпадъците от живот-
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новъдството.
Съществуват и се използуват няколко основни метода за оползотворяване на оборския тор и
отпадъците от животновъдните ферми. Оползотворяването на тора е сложен и комплексен процес,
включващ предварителна обработка, съхранение и
използуване. Методите на предварителна обработка в зависимост от характера на въздействие и на
използуване биват:
- механично въздействие – седиментация,
сепарация, филтрация;
- термично въздействие – изсушаване;
- химично въздействие – дезодораия, коагулация;
- биологично въздействие – аеробно и анаеробно разлагане, компостиране с торови и битови
отпадъци.
Най-разпространеният и предпочитан, а вероятно и най-ефективен метод е използуването на
оборския тор за наторяване. Той е източник на хранителни елементи за растенията, подобрява физичните свойства на почвата, осигурява енергия за
нейната микробиологична активност. Оборският тор
съдържа всички необходимите за развитието на
растенията химични елементи, поради което в биологичното растениевъдство е единственият източник на хранителни елементи за отглежданите
култури. Количеството на химичните елементи зависи както от вида и категорията на животните, така и от начина на тяхното хранене (табл. 1, Иванов,.
Ив. и кол., 2003).

Таблица 1. Химични елементи, отделяни от животните годишно

Животно
Говеда
Телета за угояване
Свине майки
Свине за угояване
Овце и кози
Птици
Коне

N, kg/животно
55,0
30,0
29,0
11,0
7,0
0,5
68,6

За да се предотврати пренаторяването Европейският съюз издаде два нормативни акта:
- количеството оборски тор, внасящ се за сеитбообръщение трябва да се ограничи до еквивалента на хранителните елементи, съдържащи се в
него произведени от 0,25 – 0,3 пасящи животински единици на декар;
- количеството азот, което се внася не трябва
да е по-голямо от 170 kg/ha за полските култури и
по 210 kg/ha за пасищата.
Минималното разстояние от торохранилище-

P2O5, kg/животно
25,0
12,5
18,0
6,5
2,8
0,3
25,0

K2O, kg/животно
60,0
38,0
18,0
6,5
16,0
0,3
55,0

то до обора трябва да е 60 m, а до жилищните сгради 500 – 2 000 m. Обемът му трябва да е по-голям от от обема на получавания тор. Животните в
зависимост от вида отделят за денонощие различно количество фекалии и урина (табл. 2).
В биологичните ферми се изисква торът да е
произведен от собствени животни, т.е броят им на
единица земеделска площ трябва да отговаря на
торовия еквивалент (табл. 3)
Икономически е най-ефективно площите за наторяване да са на разстояние 10 km (Апостолов,
Н., Найденов, Н., 1984).
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Таблица 2. Количество на фекалии и урина, отделени за денонощие
Вид животни
Говедо
Овца
Коза
Свиня
Кон
Кокошка

Фекалии, кg
15,00 – 45,00
1,00 – 3,00
0,50 – 1,20
0,50 – 3,00
12,00 – 23,00
0,03 – 0,04

Урина, l
6,0 – 20,0
0,5 – 2,0
0,5 - 2,0
2,0 – 5,0
5,0 – 10,0

Таблица 3. Максимален брой животни, съответствуващ на 170 kg/ha азотен
торов еквивалент годишно
Вид
Еднокопитни

Говеда

Овце и кози

Свине
Птици
Зайци

Категория
Над 6 месеца
Телета до 1 година и телета за угояване
Телета от 1 до 2 години
Мъжки телета над 2 години
Юници
Крави за мляко
Други категории крави
Всички категории
Прасета
Свине майки
Свине за угояване и други свине
Пилета бройлери
Кокошки носачки
Зайкини

Още през 70-те години на 20-ти век в началото на енергийната криза вниманието бе насочено
към използуването на отпадъците от животновъдните ферми като енергиен източник. Разработи се
методът за анаеробна ферментация на оборския
тор и производството на биогаз. Биогазът съдържа
около 60 – 70 % метан, който може да се използува като допълнителен източник на енергия. Останалият след биологичното разграждане концентриран
тор е сравнително по-евтин и технологически полесно използваем. В България са правени опити
през този период за производство на биогаз в говедовъдни обекти в района на град Враца и в с. Подгумер. Този метод на използуване на оборския тор
не намери широко приложение поради големите
капиталовложения за производството му.
През последните години се засилва интересът към технологията за производство на биотор
на основата на оборски тор и дейността на червения калифорнийски червеи (Eisenia foetido, Lumbricus rubellus). Полученият продукт е с многофункционално предназначение (Надв, М.,1990, Генкин,
Л, 1991). В България има разработена технология
за производство на биотор (Борисов, Е. 2000).
С оглед предотвратяване на вредното въздействие на оборския тор върху хигиената на прилежа-

Брой на ha
2
5
3,3
2
2,5
2
2,5
13,3
74
6,5
14
560
230
100

щите към животновъдните ферми територии и населени места в редица случаи се използуват и методи за дезодорация и дезинфекция на оборския
тор и торната течност. Химичните вещества с дезодориращ и дезинфектиращ ефект, използувани
за обработка на оборския тор трябва да имат висока бактерицидност, да запазват торната маса годна за торене, да са удобни за приложение и да са
безопасни за човека и околната среда.
В периода на крупните ферми и комплекси
при отделянето на големи количества течен тор,
характерно за безпостелните технологии на отглеждане се използваше т.нар. “дълбоко депониране”
на торовата течност. Големи количества тор (60 –
120 t/dka), предварително разреден с вода в съотношение от 1:1 до 1:4 се заорава дълбоко в
почвата. От екологична и агротехническа гледна точка този метод не е ефикасен, тъй като е свързан с
използуването на голямо количество вода, ресур
твърде ограничен, а и има опасност от замърсяване на подпочвените води. “Дълбокото депониране”
на големи количества органични вещества силно
натоварва почвата, което затруднява процеса на “самоочистването” й и създава нови екологични
проблеми. Този метод не е целесъобразен също и
от икономическа гледна точка.
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В заключение се налагат два основни извода:
- Решаването на проблема с оползотворяването на оборския тор и органичните отпадъци от
животновъдството изисква да се създадат такива
условия и стимули във всяка ферма, които да позволяват действително най-пълно и най-безопасно
да се използува оборския тор;
- Развитието на животновъдния сектор в днешните условия изисква и дава възможност на оборския тор да се гледа не като на ненужен отпадък, а
на ресурс, който може да повиши значително агротехническата и екологическата ефективност на животновъдното производство.
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THE MANURE - REFUSE OR RESOURCE
Nikola Apostolov, Margarita Krusteva
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ABSTRACT
There have been examined some major and important decisions of the problems with manure, such as the correct
territorial transposition and optimal concentration of stock objects and the main methods of effective cultivation and the
utilisation of manure (mechanical influence, thermic influence, chemical and biological effect, deep storage of liquid
manure) and their ecological effectiveness.
The new organisational structures in agriculture create better conditions and stimuli for the advisable agrotechnical,
ecological and economic utilisation of manure. The most important thing is the application of each method for utilisation
of manure to be based on the principle that it refers not to the unnecessary wastes that bother the producers, but to an
important, necessary and unchangeable resources, the utilisation of which may increase considerably the agrotechnical,
economic and ecological effectiveness of agricultural productivity.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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РАЗХОДИ И ПОЛЗИ ЗА ЕС ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОМАСА КАТО
ИЗТОЧНИК НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
Светла Бонева
Университет за национално и световно стопанство - София
Посочени са състоянието и перспективите за използване на биомаса за енергийни нужди в секторите:
транспорт, получаване на електричество и за отопление. Отразени са ползите и разходите за ЕС и България от
прилагането на биогоривата до 20015 г. Показана е необходимостта от съставяне на Национални Екшън Планове,
на чиято база да се развива производството на енергия от биомаса за да се постигне максимална ефективност в
енергийния сектор.
Ключови думи: биомаса, възобновяеми енергийни изтоници
Key words: biomass, renewable energy sources

В момента 5% от енергийните нужди на ЕС
се покриват с горива от биомаса. Ако се развие
пълният потенциал на този източник на енергия, то
неговото използване може да се удвои до 2015 г.,
при което трябва да се спазват добрите земеделски практики, осигурявайки устойчиво добиване на
биомаса, без това да оказва значителен ефект върху местното производство на храни. Особено след
присъединяването на България и Румъния към ЕС
достъпността до такива ресурси се подобри (тъй
като в двете нови страни членки обработваемата
площ на човек от населението е над средната за
ЕС до момента). Ползите от прилагането на биогорвата на близки до потенциала им нива към 2015 г.
са много. Най-важните от които са:
• диверсификация на източниците на енергия
на територията на ЕС, повишавайки дела на възобновяемите с 5% и намалявайки зависимостта от
вносна енергия от 48 на 42%;
• спестяване на 209 млн. тона емисии на парникови газове годишно;
• работни места за около 250 000 души, предимно в селскостопанските райони;
• потенциално отслабване на влиянието на цените на петрола в резултат на по-слабото търсене
на петрол;
• затвърждаване на лидерската позиция на ЕС
в областта на възобновяемата енергия.
За сметка на всички тези ползи, обаче, трябва
да се отбележат по-високите разходи за прилагането на биогорива вместо традиционни такива. При
цени на изкопаемите горива с 10% по-ниски от сегашните директно измеримите разходи биха били
около 9 млрд. евро годишно, това е еквивалентно
на повишаване цените на бензина с 1.5 евроцента
на литър. Биодизелът ще бъде конкурентен при цени
на петрола около 75 евро на барел, а биоетанолът
1 Данните са към месец Септември 2007 г.

– при 95 евро за барел; цените в момента1 се движат около 53 евро за барел. На европейския пазар
преобладават дизеловите автомобили. Но в Европа
е налице по-голям потенциал за производство на
биоетанол (използван от бензиновите двигатели) отколкото на биодизел, използвайки по-малко земя и
с повече възможности за икономии от мащаба.
Налице е също и възможност за увеличаване на
вноса на биоетанол от трети страни на конкурентни цени. Затова Комисията ще насърчава употребата на биоетанол за да намали натиска на търсенето на дизел, включително и употребата на 95 процентен етанол от модифицираните дизелови
двигатели. Много важен аспект на баланса между
ползи и разходи е факта, че ползите от горивата от
биомаса ще бъдат постигнати без допълнително
замърсяване или друг вид щети за околната среда.
Биогоривата в транспорта носят най-много ползи
за осигуряване на доставките, а производството на
електричество от биомаса води до значително ограничаване на емисиите от парникови газове, от
своя страна пък използваните за отопление биогорива са с най-ниски разходи. Затова трябва да се
насърчава използването на биомаса и в трите
сектора, за да се извлекат максимално възможните ползи. Електричество може да се произвежда от
всички видове биомаса. Налице са няколко надеждни и ефективни технологии. Биогоривата могат да
се използват в традиционните електроцентрали като се смесят с въглищата или природния газ, намалявайки консумацията на последните, а също и
вредните емисии. Но е възможно и изграждане на
самостоятелни централи работещи само с
биогорива. По-малките децентрализирани централи,
ползващи биогорива, имат повече разходи, но често имат предимства за околната среда и за развитието на селските райони. Структурните фондове

Разходи и ползи за ЕС от използването на ...

на ЕС или Програмата за Развитие на Селските
Райони могат да бъдат използвани за оптимизиране на достъпността до биогорива, транспортната
инфраструктура, възможностите за свързване с
електрическата мрежа и пазара на труда.
Покачването на цените на петрола и нарастващия интерес на новите пазари към селскостопански продукти в светлината на Общата Селскостопанска Политика – по-специално на захарния
режим – доведоха до по-широко признаване на предимствата на биогоривата на европейско равнище
и иницииране на дискусия по този въпрос между
страните-членки. Биогоривата от “второ поколение”
от дървесина и отпадъци в момента са по-скъпи от
тези от “първо поколение”, произвеждани от зърнени култури и техният потенциал още не е демонстриран напълно на комерсиално ниво. Когато това се случи ще се разшири набора от суровини,
които могат да се използват и ще се подобри екологичният профил на биогоривата. Трябва да се
подчертае, че първото поколение биогорива вече
носят големи ползи, а значителен принос от горивата от второ поколение може да се очаква едва
след 2010 г.
За целта трябва да бъдат съставени Национални Екшън Планове за Биогоривата. Тяхната задача
е да ограничат несигурността за инвеститорите,
чрез оценяване на физическата и икономическа достъпност на различните видове биомаса, идентифициране на приоритетните видове, и показване на
начините за добиване на енергия от тях, както и на
мерките необходими на национално равнище за да
се постигне максимална ефективност в сектора. В
Екшън плановете може също да се включат и
Национални информационни кампании за ползите
от използването на биомаса.
Така например, относно използването на
биогоривата, Швеция вече е постигнала дял от 4%
на пазара на бензин в полза на био-етанола, а Германия е световен лидер при био-дизела с пазарен
дял от 6%. При подходяща политика биогоривата
могат да заместят около 14% от горивата необходими в транспорта. Целта от 20% е наистина амбициозна и изисква значителни усилия от всички
страни членки. Приносът на отделните членки за
постигане на целта трябва да отчете различните обстоятелства и изходни позиции. Всяка страна трябва да има достатъчно гъвкавост да прилага възобновяемата енергия най-точно отговарящ на нейните специфични потенциали и приоритети. Начинът
за постигане на целите от всяка страна трябва да
бъде изложен в Национален Екшън План и представен на Европейската Комисия. В практическото

215

прилагане на Екшън Плановете страните членки
трябва да поставят техни собствени специфични цели по отношение на всеки от трите сектора на възобновяемата енергия. Като тези цели трябва да
бъдат одобрени от ЕК, за да е сигурно, че общата
цел на ЕС ще бъде постигната. Задължителна черта на общата стратегия е установяването на минимум и координираност в развитието на приложението на биогорвата. Въпреки, че в момента и в близко бъдеще биогоривата ще са по-скъпи в сравнение с другите форми на възобновяема енергия, през
следващите години те са единственото средство
за значимо ограничаване на зависимостта от петрол в транспортния сектор. Целта поставена в
Пътната Карта за Възобновяема Енергия е задължителен минимум от 10% дял на биогоривата от
всички горива в транспорта.
Всички предложения и програми, обаче, зависят от достъпността на суровините, необходими за
производството на биогоривата. Суровините идват
най-вече от четири източника:
1. Зърнени култури.
2. Дървесина.
3. Боклук.
4. Животински отпадъци.
По отношение на зърнените култури през
2003 г. бе приета Обща Селскостопанска Политика. Чрез нея отпада обвързаността за подпомагането на вида напроизвежданите зърнени култури.
По този начин земеделските производители са свободни да отговорят на пазарните сигнали за увеличаване търсенето на зърно за биогорива, без това
да се отрази на производството на зърно за хранителни цели. Засилени са и самите възможности за
финансиране, вземайки предвид необходимостта
на ЕС от биогорива. Крайното решение, кои точно
енергийни зърнени култури да се стимулират приоритетно, е оставено за вземане на регионално ниво.
Около 35% от годишния прираст на дървесина в ЕС остава неизползван2 . В много от странитечленки е налице само ограничен пазар на дървени
брикети, които могат да се използват за производство на електричество и/или за отопление. По-голямата част от неизползваните ресурси са в малки
частни стопанства, което прави тяхното мобилизиране доста трудно. Някои страни са решили този
проблем създавайки вериги за доставки, свързани
със съществуващите електроцентрали, и подкрепяйки организирането на логистични системи, кооперации на собствениците на гори и транспорта.
Ролята на ЕК ще е да разпространи наученото от
някои страни в целия ЕС и да подкрепя подобни инициативи в другите страни членки.

2 Без да се смятат териториите включени в програмите за защита като “Натура 2000”
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Боклукът е недостатъчно използван енергиен
ресурс. И доскоро е оставал недоглеждан и от европейското законодателство. Но сега ЕК е подготвила Стратегия за подкрепа на рециклирането на
отпадъците. Най-важните моменти на стратегията
са:
• въвеждане на техники за управление на
отпадъците, намаляващи ефектите върху околната среда при използването им като гориво;
• поемане на пазарен подход при рециклирането и предаването на вторични суровини;
• разработване на технически стандарти за
приемане на вторичните суровини за стоки, правейки по-лесна употребата им за енергийни цели;
• подкрепяне на инвестициите в технологии за
енергийна ефективност, използващи боклука като
гориво.
Животинските отпадъци, които не са предназначени за консумация, все повече се използват за
суровина за енергия – най-вече за производство на
биогаз и биодизел. Научният прогрес постоянно води до разработване на нови технологии за тяхната
преработка и производството на биогорива. ЕК трябва да преразгледа законодателната рамка касаеща
тези технологии за да отвори пътя за въвеждането
на ефективните от тях, като същевременно запазва високо нивото на защита на общественото здраве и правата и здравето на животните.
Важен момент при осигуряването на необходимите биогорива3 и ресурси за тяхното производство е балансът между местното производство и
вноса. Биогоривата се търгуват на световните пазари и един автархичен подход от страна на Европа
е нито възможен нито желан. Но и прекомерният
внос също не е добър избор, защото той ще ограничи местното производство, откъдето ще се съкрати БВП на Съюза и ще се съкратят много работни места в селскостопанските райони. Нивото на
вноса се регулира посредством митата и таксите.
В момента биодизелът се ползва с преференциални или дори нулеви мита.
Използването на биомаса за производство на
биогорива има сериозни ефекти върху околната
среда:
- На първо място стои ограничаването на емисиите на парникови газове. Както вече беше споменато, ако се постигнат поставените цели ще бъдат спестени емисии, равняващи се на 209 млн.
тона годишно;
- На второ място е ефектът, който ще окаже
производството на суровините за биогорива. Земеделието може да оказва значително влияние върху

околната среда – положително и отрицателно. Нивото на щетите обикновено зависи от интензивността и начина на ползването на земите. Особено
вредно може да се окаже превръщането на некултивирана земя (предимно трайни тревни или горски площи) в обработваема. Отглеждането на енергийни зърнени култури може да спомогне за подобряване на приходите на фермерския бизнес, като по този начин допринася за поддържането на
земеделие там, където това може да бъде полезно за околната среда или изобщо за устойчивото
развитие. Това е много важно в редица региони за
подобряване качеството на почвата и за предотвратяване на свлачища. Друг потенциален положителен аспект на отглеждането на тези култури може
да се окаже приносът им за въвеждане на нови системи за ротация на растителните видове отглеждани на едно и също място. Използването на отпадъци и остатъци от земеделска дейност за енергийни
цели често е по-добро от другите начини за отстраняването им. По отношение на дървесните остатъци (шума, сухи клони, стърготини и др.) ефекта
зависи от баланса на състава на почвата – на някои места е необходимо известно количество остатъци за поддържане на плодородието и предпазване от ерозия, но на други места премахването
им намалява риска от пожари.
- На трето място е значително по-малкото въздействие на биогоривата върху околната среда, при
изгарянето им, в сравнение с въздействието при
използване на изкопаеми горива изразяващ се в отделяне на вредни вещества. Ползването на модерно оборудване за контрол на емисиите може на
практика да ги сведе почти до нула. Подобно оборудване вече е стандарт в транспорта, но нещата
не са толкова добри при производството на електричество и още повече при отоплението. Затова ЕС
трябва да работи сериозно по посока на приемане
на задължителни стандарти за отработване на емисиите от изгаряне на биогорива. Другият важен
приоритет, на който трябва да се обърне внимание
е необходимостта от гаранции, че специфичните
по места изисквания на околната среда са взети
предвид при прилагането на плановете за развитие
на биогоривата.
България има голям потенциал за развитие на
производството на биогорива. Площите, засети с
рапица сериозно се увеличават. Българските фермери реагират адекватно на актуалните пазарни
ниши. Засиленият интерес към биогоривата в световен мащаб вече има своето отражение и в избора на отглежданите земеделски култури у нас, ка-

3 Стоянов Б., М.Тенчева, Нормативна и законова база база за развитие на ВЕИ в ЕС и България, “Управление
и устойчиво развитие”, ЛТУ София, 2008
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то за една година например само площите с рапица за биодизел са се увеличили четирикратно - от
109 хил. дка през 2005 г. до 400 хил. дка, засети
през есента на 2006 година.
Преориентирането на земеделците се очаква
и заради допълнителното финансиране от европейските фондове. От 2007 г. за всеки засят декар енергийни култури земеделските стопани могат да получат допълнителни субсидии от 9 лв. Заедно с 15те лева, отпускани по общата система за директни
плащания, на практика производителите ще взимат
24 лева, което е с 50 % повече от помощите за
останалите фермери. Ако технически култури се
отглеждат върху планински или пустеещи терени,
ще има допълнителни стимули, които се отпускат
от Европейския фонд за развитие на селските
райони. Агроминистерството ще разработи програма за насърчаване на производството на енергийни сортове царевица и пшеница. Според анализи добивите от пшеница за биогорива ще достигнат 1000 кг от дка при 350 - 500 кг. при хлебната
пшеница, което е още един допълнителен стимул.
Перспективите за развитие на индустрията с
биогорива са големи, защото търсенето им в
Европа нараства. Основен стимул за засиления интерес към индустрията са данъчните облекчения,
свързани с присъединяването на страната към ЕС.
До 2010 г. страните-членки трябва да заменят
5.75% от общия обем изкопаеми горива, използвани в транспорта, с биогорива съгласно директивата на ЕС 2003/30 г. Фактор, който стимулира
консумацията на алтернативните горива е и рязкото поскъпване на петрола и природния газ през последните години.
Добър вариант за производство на биогорива,
без да се засяга производството на хранителни продукти е вторичната преработка на биомасата от зърнените култури. Нефтеният еквивалент на горивата,
получени от използването на царевичните, пшеничните и ечемиковите стъбла от отглежданите площи в рамките на една календарна година, може да
достигне 959 хил. т. Над 158 хил. т са горивата,
добити от биомасата на слънчогледа и тютюна и
близо 70 хил. т от преработката на листа, гнили
плодове и грозде.
Затова има голяма активност за изграждане
на инсталации за производство на биодизел. В момента германският концерн Verbio Vereinigte
BioEnergie AG (“Вербио АГ”) проучва възможностите да инвестира 100000000 евро в изграждането на завод за биогорива в България. Фабриката
ще произвежда едновременно биодизел и
биоетанол. “Евроетил” АД планира да разшири своя
завод за биоетанол край Алфатар, като проектът
ще бъде завършен в началото на 2008 година, а с
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изпълнението му капацитетът за производство на
биоетанол ще нарасне четири пъти. България е една от страните с най-сериозен ръст в производството на биодизел през 2007 г. Според статистиката,
отразяваща тенденциите до юли 2007 г., страната
ни има производствен капацитет за 65 хиляди метрични тона от екологичното гориво през тази година,
което е многократно повече от произведените през
2006 г. 4 хиляди метрични тона. Наблюдатели на
пазара на биоетанол се колебаят в прогнозите си
за сектора в България поради слабата реколта от
пшеница и царевица. Според доклад на американското посолство в София от края на 2006 г малкият брой на инвестиционните проекти показва, че едва ли местното производство ще е по-конкурентоспособно от вноса.
След внимателно проучване на информацията и общественото мнение за биогоривата могат
да се направят редица важни изводи:
• ЕС трябва да действа активно по всички
фронтове на национално и общностно равнище, за
да се преодолеят бариерите от нетехническо естество пред коита се изправя въвеждането на биогоривата;
• Налице са достатъчни ресурси от биомаса
в ЕС, за да се посрещнат нуждите на енергийното
производство от биогорива, без да се оказва значително влияние на горския фонд или производството на зърнени култури с хранителни цели, като в
същото време се отваря нова пазарна ниша за реализация на земеделската продукция и се подпомага развитието на селскостопанските региони;
• Съществуват конкурентни, надеждни и ефективни технологии за превръщане на биогоривата и
биомасата в енергия. Въпреки това научноизследователската и развойна дейност в областта, подкрепена от съответното национално и европейско
финансиране, трябва да бъде интензифицирана, за
да могат да се посрещнат новите предизвикателства;
• Европейският, а и световният, пазар на биогорива е в своето “детство” и трябва да бъде последователно развиван, за да може това развитие
да стане бързо и успешно. Работата по разработване и приемане на общи стандарти и норми трябва да бъде ускорена;
• Основният проблем, стоящ пред проникването на биогоривата по-навътре на пазара е липсата на търсене, което може да се промени чрез провеждане на подходящи политики на национално и
общностно ниво, придружени с мащабна информационна кампания за ползите от биогоривата, която да достигне до средностатистическия европеец;
• Биогоривата са единственият възобновяем
източник на енергия, който не страда от проблеми
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с възможно прекъсване, като например при липса
на вятър, продължителна суша и др.
• Биогоривата са единствените възобновяеми
източници на енергия, които могат директно да заместят традиционните горива напълно или в различни комбинации с тях, без за това да са необходими специални модификации на съществуващото оборудване.
• За разлика от други възобновяеми източници ресурсите за биогоривата не се намират свободно в природата, което изисква поредица от пред-

варителни действия – садене, отглеждане, събиране, предварителна обработка и т.н. Затова биогоривата имат присъщи вътрешни разходи, които се
понасят от потребителите;
• Наличната обработваема земя е ограничена и в един бъдещ момент биогоривата ще започнат да се конкурират с производството на хранително зърно. Според експертите този момент ще
настъпи след 2020г., но неговото отстояние във
времето не трябва да предизвиква пренебрегване
на проблема докато не стане належащ.
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ABSTRACT
The current state of usage of biomass and the perspectives for its future development for covering the energy
needs in the transport sector, electricity production and heating have been described. The costs and benefits for the EU
and Bulgaria from the use of bio-fuels by 2015 have been discussed.
The paper shows the necessity of National Action Plans on the basis of which should be developed the energy
production by biomass that will contribute for achieving maximum efficiency in the energy field.
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Цел на разработката е на основата на особеностите на природните ресурси и на концепцията за общата им
полезност да се разкрият и оценят особеностите и предимствата на прилаганите комплексни подходи за управление на използването и опазването на природните ресурси.
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Глобализацията във всички области на човешкия живот, налага нови правила и отношения и в
развитието на икономиката. Необходимостта от ограничаване на използването на природните ресурси постепенно променя начина на мислене на производителите и критериите за развитие на различни производства. От класическата икономическа
цел - максималното производство от единица използван ресурс постепенно ще се преминава към
получаването на определен обем продукция при минимална консумация на вода, енергия и други ресурси и при минимални отрицателни последици за
околната среда. На практика решенията, които ще
вземат производители все повече ще се основават
на логиката на екологичната наука, съчетана с икономическата рационалност и социалната загриженост, в среда с постоянни промени. От тях се очаква не само осъществяване на производство, но и
устройване на територията и управление на природата.
Цел на разработката е на основата на особеностите на природните ресурси и на концепцията
за общата им полезност да се разкрият и оценят
особеностите и предимствата на прилаганите комплексни подходи за управление на използването и
опазването на природните ресурси.
В края на ХХ век на основата на дискусия с
идеите и концепциите на т.нар. традиционна икономика на околната среда възниква екологичния
икономикс. Обект на критика са стандартните микроикономически позиции по отношение на природозащитните проблеми и условията на Парето
ефективността, които по своята същност са статични и краткосрочни. В тази връзка е и несъгласието за пълната взаимозаменяемост на природния
и овеществения капитал, както и определяне на ценността на екологичните блага и услуги само чрез
парични показатели.
Изходен пункт на неокласическия икономикс
е рационално действащия стопански субект (като
производител и потребител), търсещ най-добрия начин за рационално използване на ограничените
ресурси. Стартова изходна точка на икономичес-

кия анализ е рационалния актьор, който взема
решения, независимо от социалния и екологичния
аспекти. Този икономически индивид, преследвайки своите собствени интереси за максимизация на
полезността в потреблението (или максималната
печалба, ако е производител) действа в система от
ограничения и при определена система от цени, едновременно осигурявайки достигането на най-доброто от позициите на обществото като цяло.
Необходимостта от уточняване на предпоставките и концепциите на неокласическата икономическа теория се засилва още повече при поставянето на проблема за ограничеността на природните ресурси и екологичните блага, както и от прогнозите за изчерпването на редица от тях. Фактът,
че в основата на икономическата теория са пазарите на стоки и услуги остава извън обсега на науката непазарните области на икономическата
дейност, социалните проблеми и свързаните с тях
екологични проблеми.
Сериозни възражения имат екологичните икономисти към “производствената теория”. Те
подчертават, че тя не е теория за производството,
а по-скоро е теория за разпределение на ограничените количества и дистрибуция на производствените фактори. Аналогично теорията за растежа се
интерпретира по-скоро като теория за оптималното разпределение на входните ресурси на растежа
(Gowdy J. and J.D. Erickson (2005).
Еко-икономистите допускат, че в икономиката трябва да има материален баланс между суровините, които се влагат в процеса и резултатите и
получаваните отпадъци. Като алтернатива на неокласическата производствената функция се използва входно-изходния анализ. Разширени версии на
входно-изходните анализи се съчетават с отчитане
на връзките икономическата активност, социалните институции и характеристиките на околната
среда.
Икономическата теория на благосъстоянието
е област от икономическата наука, която оценява
функционирането на икономическата система като цяло. При нея обект на внимание са такива въп-
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роси като справедливостта на разпределението на
ресурсите между различни слоеве и индивиди на
обществото, реално съществуващите различия между интересите на отделните членове на обществото (социалните групи) и обществото като цяло, включително дългосрочните интереси, различията между индивидуална и обществена ефективност. В центъра на интереса са и въпросите за обосноваване
на избора и вземане на ефективни решения, в ситуации, в които “невидимата ръка на пазара” престава да действа. Това често са ситуации, свързани с
опазване на природата. За подобен анализ се използва функцията на общественото благосъстояние, която отразява разнообразните оценъчни съждения, в т.ч. и въпросите свързани със справедливото или желателно разпределение на ресурсите в
обществото.
Поради изключително голямото си значение
за съществуването на човечеството, за по-доброто
използване на природните ресурси и опазване на
околната среда, съществено значение има определянето на адекватна цена и оценка на природните ресурси и природните услуги.
Авторите (Brown 2001) с основание отбелязват, че плановата и пазарната икономики се оказаха неспособни да оценят реалното значение на чистата околна среда, природните ресурси и да се установи адекватната цена. Най-често се появява занижаване на цените на екологичните блага и даже
на тяхната нулева оценка. “Социализмът се провали, защото не позволяваше на пазара да казва икономическата истина. Капитализмът може да се
провали, защото не позволява на пазара да казва
екологичната истина”1
Икономистите-еколози се опитват да оценят
природните ресурси и екологичните функции, повишавайки “конкурентоспособността” на природата в борба с техногенните решения. За много природни блага и услуги няма традиционни пазари,
стандартно търсене и предлагане. В същото време колкото е по-висока икономическата ценност на
природните обекти, толкова по-висока е вероятността приетите икономически решения, въплътени в
различни проекти и програми, които са екологично
балансирани да отчитат приоритетите за охрана на
околната среда и икономия на природни ресурси.
При определяне на икономическата ценност
на природата една от използваните концепции е за
готовността да се плати. Следвайки традиционния
икономически анализ, израз на готовността да се
определи цена за определена стока от страна на
потребителите е кривата на търсенето, която показва търсенето на стоките при различни равнища

на цени.
Сред най-често цитираните в литературата
подходи за определяне на икономическата ценност
на природните ресурси и природните услуги са: пазарната оценка; рентния подход; разходния подход;
алтернативната стойност, общата икономическа
ценност и др. Някои автори с основание (Гурисов,
2007) подчертават, че не всички от изброените подходи са добре разработени, като при това съдържат и някои противоречиви моменти, но на тяхната
основа може да се достигне до приблизителна оценка на ценността на природата. Т.нар. “недоооценка” на природата е свързана по-скоро със занижаване на нейната ценност и се свързва с понятното
икономическо безсилие пред стойностната оценка
на сложността на природата и нейните функции,
взаимовръзки, системност и комплексност.
Традиционният пазар позволява повече или помалко да се оцени само една от функциите на обкръжаващата среда – осигуряване на природните
ресурси. В същото време другите две екосистемни функции - асимилиране на отпадъците и замърсяванията и осигуряване на хората на природни услуги като рекреация, естетическо удоволствие и др.
не могат да намерят своето адекватно отражение
в пазарната система.
Специален интерес за еко-икономистите представлява концепцията за пълната икономическа ценност (total economic value) на природата. С нейна
помощ могат да бъдат оценени разнообразни ползи,
които са свързани със съхранение (подобряване)
на качеството на обкръжаващата среда, на нейните ресурси и услуги, в това число и тези, които не
се изразяват пряко в парична форма, в система от
пазарни предпочитания. Общата икономическа
оценка на природните ресурси (Пахомова, Рихтер
1999) включва следните съставни части (табл. 1).
Измерването на използваемата стойност се
основава на оценката на ценност, дължаща се на
прякото фактическо използване на икономическите блага (use-value) и на ценността на косвеното
използване (indirect use value). Тя може да бъде
измерена с помощта на дохода, получен от използването на природните ресурси и екологичните
блага, както от получени от използването на услугите, предоставяни от природната среда. Последните могат да бъдат разнообразни и разнопосочни.
Една възможност е измерването на ценността на отложената алтернатива (option value). Тя се
свързва със запазване на възможности да се извлече пряка или косвена изгода от използването на
екологичните блага в бъдеще. Обикновено тя се изразява в готовността да се заплати за опазване на

1 Дал О., Цитиран по Лестър Браун, План Б 2.0. Да спасим планетата от стрес и цивилизацията от беда,
стр.252.
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Таблица 1. Обща икономическа ценност (стойност)

Използваема стойност (потребителна стойност)
Пряка стойност на
Косвена стойност на
+
използването
използване
околната среда за нейното използване в бъдеще.
Друга възможност е т.нар. ценност на наследяването. Последната се определя чрез готовността да
се заплати за чиста обкръжаваща природна среда,
която да се използва от бъдещите поколения (request value).
Заедно с възможната към неизползваемата
стойност авторите отнасят и ценността на съществуването (existence value). За разлика от оценката
на отложената алтернатива, тя не се определя от
отложената алтернатива, от бъдещите възможни
доходи, свързани с използването на екологични
блага, а от самия факт на съществуването на чиста,
разнообразна и продуктивна обкръжаваща околна
среда.
Стойността на неизползването се основава на
т.нар. стойност на съществуването, която се явява
опит да се оценят разнообразни естетически и етически аспекти като ценността на природата сама
да себе си; естетическата ценност на природата
за човека, дълга за съхранение на природата за
бъдещите поколения, ценността на наследството.
Тези ползи за индивида или обществото се получават само от знанието, че тези стоки или услуги
съществуват. За оценка на тази стойност се използват анкетни и други методи, свързани с теорията за “готовността да се плати”, като по този начин се правят опити за създаване на т.нар. сурогатни пазари.
Един от често използваните методи е на субективната оценка на стойността. Той се прилага
обикновено при липсата на нормално функциониращи пазари и се основава за изясняване на оценката на индивидите на екологичния им избор. При
определяне на “пазарни” цени се проучва склонността на анкетираните да ги платят. По тези причини често се определя като метод на изразените
лични предпочитания. Към тази група икономически подходи за оценка на екологичната ценност се
отнася и метода на транспортните разходи, който
се интерпретира и като метод за определяне на
предпочитанията. Друг разпространен метод е този за “оценка на наслаждението”. Той се прилага
за оценка на екологични блага, съществуването,
на които пряко въздейства на пазарните цени. Като
пример са въздействието им са цените на жилищата в различни райони, свързани с околния
ландшафт, транспортната инфраструктура и др.
Екологичният мениджмънт – интегрирана
система за адаптивно съвместно управление

+
+

Неизползваема стойност
Възможна
Стойност на
+
стойност
съществу-ването

Съвместният мениджмънт се дефинира като
ситуация, при която две или повече социални актьори преговарят, определят и гарантират разпределението на управленските функции помежду си,
пълномощията и отговорностите за дадена територия или находище на природни ресурси.
Той се интерпретира от някои автори (BorriniFeyerabend, Farvar, Nguinguiri, & Ndangang, 2000)
многостранно. Те с основание го разглеждат на първо място, като плуралистичен подход за управление на природните ресурси, включвайки разнообразни партньори с различни роли. Всички партньори имат за основна крайна цел опазването на околната среда, устойчивото използване на природните ресурси и справедливо разпределение на свързаните с ресурсите ползи и отговорности.
От друга страна се признава, че съвместния
мениджмънт до голяма степен е предимно политически и културен процес, който се стреми към
справедливост и демокрация в разпределението, управлението на използването и най-вече на опазването на природните ресурси. В този смисъл той е
израз на отношението на зрялата общност, която
разбира, че няма “уникално и обективно” решение
за управлението на природните ресурси, а множество от различни опции, които са съпоставими с традиционните знания, с научните доказателства и с
възможностите да се удовлетворят нуждите от опазване и развитие (и при това да се отчете, че съществуват многобройни негативни или разрушителни
възможности за въздействия на околната среда и
развитието).
В същото време се подчертава, че независимо от комплексността и дългосрочността си, съвместният мениджмънт понякога не е еднозначно
развиващ се процес, тъй като включва многократни промени, изненади, понякога противоречива информация и нуждата от проследяване на резултатите и последиците от всяка една собствена стъпка.
При това се отчита, че съвместният мениджмънт е процес, който се нуждае от: пълен достъп
до информация свързана с проблемите и възможностите, свобода и капацитет за организиране, свобода за изразяване на нуждите и интересите, социално обкръжение и др.
В литературата съвместният мениджмънт в
практически план често се разглежда като формално разделяне и разпределение на управленските
пълномощия и отговорности между участниците в
институционалната верига между заинтересовани
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групи или общности, регионални и национални държавни и неправителствени организации. Друга гледна точка разглежда съвместния мениджмънт като
самоорганизиран процес за решаване на проблем
(Buck and others 2001).
Заедно със съвместния мениджмънт, значение за управлението на природните ресурси има
адаптивния мениджмънт. В литературата адаптивният мениджмънт се разглежда като подход, който
се основава на разбирането, че управлението на
природните ресурси винаги е експериментален
процес.
Адаптивният съвместен мениджмънт се определя от редица автори (Folke, Carpenter, Elmqvist,
Gunderson, Holling, and Walker 2000 стр. 20) като
процес в който институционалните мерки и екологичните знания се тестват и ревизират в един
непрекъснат, динамичен самоорганизиран процес
на учене в действие (learning-by-doing). Адаптивният
съвместен мениджмънт комбинира динамично учене с характеристиките на адаптивния мениджмънт
в комбинация с кооперативното управление (Pinkerton 1989, Jentoft 2000), а така също и с колаборативното (Buck, Geisler, Schelhas, and E. Wollenberg 2001).
Процесът на адаптивно съвместно управлявано развитие, осъществявано чрез правила и инициативи на високи нива има потенциал да направи
социално-екологичните системи адаптивни и подготвени за промени. От своя страна гъвкавостта на
социо-екологичната система допринася за нарастване на социалния капацитет за изучаване на екосистемната динамика. По този начин може да се
осигури буфер за защитата на системата от провала на управленските действия, която да се основава на непълното разбиране (Gunderson 2003).
Принципите за управление на природните ресурси са изведени от позициите на концепцията за
устойчивото развитие. Управлението на природните ресурси следва да осигурява:
• устойчиво използване на ресурсите на екосистемата;
• комплексен подход към тяхното използване;
• прилагането на екосистемен подход;
• осъществяването на многобройните цели на
различните сектори на икономиката;
• използването на научни подходи и методи
на основата на добра законодателна основа;
• отчитане на познавателни, емоционални и
морални реакции на гражданите;
• тяхното опазване.
За постигането на устойчиво развитие на обществото като цяло, една от целите с висок приоритет трябва да бъде устойчивото използване на
природните ресурси. Независимо, че устойчивост-

та е международно приет критерий за развитие, все
още съществуват ограничения при нейното приложение и редица въпроси не са решени. Един от тях
е за качеството на живот на бъдещите поколения,
което означава да не се опитваме да вземаме краткосрочни решения, когато проблемите има дългосрочен характер.
Управлението по-често трябва да осигури екологични подобрения, отколкото решения, допринасящи за устойчивостта. По тези причини някои автори подчертават, че когато управление на устойчивото развитие е възможно, случаите трябва да се
опишат и да се използват като модели.
Управлението на природните ресурси трябва
да разработва подходи и решения, които във възможната висока степен да отчитат, че: хората и
тяхното обкръжение са едно цяло; хората, растенията, животните, микроорганизмите и околната
среда са свързани в комплексна мрежа.
Комплексният подход за управление на природните ресурси трябва да осигурява четирите първични процеси на: развитие на общностите, кръгообороти на минералните вещества, на водата и на
потоците от слънчева енергия.
Целите на управлението на природните ресурси за устойчиво развитие е резултат от много
елементи: всички съществуващи официални и политически принуди, научната и екосистемната същност на подобен мениджмънт и международно определени критерии за устойчивост. При това целите на управлението са въпрос на социален избор.
В този смисъл те могат да се различават съществено.
Всяка програма за екосистемен мениджмънт
трябва да се стреми към:
• да се намаляване на пазарните промени, които влияят неблагоприятно на биологичното разнообразие;
• ранжиране на мотивите за съхраняване на
биоразнообразието и устойчивото използване;
• приемане на разходите и ползите в определената екосистема за приемливи
На тази основа се достига до заключението,
че екосистемите трябва да се управляват в границите на тяхното функциониране, като се осигурява
подходящ баланс между интеграцията, консервацията, и използването на биологичното разнообразие. Чрез него следва да се регулира вътрешната структура на екосистемата и функции, заедно с
входовете и изходите за постигане на социално желани условия. При това стремежът е оптимална интеграция на социални ценности и очаквания, екологичен потенциал и икономически и технологични решения
Интеграция на екологични, икономически и социални принципи за управление на биологични и
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физични системи по начини, позволяващи опазването на екологичната устойчивост, природното разнообразие и опазването на пейзажа
Чрез екосистемния подход следва да се регулира вътрешната структура на екосистемата и
функции, заедно с входовете и изходите за постигане на социално желани условия. При това стремежът е оптимална интеграция на социални ценности и очаквания, екологичен потенциал и икономически и технологични решения.
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ABSTRACT
The purpose of the paper is to disclose and to assess the peculiarities and advantages of the applied complex
approaches for management of natural resources use and preservation based on the peculiarities of the natural resources and on the concept of total value.
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ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ НА
ЕКОТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ В КОНТЕКСТА НА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Рая Мадгерова, Райна Димитрова, Вяра Кюрова
Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград
През последните години се наблюдава повишаване на интереса към екологичния туризъм. Той постепенно
се превръща в един от най-динамично развиващите се видове туризъм. Целта на разработката е да се анализират
и оценят потребителските нагласи към туристическия продукт предлаган от екотуристическите посетителски
центрове като активен практически модел за устойчиво развитие. Анализите и изводите по проблема се основават на данни от анкетно проучване на мнението на потенциални потребители на продукти на Еко-туристически
посетителски център Влахи.
Ключови думи: екотуризъм, устойчиво развитие, потребителски нагласи, екотуристически продукт
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Увод
Концепцията за устойчиво развитие е логично
следствие от предходното развитие на човешката
цивилизация. В различни части на света използването на природните ресурси надхвърля естествения потенциал на планетата Земя. Деградацията на
природата и екологичният риск се превръщат в значителен икономически, политически и социален
проблем. Възниква реална опасност бъдещите поколения да изпитват недостиг от природни ресурси.
Застрашено е функционирането и развитието на
Земята като система от най-висш порядък. Единствената разумна алтернатива е насочване на усилията на човечеството към търсене на нов подход
за повишаване на човешкото благополучие [1]. Този
подход се изразява във възникването на концепцията за устойчиво развитие на триадата природа човек - общество. Устойчивото развитие се дефинира като “процес на промяна, при която експлоатацията на ресурсите, насочеността и инвестициите, ориентирането на технологиите и на институционалните промени са в хармония помежду си
и увеличават текущия и бъдещия потенциал, с който се осигуряват човешките потребности и стремежи” [5].
Kонцепцията за устойчиво развитие изразява
необходимостта от глобално мислене за състоянието на Планетата и конкретни действия на глобално,
регионално и локално равнище. Устойчивото развитие има като основна цел повишаването на човешкото благосъстояние и е от изключителна важност за постигане на дългосрочен баланс в реализирането на екологичните, икономически и социални цели, стоящи пред човечеството. Следователно
развитието на всеки сектор от икономиката трябва
да е в съответствие с принципите и изискванията
на концепцията за устойчиво развитие за икономическа ефективност, социална отговорност и еколо-

гична съвместимост.
Туризмът се нарежда “сред приоритетните
отрасли в българската икономика” [2]. Експертните
оценки и прогнозите разкриват, че туристическият
отрасъл ще заема все по-голямо място в икономиката на България, която разполага с голям ресурсен потенциал в това отношение. През последните
години се наблюдава повишаване на интереса към
алтернативния туризъм. Наред с традиционните туристически продукти все по-често на пазара се търсят продуктите на различните негови разновидности.
Някои от тях, като например екотуризма се разглеждат като важна пазарна ниша, която има възможности за растеж. Очакванията се свързват с
възможността екотуризмът да се превърне постепенно в един от най-динамично развиващите се видове туризъм. Както посочва Р. Мадгерова “той обединява в едно цяло екологосъобразното използване на природните ресурси за туристически цели,
опазването на природното и културното наследство и подобряването на благосъстоянието на местното население чрез предоставянето на възможност за увеличаване на трудовата му заетост и неговите доходи” [4]. Това ще позволи решаването
на важни социално-икономически задачи на отделните региони, касаещи благоденствието на местното население и икономическия просперитет в съхранена природна среда. Това е подходът за реализиране на критериите на Световната туристическа
организация за устойчив туризъм. Съществува обективна необходимост да се разработват и осъществяват практически модели за устойчиво развитие
на екотуризма.
Целта на разработката е да се анализират и
оценят потребителските нагласи към туристическия продукт предлаган от екотуристическите посетителски центрове като активен практически модел
за устойчиво развитие.
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Материал и методи на изследването
За постигане на целта на изследването е използвана информация от анкетно проучване сред
потенциални потребители на екотуристическия
продукт, предлаган от посетителски и демонстрационен Еко-център Влахи като активен практически модел за устойчиво развитие на екологичен
туризъм. Еко-центърът представлява проект за устойчиво природоползване, който обединява екологично образование, възможности за доброволчески труд за опазване на природата и запознаване с
местната култура и бит. Целевите групи на проучването са ученици, родители и учители. Проучването
е извършено сред 350 респонденти на територията на община Благоевград в периода март-юни
2007 г. за нуждите на настоящата разработка.
В анкетата са включени въпроси свързани с:
потребителския интерес и предпочитаните от потребителите характеристики на екотуристическия
продукт на Центъра; цени на екотуристическия
продукт; промоция и реклама. За анализ и оценка
на получените резултати в изследването са използвани статистически методи.
Изследване и резултати
Анализът и оценката на получените резултати дава възможност да се очертаят основните моменти в няколко направления.
Първата група въпроси е свързана с изясняване на потребителските нагласи и представи за
туристическия продукт на Еко-център Влахи в посочените по-горе целеви групи.
При направеното анкетно проучване сред ученици от първи до осми клас на територията на община Благоевград се установи следното: 70,94 %
от анкетираните ученици заявяват, че желаят да посетят Еко – център Влахи. Същевременно всички
анкетирани ученици проявяват изключително голям
интерес към екологосъобразни начини за отдих в
планината (76,07 % обичат да ходят на зелено
училище). Изследване на конкретните представи на
анкетираните за най–пълноценен отдих в екологосъобразна среда показват, че да си почиват спокойно сред природата желаят 36,03 % от
респондентите, да научат повече за природата, животните и растенията искат 39,71 %, а да помагат
за опазването на природата 8,09 %. Наред с това
76,07 % имат желание да участват в туристически
походи до интересни природни, културно-исторически и други забележителности, 49,57 % - да се
включат в група, в която да се научат да се справят
и оцеляват в трудни условия. Силен интерес се наблюдава и към включването в доброволчески отряди
за опазване на природната среда – 75,21 % от
учениците.
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Резултатите от проучването на нагласите на
анкетираните родители показват: 88,24 % от респондентите биха избрали за почивка (екскурзия) на
децата си посетителски демонстрационен център
за приложно природозащитно образование Влахи.
Мотивите за този избор на 17,39 % от родителите
е възможността децата им да си почиват спокойно
сред природата, а на 30,43 % - да научат повече
за природата, животните и растенията. Силно подчертано е желанието на родителите (94,12 %) за
участие на децата им в образователна програма
за опазване на природната среда по време на почивката в Еко - център Влахи. Наред с това 94,12 %
от анкетираните имат желание техните деца да
участват в туристически походи до интересни
природни, културно-исторически и други забележителности, а 76,47 % - да се включат в доброволчески отряди за опазване на природната среда.
Отговорите на въпросите от тази група от страна на анкетираните учители показват: 94,12 % от
тях смятат, че учениците трябва да бъдат включвани в извънкласни форми на дейност от типа на “зелено училище”. Готовност за организиране на познавателна екскурзия или почивка на ученици в посетителски демонстрационен център за приложно
природозащитно образование Влахи декларират
64,71 % от учителите. Посочените мотиви са възможностите учениците: да си почиват спокойно
сред природата (13,33 %); да посетят селски дом
и да се запознаят с културата, бита и обичайте на
местното население (11,11 %); да научат повече
за природата, животните и растенията (24,44 %);
да помагат за опазването на природата (15,56 %);
да се запознаят със селскостопанското производство (6,67 %); да разберат как се приготвя екологично чиста храна (6,67 %) и за онагледяване на
учебния материал (17,78 %). Наред с това 94,11 %
имат желание учениците им да участват в образователна програма за опазване на природната среда,
88,24 % в туристически походи до интересни
природни, културно-исторически и други забележителности, а 82,35 % в доброволчески отряди за
опазване на природната среда.
Втората група въпроси в анкетното проучване
са насочени към установяване на нагласите на потенциалните потребители и по - специално родители и учители, относно цените на туристическия продукт (или на отделни елементи от него) на Еко-център Влахи.
Изследването на очакванията на родителите
и учителите по отношение на цените на еднодневен престой при пълен пансион (нощувка и храна)
на едно дете показва: наблюдава се относително
голяма разлика между минималната и максимална посочена от респондентите цена (вероятно за-
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щото съзнателно бе избран отворен вариант за отговор на този въпрос) – минималната цена, която
учителите посочват е 6,00 лв., а максималната е
15,00 лв., като 35,29 % от учителите определят
10,00 лв. като цена на еднодневен пансион.
Максималната цена посочена от родителите е
25,00 лв., а минималната 10,00 лв. Същевременно
еднакъв дял от родителите (17,65 %) определят цени от съответно 20,00 лв., 15,00 лв. и 10,00 лв.
Друг важен резултат от проучването е, че изборът
на цена за един храноден и за еднодневен престой
от страна на анкетираните се влияе от възрастта
на децата. Прави впечатление, че родителите определят по-високи ценови нива в сравнение с учителите (факторите за това могат да се анализират
допълнително, особено ако този резултат се потвърди при бъдещото разширяване на извадката).
Третата група въпроси е насочена към изследване на нагласите на потребителите при избора на условия в базата за настаняване. Преобладаващата част от респондентите заявяват, че предпочитат настаняване в почивна база (36,17 %), хотел
(23,40 %) и малък фамилен хотел (23,40 %).
Същевременно 67,65 % от анкетираните биха избрали изградената настанителна база на Еко-център Влахи. Важен резултат от проучването е, че
огромната част от потребителите (88, 24 %) желаят настаняване в база разполагаща с общоприетите удобства. Еднакъв е процентът на респондентите (по 44,12 %), които предпочитат да ползват всички удобства самостоятелно или съвместно с дру-

гите посетители.
Четвъртата група въпроси е свързана с оценка на промоцията и рекламата на екотуристическия продукт на посетителски и демонстрационен
център Влахи от страна на потенциалните потребители. Включването в изследването на тази група
въпроси произтича от факта, че “туристическият
продукт, който е с подчертано неосезаем характер,
не може да бъде достатъчно добре продаваем без
подходяща, интригуваща и въздействаща реклама,
която да изтъква неговите преимущества” [3]. Резултатите от анкетното проучване, проведено сред
учители и родители на територията на община
Благоевград, показват много ниска степен на информираност по отношение на възможностите за
екологична почивка (екскурзия) на деца в планина
(76,47 % от родителите и 52,94 % от учителите
нямат никаква информация за това). Анкетираните
учители, които са отговорили, че са запознати в някаква степен с предлагането на еко-туристически
образователни продукти за деца посочват, че основни източници на информация са туристически
агенции (42,86 %), което може да се обясни с
контактите, които туристическите агенции поддържат с училищните ръководства. При отговора на
този въпрос родителите посочват (Фиг.1), че източници на информация за екотуристически продукти
са: туристически агенции (16,67 %), приятели
(33,33 %), телевизия, радио и вестници (16,67 %),
Интернет (16,67 %), училището (16,67 %).
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Фиг. 1. Основни източници на информация за екотуристическия продукт

Същевременно се оказва, че нито един от анкетираните не е получил информация от листовки
и каталози на туристически еко-центрове и от други източници. Реклами за организиране на екологична почивка (екскурзия) на деца в планината са

виждали 23,52 % от анкетираните родители и
47,06 % от учителите.
Изводи
Резултатите от проведеното изследване дават
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основание да се направят следните обобщени
изводи:
1. На пазара на туристически продукти съществува голям интерес и търсене на екологосъобразни туристически продукти. Това предполага
добри перспективи за създаване и ефективно функциониране на екотуристически посетителски центрове като активен практически модел за устойчиво развитие. Основните предимства на тези центрове са свързани с уникалността на предлагания
екотуристически продукт – богато разнообразие от
различни по вид програми, насочени към различни
възрастови групи и към посетители от различни
сфери на дейност и с различен профил.
2. Посетителските екоцентрове трябва да прилагат гъвкава политика чрез диференциация на цените на предлаганите екотуристически продукти съобразно възрастта, броя на посетителите, времето
на престой и др. Необходимо е да се формират и
цени на допълнителните услуги – образователни,
екскурзоводски, организиране на забавления и т.н.
3. На този етап много малко от потенциалните потребители на еко-туристически продукт са готови и желаят да бъдат настанени в база с проста
и автентична обстановка и се ориентират към туристически обекти отговарящи на по-висока категория.
4. Необходима е масирана рекламна и информационна кампания за възможностите, които
предлагат посетителските екоцентрове. Такава кампания следва да включва всички възможни начини
на промоция и реклама, вкл. рекламни диплянки,
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брошури, печатните и електронни медии, обяви и
плакати в училищата, сувенири и др. Препоръчително е осъществяване на директни контакти между мениджмънта на еко-центровете и училищата,
респ. РИО, като се организират презентации на потенциала на същите и предимствата на предлагания туристически продукт пред ученици, родители
и учители. Освен това може да се прибегне и до
услугите на туристически агенции (особено на такива специализирани в сферата на алтернативния
туризъм), които да осъществяват посредническа
функция между еко-центровете и индивидуални и
групови посетители.
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CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE TOURIST PRODUCT OF THE
ECOTOURIST VISITING CENTRES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Raya Madgerova, Rayna Dimitrova, Vyara Kyurova
South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
During the last several years, an increase in the interest towards ecotourism can be observed. It is steadily
becoming one of the most dynamically developing sorts of tourism. The goal of this project is to analyze and evaluate
consumer attitudes towards the tourist product offered by the ecotourist visiting centres as an active practical model for
sustainable development. The set of analysis and conclusions according the problem are based on a opinion survey
conducted upon the potential consumers of Ecotourist visiting centre Vlahi products.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

ПОЛУЧАВАНЕ НА БРАУН ГАЗ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ
Радослав Щерионов
Висше Военно Морско Училище “Н.Йонков Вапцаров” - Варна
Направен е успешен опит и е произведен модифициран апарат за получаване на браун газ от вода по идея
разработена в САЩ от Илия Георгиев Вълков и патентована в България с патент № 1475550. Разлагането на
водата се извършва с импулсен електрически ток с честота 500 Нz.
Установена е работоспособността на апарата. Определена е температурата на факела при изгаряне на
получения браун газ.
Ключови думи: технология на водата
Key words: water technology

Водата и водните разтвори са привличали изследователите от дълбока древност. От групата учени изследвали водата чисто теоретично заслужава
най-голямо внимание теорията на Bеrnal и Fowler
[1]. Много са учените работещи в България в областта на водоподготовката на ниско и високо солените води[2] и водопречистването [ 3-6 ].
Интерес представляват процесите на разлагане на водата от водни разтвори. Малко известният българин Илия Георгиев Вълков (Велбов, Yull
Brown) е един от многото изследователи, които работят в тази област. Експериментите му са проведени в Австралия, но е патентовал откритията си и
в България [7]. Той подлага водата на електролиза
и получава газ наречен от него BG- газ (brown gas)
– кафяв газ.
При електролиза са в сила Фарадеевите закони. Електролизата е процес на разлагане на едно разтворено или разтопено вещество под действието на протичащия през него елeктрически ток.
При електролиза анионите отдават на анода електрони и се окисляват, а катионите на катода приемат електрони (редуцират се). Например при електролиза на воден разтвор на НСl се отделят газовете Н2 и Сl2. Възможно е обаче отделеното вещество да реагира с разтворителя. Електролизата има
голямо практическо значение. Чрез електролиза се
добиват или пречистват промишлено много метали и неорганични вещества. Съществуват и много
методи за аналитично определяне на вещества, при
които те се изолират чрез електролиза.
При процеса електролиза е от особено значение какъв е електолита - веществото, което в разтвор напълно или отчасти се дисоциира на йони и
поради това провежда ел. ток. За разлика от металите, в които токът се пренася от електрони, електролитите се наричат проводници от втори род. Найважни електролити са киселините, основите и
солите. Процесът протича в електролитна клетка –
система от електроди и електролит, в която при

прилагане на напрежение се извършва електрохимична реакция или обратно, в резултат на електрохимична реакция се добива ел. енергия. В първия
случай клетката се нарича електролизна, а във втория – галванична.
Електролизата на водата е бърз промишлен
метод за получаване на чист водород и кислород
със сравнително прости съоръжения. Тъй като чистата вода има нищожна електропроводимост, към
нея се прибавят основи, кислородосъдържащи киселини или соли. На катода се отделя водород:
2Н+ +2е- =Н2
а на анода – кислород:
2ОН- =1/2О2 +Н2О + 2еСмесването на Н2 и О2 се предотвратява от
диафрагма.
Задача на настоящата разработка е изработване на електролизер и провеждане на електролиза,
при която нямаме диафрагма, сепарираща Н2 и О2.
За провеждане на процеса са решени следните задачи:
1. Да се създаде система и апаратура с устойчив факел на B.G.
2. Да се сравни температурата на факела на
B.G. с друг вид пламъци.
3. Да се покаже възможността за спояване на
керамика и метал с пламък създаден с браунгаз.
Избраната конструкция е сборен тип без външно тяло с последователно свързани електролитни
клетки.
- ЕЛЕКТРОЛИТ – 20 % воден разтвор на натриева основа.
- ЕЛЕКТРОДИ – неръждаема ламарина
- дебелина – 0,75 mm
- с площ – 35 mm2
- разстояние м/у тях – 9,8 mm
- брой на електродите – 21
- ЕЛ. ТОК – прав, импулсен, пулсиращ
- честота до 500 Hz
- напрежение между електродите – 2.1V
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- сила на тока – 5 А
Електролитните клетки са изградени от квадратни пластини от неръждаема стомана и дистанциращи елементи, шайби от дебелостенна полиетиленова тръба стегнати с два “глухи” фланеца и
четири шпилки. Диаметъра на дистанциращите
шайби и размера на пръстените се определя от
диаметъра на болтовата окръжност на фланците и
изолиращата гума, маркуч, на шпилките. Стягащите
фланци и крайните пластини, в конкретния случай
електроди на които се подава работното
напрежение, са изолирани с гума. Преди сглобяване на електролизера пластините са разпробити, така че отворите им се допират до вътрешния диаметър на дистанциращите шайби. Между 10-та и 11та клетки е вградена тръба, с дължина 50 mm и
външен диаметър равен на този на дистанциращите шайби, където се организират връзките със
сепаратора, барботьора.
Сепараторът е конструкция подобна на тези
от оксиженовите апарати, но работното простран-

ство е частично запълнено с фина мрежа от неръждаема стомана служеща като капкоуловител.
Генерираният газ се подава в долната част на сепаратора под мрежата, където е отвора за запълване с електролит.
Захранващото устройство с електроенергия е
генератор за прав пулсиращ ток с честото до
500Hz.
Направено е сравнение на температурата на
получения факел от BG с пламък получен от газова запалка.
BG при създадените условия може да освободи вложената в него енергия във вид на факел. В
съвременната техническа литература “пламъка” се
приема като горивен процес, а “факел” е термин,
използван в удобна форма за научната аудитория,
като процес при който има изтичане на флуид.
Използваният инструмент за определяне и
сравняване на температурите е инфрачервена термовизионна камера:
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Независимо от посочените точни цифри не е
гарантирано получаването постоянно на еднакви излъчващи характеристики на факела и пламъка, но
разликата от почти 200 0С е очевидна.
Създаването на BG е технология, уникалността на която се състои в това, че се приема и освобождава енергия с
- минимални загуби;
- максимална скорост.
При изгаряне на BG във вид на пламък (факел)
той изглежда “електрически”, а не “топлинен”. BG
е без миризма, невзривоопасен, безвреден и може
да се работи в среда, в която го има.
Изводи:
1. BG е стабилен и може да се съхранява.
2. BG е с имплозивен характер и има “студен” пламък 128 ё132 °С.
3. BG може да бъде използван за заваряване,
рязане, топене на метали.
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OBTAINING OF BROWN GAS AND POSSIBILITIES FOR ITS APPLICATION
Radoslav Sterionov
High Navy School “Nikola Vaptzarov” – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The paper presents an attempt for the development of a modified apparatus for decomposition of water according
to the patented idea of Iliq Georgirv Valkov.
The decomposition of water is achieved by impulse electricity with frequency of 500 Hz. The productivity of the
apparatus has been specified and the temperature of the torch has been determined at the process of burning of the
brown gas that has been obtained.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ПАЗАРА НА БИОГОРИВА В БЪЛГАРИЯ
Балин Балинов
Технически университет – София
Биогоривата не са панацея за изместване изцяло на невъзобновяемите източници на енергия, но биха
допринесли за намаляване на замърсяването на околната среда и на въглеродните емисии, така и за създаване на
възобновяема алтернатива на нефта. Докладът има за цел да насочи вниманието към възможностите за производство на етанол и биодизел в България чрез прилагане на икономически стимули и инструменти. Проблема за
изхранване или горива също не е пренебрегнат при анализа на тяхното приложение в страната.
Ключови думи: възобновяеми източници на енергия, невъзобновяеми горива, икономически инструменти,
биодизел, етанол,
Key words: renewable energy sources, non-renewable fuels, economic mechanisms, bio-diesel, ethanol.

Нефтът е навлязъл във всяка област на икономиката. Сега в ХХІ век, настъпва периода на нефтения връх1 като от най-големите 23 страни производителки, 15 са достигнали максимума си, а прираст има само при 8 от тях. и той е на базата на
твърденията на самите производители, като запаси,
без да са предложили след 80-те год. нарастване
на ежедневно изпомпваните запаси. Смята се, че
95% от нефта е вече открит и е трудно да се
предположи, че ще се разчита на бъдещи големи
находища. В настоящия период, при цени на горивата надвишаващи 100 долара за барел, при огромния натиск от всички отрасли за горива, на увеличение на потреблението на големи икономики,
като Китай, все повече възниква проблема с осигуряване на ежедневната употреба на горива, въздействието им върху глобалното затопляне и очакваното им изчерпване в недалечно бъдеще. Всички тези обстоятелства изискват намирането на алтернативи, които първоначално да намалят използването на конвенционални горива, а в последствие и при
напредване на технологиите да ги заменят в голяма степен. Високата цена на нефта има и друга
страна - това е важна подкрепа за производителите на селскостопанска продукция поради появата
на две групи купувачи - на произвежданите храни в
селското стопанство и на преработвателите на
горива, като представители на производителите на
биогорива. Конкуренцията на световните пазари се
ориентира, както между отраслите на храни, така
и на бензиностанциите за биогорива от едни и същи суровини. При тези обстоятелства резонен е въп-

росът дали биогоривата са отговорът на въпроса
за компенсиране изчерпването на нефта или са поредната измамна илюзия за преодоляване на енергийните проблеми на човечеството. Оказва се, че
при сегашния стадий на тяхното приложение съществуват още много нерешени проблеми, които
са и технологични и енергийни, а така също и социални, касаещи изхранването на човечеството.
България не е встрани от този проблеми, и като
вносителка на нефт, така и имаща задължения по
изпълнението на евродирективите, поради членството й в ЕС. Така директива 2003/30/ЕС2 определя
национални индикативни цели за дял на биогоривата в потреблението на течни горива в транспорта.
През 2010 г. имаме задължение за 5,75% минимален дял на биогоривата в цялостното потребление на бензин и дизелово гориво за транспорта, а
през 2020 той трябва да достигне 10 % в страните
членки на ЕС. Очаква се новоприетия закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ)3 да доведе до насърчаване развитието и използването на технологии
за производство и потребление на енергия произведена от ВЕИ и АЕИ и потреблението на биогорива,
до диферсифициране на местните доставки и до
създаване на условия за устойчиво развитие на местно и регионално ниво. Оказва се обаче, че законът не е достатъчен, няма ясна нормативна база,
а съща така все още не са напълно решени технологични проблеми по производството, съхраняването и предлагането на биогорива. Високата цена
и липсата на качество прави биогоривата неатрак-

1 Браун Л. План Б 2.0. Да спасим планетата и цивилизацията в беда Изд. Книжен тигър 2006 г.”Нефтеният
връх е точката, в която производството на нефт спира да расте и започва дългосрочен спад”
2 Директива 2003/30/ЕС на Европейския Парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за насърчаване използването на биогорива и други възобновяеми горива в сектор Транспорт
3 Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), обнародван в
Държавен вестник бр. 49 от 19.06.2007 г.
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тивни. Според Пламен Янкулов – експерт по биогорива в Шел4 предлагането на биогорива изисква
решаването на редица съпътстващи въпроси по отношение на специална подготовка от страна на
дистрибутори, отговорност за предлаганите смеси
(до 5% в съдържанието на горивата). Ако не се
направи нужната подготовка са възможни технически проблеми при потребителите, като корозионно действие на биоетанола и биодизела, устойчивост на растеж на микроорганизмите в резервоарите при биодизела, по-лоши температурни
характеристики, опасност от попадане на вода в
биоетанола (при навлизане на вода, се образува
сегрегация на компонентите и се образуват два слоя
– базово гориво и воден слой). Не е решен проблемът за контрол на смесите, които трябва да отговарят на стандарта ЕN228. Друг сериозен проблем
е окислението при продължително съхранение на
дизеловото гориво, заради което е забранено съхранението му за държавния резерв. За самите потребители се оказва, че старите автомобили не са
приспособени за употребата на биогорива (образуване на нагар, корозия, разтворимост на уплътнителите, по-малък живот на двигателя). Все още не
е решен проблема с контрола определящ % съдържание на биокомпонентата в горивото Не на последно място е илюзията, че цената на биогоривата
или на техните смеси с конвенционални горива е
по-ниска. Цената на чистия дизел с акциз5 към
28.01.2008 г. без ДДС е 1,516 лв./л при курс на
долара 1,34, а цената на дизел с 5 % МЕМК (метилов естер на мастни киселини отговарящ на стандарта EN14214) без ДДС е 1538 лв./л (с приспаднати данъчни облекчения). Само при горните условия, цената на горивото с биокомпонента и 1,5%
по-скъпо от чистия дизел. Смесите на минерални
горива с биокомпоненти са по-скъпи от чистите течни горива с нефтен произход, дори и при прилагане на предвиденото в последния вариант на Закона
за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) данъчно
облекчение за горивата в България, съдържащи
биокомпоненти. Със закона за промяна на закона
за акцизите и данъчните складове бяха ликвидирани икономическите стимули за производителите и
вносителите на течни горива да извършат реално
такива смесвания, тъй като акцизът за тях беше
редуциран само с 3%, а не с 5%, както е регламентирано в закона за възобновяемите източници.
С това на практика върху биогоривата се въведе
скрита акцизна ставка.

Друг един проблем е, че самите произвеждани биогорива не са еднакви. Различни са суровините за тяхното производство, така и тяхното качество е различно. Биогорива от второ поколение, които се произвеждат от нехранителни суровини, отделят по-малко въглероден диоксид през жизнения
си цикъл и в някои случаи имат значително по-добри експлоатационни характеристики от биогоривата от първо поколение. Липсва и възможност да се
осъществи ефективен контрол. Лабораторията на
дирекция “Контрол на качеството на течните гори
ва”, чрез която трябва да се контролира качеството,
не е акредитирана и няма необходимото обезпечаване за извършване на съответните анализи6 според твърденията на Димитър Замфиров. Въпреки
нерешените редица проблеми в България има
условия за производство на биогорива, възможности за оползотворяване на пустеещи земи и на земеделски площи, замърсени от тежки метали, които
се оценяват на 20% от обработваемите земеделски
земи. Замърсените площи са неподходящи за отглеждане на плодове и зеленчуци, но са подходящи за технически култури от енергийни и индустриални растения. Остатъците от дърводобива и дървопреработването също са сериозен ресурс. Не помалка роля могат да изиграят и остатъците от прибирането на реколтата и отпадъците от нейната обработка и преработка. Като суровина за производството на биодизел, в България най-разпространени са слънчогледът, соята, рапицата, царевицата,
памукът. Общата площ, на която се отглежда слънчоглед в България за 2005 г. е около 650 000 ha, а
съвкупната на останалите маслодайни – около
13 000 ha. Зърнените култури и захарното цвекло
са подходящи суровини за производството на биоетанол в България. Общо зърнените култури, включително фуражни, в България за 2005 г. заемат
приблизителна площ 1832 000 ha, а на захарното
цвекло - 9 ha. Засетите площи на захарно цвекло
през 2006 г. са 1 356 ха, а производството му в
България е незначително – 26 788 т, въпреки че
климатичните условия са благоприятни. Тази ситуация не позволява да се предвиди използването му
в близкото бъдеще като суровина за биоетанол, освен ако не се приложат специални мерки за стимулиране на производството му. Средният добив на
захарно цвекло в България е 19,76 т/ха, което отговаря на 1,73 т/ха алкохол. Пшеницата е най-големия по обем на производството селскостопански продукт – 3 301 882 т от 979 924 ха засети

4 Янкулов П.,Биогоривата се митологизират –в-к „Дневник”6 .02.2008 г.
5 Делчев А., Сериозни проблеми при изпълнението на задълженията за въвеждането на биогорива на
българския пазар, Българска петролна и газова асоциация
6 Замфиров Д., Икономическото министерство и дистрибуторите не изпълняват закона в-к „Дневник”6
.02.2008 г.
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площи през 2006г. Средният добив на пшеница в
България е 3,40 т/ха, което отговаря на 0,97 т/ха
алкохол. Царевицата се произвежда на поливни
площи, тъй като е влаголюбива и топлолюбива
култура. През 2006 г. добива е 1 587 805 т от 358
594 ха. Средният добив на царевица в България е
4,53 т/ха, което отговаря на 1,43 т/ха алкохол.
Като суровина за биодизел са рапицата и
слънчогледа: През 2006г. производството на рапица в страната възлиза на 28 463т от 16 546 ха.
Средния добив е 1,8 т/ха, което отговаря на 0,63 т/
ха олио. Ролята на слънчогледа в българското земеделие е много важна. През 2006 г. в България
се засети 755 222 ха с маслодаен слънчоглед с
добив 1 156 555 т. По този начин слънчогледът се
явява втората по значение земеделска култура след
пшеницата. Средният добив на слънчоглед в България е 1,60 т/ха, което отговаря на 0,64 т/ха олио.
През 2006 г. площите за зърнени култури са
намалели с около 10 %, а на маслодайните са се
увеличили с около 25 %.7 Като нова страна членка
на ЕС, България все още не може да се възползва
от получаването на европейска субсидия, за енергийни култури. До максимално гарантираната площ
от 2 млн. хектара за 2007, земеделските производители получават 45EUR на хектар, при условие че
са сключили договор със събирач /първи преработвател, за да се гарантира, че културите ще бъдат
преработени в съответните енергийни продукти. Ако
тя бъде надхвърлена, площта, за която всеки земеделски производител, който може да поиска
помощ, се намалява с коефициент, за да се гарантира, че бюджетът от 90 млн. EUR няма да бъде
надвишен. През 2007 г. площта достигна близо
2,84 млн. хектара и, следователно, беше определен коефициент на намаляване, равен на 0,70337.
Земеделските производители ще получат 45 EUR
на хектар за едва над 70 % от земята, за която те
са поискали помощ. През 2007 е първата година,
в която 10 от „новите“ държави-членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ, се допускат до кандидатстване за тази помощ. Вследствие на това, максималната площ се увеличи от 1,5
до 2,0 млн. хектара. Интересът на земеделските
производители към производството на енергийни
култури в ЕС се увеличи значително само за четири години и за първи път през 2007 г. общият бюджет от 90 млн. EUR ще бъде напълно усвоен.
Изводът е че са налице механизми за провеждане
на политиката по увеличаване на производството
на култури за биогорива в ЕС и това би могло да
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важи и за България, като неин равноправен член.8
Субсидиите не решават напълно проблема със стимулите за производството на биогорива, дори
Брюксел е на път да спре субсидиите за биогорива
заради шоковото поскъпване на храните това лято
(2007г.) и пренасочването на все по-големи количества слънчоглед, царевица и жито за биодизел и
биоетанол. Производството на биогорива има за цел
да намали влиянието на икономиките върху изменението на климата, но и би подобрило сигурността на енергийните доставки и икономиката на
Европа и благосъстоянието на нейните граждани.
Дори и без изменението на климата има много причини да се предприемат стъпките, предложени от
Европейската комисия за биогоривата. Постигането
на целта може да ограничи нарастващия риск за
ЕС от по-голяма нестабилност и по-високи цени на
петрола и газта, да допринесе за по-конкурентоспособен енергиен пазар на ЕС и да насърчи технологиите и заетостта.Това е огромно предизвикателство: на езика на енергетиката постигането на
целта за намаляване на парниковите газове означава през следващите 13 години ЕС да намали количествата CO2 в енергийното си потребление с поне 20 %, а може би и повече. То обаче ще помогне
за превръщането на Европа във високоефективна
икономика, основана на енергетиката, с ниско потребление на CO2, способна да се справи уверено с
бъдещите енергийни предизвикателства. Това означава ЕС да заеме водеща позиция в световен план
при подготовката на нова индустриална революция,
която да бъде от полза както за развитите, така и
за развиващите се страни, и същевременно да ускори промяната към икономически растеж с ниски
нива на емисии и рязко да увеличи количествата
произведена и използвана местна енергия с ниски
нива на емисии. В България има условия за изпълнение на индикативната цел при производството на
биогорива за периода до 2020 г. (табл.1).
Биогоривата не могат да изместят напълно сегашните фосилни горива. Чрез биогоривата се създават условия за въвеждане на екологосъобразни
технологии, до периода на намиране технологични
възможности за въвеждане на водородното гориво.
Все още в света субсидиите за нефта са достатъчно големи, което забавя въвеждането на биогоривата. В последствие опитите за данъчни отстъпки,
субсидиране на смесените горива могат да отпаднат за биогоривата, на сега са необходими за въвеждането на новите технологии. Икономиката на
биогоривата трябва да може да бъде насочвана по

7 Аладжаджиян А.,Потенциалът на българското селско стопанство за осигуряване на биомаса за енергийни нужди-с.73,Сб. Международен форум по биоенергия, 25-26-04.2007 г.
8 IP/07/1528 Брюксел, 17 октомври 2007 г.
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Таблица 1. Прогноза за потреблението на минерални горива и биогорива в България за периода
2005-2020г.9
Конвенционални
горива:
Бензини
Дизелови горива
Биогорива:
биоетанол
биодизел
Всичко горива
Национална цел

Дименсия

2005

2008

2009

2010

2015

2020

хил. т

1 952,0

2 193,1

2 264,7

2 317,3

2 731,9

3 146,0

хил. т
хил. т
хил. т
хил. т
хил. т
хил. т
%

572,0
1 380,0
0,0
0,0
0,0
1 952,0
0,00

485,3
1 707,8
43,9
9,7
34,2
2 237,0
2,00

456,0
1 808,7
79,3
16,0
63,3
2 344,0
3,50

426,0
1 891,3
133,2
24,5
108,7
2 450,5
5,75

417,1
2 314,8
218,6
33,4
185,2
2 950,5
8,00

370,5
2 775,5
314,5
37,0
277,5
3 460,5
10,00

устойчив път, да се гарантира, че биогоривата няма да създадат нов комплекс от проблеми, свързани с тяхното използване. При недобро развитие
на икономиката на биогоривата може да се увредят почвите, да се замърси въздуха и водите, да
измести продоволствените култури и местообитанията и вместо изгоди да донесе загуби за селските общности. В световен мащаб апетитът към енергия трябва да се намалява, иначе никакви заместители няма да могат да решат енергийните проблеми на човечеството.
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IMPACT OF THE ECONOMIC MECHANISMS ON THE DEVELOPMENT OF
THE MARKET OF BIO-FUELS IN BULGARIA
Balin Balinov
Technical University – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Bio-fuels are not a remedy for overall replacement of the non-renewable energy sources, although they could have
contributed to the diminution of the pollution and carbon dioxide emissions, as well as for creation of renewable
alternative of the petrol.
The aim of this report is to bring the attention to the potential of ethanol and bio-diesel production in Bulgaria,
through implementation of economic stimulus and mechanisms.
The mal-nutrition and fuel problems are also introduced in the hereafter report in analyzing their implementation in
the country.
9 Доклад за 2006 г. на Република България пред Европейската Комисия за прилагането на Директива
2003/30/ЕС на Европейския Парламент и Съвета от 8 май 2003 г. Юни 2007

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И
ПЕРСПЕКТИВИ
Милкана Мочурова
Икономически институт на БАН – София
В статията се анализират основни показатели за водоползването, образуваните отпадъчни води, методите
на третиране на отпадъчните води, водоснабдяването, канализацията, селищните пречиствателни станции, както
и за качеството на водите в България. Разкриват се тенденциите на изменение в периода 1991 г. - 2005 г.
Качеството на водите е характеризиранo и чрез оценката на състоянието на водните тела, за които има риск да
не постигнат екологичните цели на Рамковата директива за водите. В заключение са направени изводи за екологичното състояние на водите и за предизвикателствата пред изпълнение изискванията на законодателството на
ЕС.
Ключови думи: водни ресурси, отпадъчни води, интензивност на водоползването, замърсяване на водите,
Рамкова директива за водите на ЕС
Key words: water resources, waste water, water intensity index, water pollution, EU Water Framework Directive

Водоползване и отпадъчни води
Интензивността на водоползването (делът на
годишно иззетите пресни води спрямо общите пресни водни ресурси) е приета като показател за оценка на потенциалните водни проблеми в количествен аспект в една държава. Счита се, че този дял
не трябва да надхвърля 20%. От една страна съгласно този критерий след 1993 г. интензивността
на водоползването в България намалява и през последните години се движи около 20%1 . От друга
страна сравнението с държавите от пан-европейския регион разкрива тревожния факт, че в България
интензивността на водоползването е изключително
висока. България е на 5 място сред 47 държави,
подредени по индекс на интензивност и попада в
групата на страните с воден стрес (Фиг. 1).
Намалението на интензивността на водоползването е съпроводено с устойчиви темпове на растеж на БВП. През 2005 г. с единица вложена вода
е произведен близо пет пъти по-висок БВП отколкото през 1991 г. (Фиг. 2). Рационалното използване на водата може да се илюстрира и с произведената брутна добавена стойност на единица вложена вода. През 2005 г. секторът на услугите формира най-голяма БДС с единица вода, а индустриалната дейност – най-малка (Фиг. 3).
Количествата на използваните води са по-малки от тези на иззетите основно поради загубите по
водопреносната система. Например през 2005 г.
вътрешните загуби по разпределителните мрежи
на фирмите ВиК са 61% от постъпилите води. В
Област Добрич се регистрира най-голям дял на вътрешните загуби във водоразпределителната мрежа (80,4%), същевременно 50% от населението

там е на режимно водоподаване2 .
Индустрията в България генерира най-много
отпадъчни води, като количествата значително варират през периода 2000 г. – 2005 г., което се
дължи на изпускане или преустановяване изпускането през известни периоди от време на водите,
съхранявани в хвостохранилища на добивни предприятия (Фиг. 4). Количествата от битовия сектор
(домакинства и услуги) почти не се променят през
годините. Селското стопанство има незначителен
дял като точков източник на замърсяване, който също не се променя Съгласно международната практика водите от охлаждащи процеси са отделна категория и не се включват към отпадъчните води.
Като цяло през разглеждания период няма промяна на средногодишните количества отпадъчни води.
Следователно за разлика от наблюдаваното намаление на иззетите води и подобрената ефективност
на водоползването (Фиг. 2), при отпадъчните води
липсват подобни положителни признаци и не може
да се открие тенденция на намаляване на отпадъчните води.
Третиране на отпадъчните води
След първоначалното силно намаляване на количествата заустени отпадъчни води и на нетретираните води (Фиг. 5), през последните пет години
не се наблюдава тенденция на намаление. През
2003 и 2004 г. количествата се увеличават, което
се дължи на изпуснати води след престоя им в
хвостохранилища. През последните три години от
разглеждания период абсолютното количество на
заустените води без третиране остава приблизително постоянно, а относителният им дял в общото
количество се увеличава.

1 НСИ, Околна среда 2005, С., 2007, стр. 17
2 МОСВ, НСОСПД 2005-2014 г., раздел Анализ по компоненти на околната среда
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Данните са за 1990 г. и 2002 (03 или 04) г.
Цит. по EEA, 2007, Europe’s Environment, Forth Assessment, p.92

Фиг. 1. Интензивност на водоползването в пан-европейския регион
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Източник: НСИ, Околна среда 2005, стр. 18

Фиг. 2. Иззета вода и произведен БВП
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Фиг. 3. Произведена брутна добавена стойност на единица вложена вода по основни икономически
дейности през 2005 г.
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Фиг. 4: Образувани отпадъчни води (хил. куб. м/ год.)
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Фиг. 5. Заустени отпадъчни води хил. куб. м/ год. (не се включват отпадъчните води
от охлаждане и повторно използваните от генератор)
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Фиг. 6. Заустени количества и вид на третирането

За отделни поречия като р. Осъм, р. Арда, р.
Места над 60% от заустените отпадъчни води не
са третирани. През целия анализиран период преобладава най-опростеният метод на пречистване –
механичния (Фиг. 6). Количествата води, заустени
след биологично третиране и допречистване, остават на минимални равнища.
В индустрията най-голям дял в генерираните
отпадъчни води имат производството и разпределението на енергия и преработващата промишленост, в т.ч. производството и преработката на
метали, на дървесна маса, хартия и картон. В хранително-вкусовата промишленост 75,5% от водата се зауства непречистена (Табл. 1).
Друг източник на замърсяване на водите е битовият сектор, който включва населението и предприятия от обслужващата сфера в градовете, които
заустват в обществената канализация. През пери-

ода 1995 г. – 2005 г. делът на водоснабденото
население се е увеличил с 0,2 процентни пункта,
канализираното - 2,4 пункта, обслужваното от
СПСОВ - 5,3 пункта. Нараства, макар и бавно, броят на действащите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ), но те функционират с 54% от капацитета си поради недостатъчно
изградена канализационна мрежа. Броят на СПСОВ
през последните 5 години от разглеждания период
се е увеличил само с две станции. Станциите в курортните комплекси са претоварени през активния
сезон, където изграждането на инфраструктура
изостава в сравнение с бързите темпове на разрастване на строителството. В 9 области в България
и съответно в поречията на три големи реки (Осъм,
Арда, Места) няма изградени СПСОВ. Съгласно
оценката на Националната стратегия за развитие
на инфраструктурата3 голяма част от съществу-

3 Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България
за периода 2006 - 2015 г., Министерски съвет, 2006 г.
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Таблица 1. Структура на отпадъчните води от индустрията по икономически дейности през 2005 г.

Икономически дейности
Добивна промишленост
Преработваща промишленост, в т.ч.
Хранително-вкусова
Текстил, кожи, обувки
Дървесна маса, хартия, картон и
изделия от тях
Кокс, нефтопродукти, ядрено
гориво, химични продукти
Производство и леене на метали
Производство
на
превозни
средства
Други дейности от прераб.
промишленост
Производство и разпред. на енергия
Строителство

Заустени във водни обекти
Образувани
в % от водите за съответния отрасъл
отпадъчни води
в % от отп. води в
механично
биолог. третиране
без третиране
индустрията
третиране
и допречистване
6,0
42,1
46,5
11,5
45,4
27,4
43,7
28,9
6,9
75,5
11,3
13,2
2,4
19,6
24,5
55,9
13,8

16,6

33,4

50,0

6,6

44,4

46,5

9,1

10,0

1,4

84,1

14,5

0,2

26,5

40,7

32,8

5,5

52,9

15,2

31,9

48,3
0,3

20,4
77,2

75,2
9,5

4,4
13,3

Източник: Изчислено по данни на НСИ

Таблица 2. Основни показатели за водоснабдяването, канализацията и СПСОВ

Показател
Дял на населението, свързано с
общественото
водоснабдяване
от
общото население

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

%

98,7

98,4

98,7

98,8

98,8

98,8

98,9

%

66,5

66,5

67,4

68,0

68,4

68,5

68,9

%

35,4

36,7

38,1

38,6

39,9

40,3

40,7

с механично третиране

%

0,9

0,7

0,9

0,9

2,1

2,4

2,5

с биологично третиране

%

34,5

36,0

37,2

37,7

37,8

37,9

38,1

%

.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Брой действащи СПСОВ
бр.
механично третиране
бр.
биологично третиране
бр.
Дял на фактическия капацитет на
%
СПСОВ от проектния капацитет

48
12
36

51
10
41

54
11
43

54
12
42

55
13
42

56
15
41

56
14
42

59

58

54

56

56

53

54

63

67

67

68

73

70

Дял на населението, свързано с
обществената канализация, от общото
население
Дял на населението, обслужвано от
СПСОВ:

Други пречиствателни станции

Селища, обслужвани от СПСОВ
Източник: НСИ, Околна среда, 2005

бр.
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ващите пречиствателни станции за отпадъчни води
се нуждаят от разширение, реконструкция и модернизация, поради работата им извън проектния им
капацитет и невъзможност за спазване на условията за заустване във водните обекти, съгласно издадените разрешителни за заустване.
Важен фактор за рационалното водоползване
е състоянието на водната инфраструктура. Общата
дължина на водопроводната мрежа, експлоатирана от ВиК през 2005 г. е 69 хил. км. Около 57% от
мрежата е въведена в експлоатация до 1970 г.,
7% в периода 1991 – 2005 г. Канализационната
мрежа е 8244 км, основната част 57% е изградена в периода 1971 – 1990 г., 8.4% в периода 1991
– 2000 г. и 1.2% през 2001 – 2005 г. По степен
на изграденост на канализационната мрежа и пречиствателните станции за отпадъчни води в населените места има значително изоставане спрямо
развитието на водоснабдителните системи. Делът
на канализираните градове е 70,2 %, а на селата
– 2,1 %. По оценки на Националната стратегия за
развитие на инфраструктурата над 20% от изградените канализационни мрежи са физически и морално амортизирани и се нуждаят от реконструкция,
а в някои случаи от цялостна подмяна. Неефективното функциониране на канализационните мрежи води до висока инфилтрация и ексфилтрация,
замърсяване на водни обекти, както и до аварийни
ситуации и наводнения на потребители.
Наблюдава се слабо увеличение на събраните води в обществената канализация, респ. на събраните в и заустени от СПСОВ с преобладаващо
биологично третиране. Количеството води с биологично пречистване нараства в абсолютни размери,
но намалява като дял от общо заустените отпадъчни води от СПСОВ.
При пречиствателните станции съществува
проблем с утайките, които се образуват вследствие технологичния процес на третиране на отпадъчните води. Съгласно законодателството неопасните утайки от големите станции не трябва да се
депонират, а да се оползотворяват в земеделието.
Данните от изпитванията на утайките показват отсъствие на екотоксичен и фитотоксичен ефект върху тест-културите, което означава, че те могат да
бъдат използвани за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските
земи. Въпреки това през последните години основният метод за обезвреждане на утайки от СПСОВ,
е депонирането (78% от утайките са депонирани).
Анализът на Изпълнителната агенция за опазване

на околната среда (ИАОС)4 изтъква следните причини за неефективно използване на утайките:
• няма практики за оползотворяване на утайките чрез употребата им в земеделието;
• утежнената процедура за издаване на разрешения за оползотворяване на утайки чрез употребата им в земеделието;
• липса на подходяща селскостопанска техника за разпръскване на утайките;
• няма достатъчно информация за ползите от
използване на утайки в земеделието, в т.ч. за методите и техниките за влагането им в почвата.
Качество на водите
Качеството на водите е най-важният индикатор за въздействието на човешката дейност върху
естествената водна среда. Към момента действащата Националната мрежа за мониторинг на повърхностните води се състои от 250 пункта за ръчно пробонабиране и 3 автоматични станции на р.
Струма, р. Места и р. Марица за наблюдение и
контрол в реално време.
За комплексен показател за органичното натоварване на водните екосистеми може да се приеме биологичната потребност на кислород (БПК5).
Основни екологични проблеми в началото на
1990-те години са проблемите в т. нар. горещи точки - центрове на тежката индустрия (черна и цветна
металургия, химическа, циментова промишленост), чиито предприятия са ресурсоемки и енергоемки и където нивата на замърсяване на всички
компоненти на околната среда са високи и създават риск за здравето на местното население. През
1992 г. от 13 големи реки - 1 река (Места) се счита относително чиста, 2 реки Дунав и Бели Лом не
отговарят на втора категория в никоя мониторингова точка, а от останалите 10 реки, по-големи проблеми се наблюдават в шест (Арда, Янтра, Искър,
Марица, Осъм и Тунджа), където повече 50 % от
дължината на течението им е сериозно замърсена5 .
Средногодишните концентрации на БПК5 от
1981 г. до 2002 г. (Фиг. 7) са обратнопропорционални на икономическото развитие през периода:
подобрение до 1999 г. и след това задържане на
състоянието или влошаване за определени реки.
Съгласно оценки на ИАОС екосистемата на
морето е дестабилизирана във висока степен.
Основните проблеми произтичат от големия брой
разположени на сушата източници на замърсяване - зауствания на битови и промишлени отпадъч-

4 ИАОС, Доклад по чл. 16, ал.2 на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, 2005 г., стр. 9
5 World Bank, Report No 10142, Bulgaria Environment Strategy Study, 1992, p. 44-46
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ни води и дифузно замърсяване от земеделските
площи, които носят значителни количества неорганични съединения на азота и фосфора. За замърсяването допринасят и интензивният морски транспорт и проучвателните и експлоатационни сондажи за нефт и природен газ в шелфа. Измерените
стойности на биогенните елементи в морските води имат периодични превишения над допустимите
концентрации, но запазват относително ниските си
стойности. При показателите, отразяващи общото
замърсяване на морските води и тяхното екологично състояние: БПК5, перманганатна окисляемост
и разтворен кислород, се наблюдава тенденция към
подобряване.
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Във основа на представената информация за
качеството на речните и морските води общата
оценка за състоянието на водите ресурси след
1999 г. не е еднозначна. При някои показатели се
наблюдава подобрение, други са без промяна или
се влошават. Според класификацията на Европейската агенция по околна среда, приетата и от ИАОС6 ,
тенденциите в развитието на компонентите на околната среда са три вида: „положителни”, „отрицателни” или „без промяна”. Съгласно тази класификация последните пет години общата екологична оценка на състоянието на водните ресурси в
България е „без промяна”.

Източник: ИАОС, Зелена книга 2002, стр. 98

Фиг. 7. Качество на водите в главни реки по показателя БПК5

Допълнителна представа за състоянието на
водите дават докладите във връзка с изпълнението
на Рамковата директива за водите (РДВ)7 . Целите
за качество на водите съгласно РДВ се определят
за т.нар. водни тела8 . Въз основа на оценка на значимите натоварвания върху водните тела и на тяхната уязвимост басейновите дирекции към Министерството на околната среда и водите извършиха

първоначално идентифициране на водните тела, за
които има риск да не постигнат екологичните цели,
определени в чл.4 на РДВ. За оценката са използвани съществуващи мониторингови данни за повърхностните води и за емисиите, а в случаите, когато
няма достатъчно данни или липсват такива, е правена експертна оценка.
Водните тела са класифицирани в следните

6 Тази оценка се основава на прилагане на метода DPSIR - Движещи сили > Натиск > Състояние >
Последствия/Въздействие > Резултат/Реакция (DPSIR – Driver-Pressure-State-Impact-Response).
7 МОСВ, Национален доклад за управлението на водите на речно басейново ниво в Република България.
Преглед на изпълнението на изискванията на чл.5 и чл. 6 от РДВ 2000/60/ЕС, март 2005 г.
8 Водното тяло е самостоятелна и значима част от повърхностните води (езеро, водоем, поток, река или
канал или част от река или канал или част от крайбрежните води) или отделен обем подземни води в рамките на
един водоносен хоризонт или водоносни слоеве, РДВ, чл. 2 (10), (12)
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категории:
• Водни тела в риск – за които е ясно без необходимост от по-нататъшно охарактеризиране или
допълнителни мониторингови данни, че няма да постигнат екологичните цели в РДВ;
• Водни тела, които е възможно да са в риск
– за които има вероятност да не постигнат екологичните цели в РДВ, но поради недостатъчно данни

не може да се направи с достатъчна сигурност окончателна оценка. За тях са необходими допълнителни мониторингови данни за окончателната оценка;
• Водни тела, които не са в риск – за които е
ясно без необходимост от по-нататъшно охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни,
че ще постигнат екологичните цели в РДВ.

Таблица 3. Брой на повърхностните водни тела след оценка на антропогенното натоварване върху
тях в отделните райони за басейново управление на водите

Район за басейново управление

Не в риск

В риск

31
89
86
354
560
44%

28
50
82
22
182
14%

Дунавски
Черноморски
Източнобеломорски
Западнобеломорски
Общо
% от общия брой за страната

Евентуално в
риск
177
132
157
74
540
42%

Източник: МОСВ, Национален доклад за управлението на водите, 2005 г., с. 29

Данните в табл. 3 показват, че при около половината от повърхностните водни тела9 състоянието и качеството е такова, че могат да постигнат
екологичните цели на РДВ. Останалите 56% са в
риск да не постигнат екологичните цели в РДВ или
са евентуално в риск и се нуждаят от допълнителни анализи, за да се направи окончателна оценка.
В заключение могат да се направят следните
изводи:
България е в състояние на воден стрес, тъй
като интензивността на водоползването е на критичната 20-процентна граница и е доста по-висока
в сравнение с повечето държави от пан-европейския регион. Допълнителни проблеми поражда неравномерното разпределение на пресните води на
територията на страната. Това налага както рационално използване на наличните водни ресурси
(водовземане), така и намаляване на замърсяването чрез съкращаване на количествата зауствани
отпадъчни води и чрез по-добро пречистване, респ.
намаляване на заустените товари замърсители.
По отношение екологичното състояние на водите могат да се откроят два периода. През първия
1990 г. – 1999 г.10 се наблюдава намаление на
иззетите води и на заустените отпадъчни води от
производствени и битови източници и подобряване

качеството на водите. Тази тенденция се прекратява постепенно с икономическото оживление в
страната. През втория период 2000 г. – 2005 г.
като цяло качеството на водите се задържа без
промяна. Нараства произведения БВП с единица
вложена вода. Същевременно се наблюдават отрицателни тенденции като увеличаване на заустваните отпадъчни води без третиране, прилагане само на най-опростените методи на третиране, остарели технологии, амортизация на водната инфраструктура, нерационално използване на водите от
сектор „Индустрия”, в сравнение с „Услуги”. Тези
проблеми предпоставят натрупване на замърсители и в близко бъдеще може да се очаква влошаване качеството на водите. Замърсяването наред с
критичната интензивност на водоползването предполага и зараждане на конфликти за достатъчно и
за чисти водни ресурси между различните
потребители, особено между услугите (например
туризма) и промишлеността или населението или
селското стопанство.
През изследвания период постепенно се развива мрежата за мониторинг на водите. Въпреки
това цялостните оценки на качеството на водите са
затруднени от факта, че все още не е актуализирана наредбата за категоризация на повърхностните

9 Подземните водни тела са изключени, тъй като при тях няма оценка на риска за Дунавския район.
10 Посочените граници на периодите са приблизителни, тъй като състоянието на водите, например реките
е резултат както от внасяните замърсители, така и от самопречистващата способност на водата. Промяната във
внасяните в реката количества замърсители се отразява на мониторираните показатели за качество с известен
лаг във времето.
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води. Освен това информацията се публикува минимум с две години закъснение. Това не позволява
да се оценява своевременно резултатността (ефекта) на екологичните политики и при необходимост
да се предприемат промени. Все още не всички
водоползватели имат монтирани измервателни
уреди, а в канализацията постъпват не малки количества с неизвестен произход. Всичко това налага
подобряването на системите за мониторинг и
информация.
Усилията на държавната в областта на опазване и съхраняване на водите са насочени основно
към изпълнение на изискванията на Директивата
за пречистване на отпадъчните води от населени
места. От 2000 г. публичните ресурси (собствени,
безвъзмездни от ЕС, заеми) са насочени предимно за изграждане на канализация и СПСОВ по редица програми. Тези инвестиции остават основен
приоритет и след присъединяването към ЕС.
Въпреки изпълнението на редица програми и проекти през периода 2001 г. – 2005 г. увеличението
на дела на населението, свързано с канализация,
и на броя на построените пречиствателни станции
е незначително. На фона на символичните до момента резултати при изпълнението на Директивата,
постигането на целта за построяване над 360 пречиствателни станции до 2014 г. изглежда невъзможно без решителна промяна в досегашните ме-
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ханизми на политиката по опазване на водите.
СПСОВ действат неефективно с около половината от проектния си капацитет, поради неизградена канализация. Това означава високи оперативни разходи в периода на експлоатация, които трябва да се поемат от общините, понеже безвъзмездното финансиране покрива само инвестиционните
разходи. Може да се търси запълване на капацитета на СПСОВ с производствени отпадъчни води,
докато се изгради битовата канализация в съответното селище. Това ще даде възможност междувременно на предприятията да модернизират технологиите си за производство и/ или за опазване
на водите. Проблем е и неоползотворяването на неопасните утайки от СПСОВ въпреки анализите, които показват, че те представляват ценен ресурс и
могат да бъдат използвани в селското стопанство.
Операторите на СПОСВ трябва да търсят взаимно
изгодно сътрудничество със земеделския сектор.
Изпълнението на Рамковата директива за водите поставя огромни предизвикателства пред
България. Все още няма реална представа каква
част от водите ще могат да изпълнят изискванията
на РДВ без допълнителни мерки, какви мерки (освен изграждането и модернизацията на СПСОВ) ще
е необходимо да се реализират във връзка с управлението на водните тела в риск.
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Предложеният доклад е посветен на нарастващата роля на аутсорсинга като съвременна стопанска практика в условията на глобализиращия се свят. Поставя се акцент върху възможностите за реализиране на дългосрочни ползи както за отделната стопанска организация, така и за националната икономика като цяло, свързани с
нарастването на конкурентоспособността на фирмите-партньори поради позитивните технологични ефекти в
процеса на аутсорсинг. Представени са основните подходи за организиране на аутсорсинг и съответните им
форми в международната бизнес практика. Анализът е ориентиран и към идентифициране на основните проблеми,
с които могат да се сблъскат мениджърите при реализацията на бъдещи аутсорсинг проекти в условията на
общоевропейския пазар. В доклада са използвани данни от международни сравнителни изследвания и собствени
проучвания относно факторите, определящи България като привлекателна аутсорсинг дестинация.
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Ролята на аутсорсинг-практиките в процеса на
интегриране на икономиките на новите страни-членки в Европейското икономическо пространство са
ясно изведени от водещите международни консултантски компании. Специално място е отделено на
засилването на позицията на България като привлекателно място за аутсорсинг на бизнес процеси
[3]. Голяма част от новите страни-членки в ЕС вече
са получили инвестиции за реализиране на проекти в областта на аутсорсинга. В същото време има
инвеститори от големи европейски компании, които проявяват сериозен интерес в тази насока.
Разширяването на аутсорсинга и нарастването на неговото значение за развитието на националната икономика следва да бъде предмет на по-задълбочено разглеждане. Общите очаквания към аутсорсинга предполагат, че чрез него биха се реализирали дългосрочни ползи, свързани с нарастването на конкурентоспособността на фирмите-партньори. В частност това е валидно за българските
бизнес организации при рационализирането на техните бизнес процеси и тяхното преструктуриране.
Аутсорсингът не е нов феномен за световната управленска практика, но в същото време той
продължава бързо да набира скорост и поставя началото на нов етап от международното разделение
на труда. Въпреки че няма общоприето разбиране
по отношение на термина, аутсорсингът може да
се определи като осигуряване на продукти (стоки
или услуги) за дадена организация от източници извън нейния обхват. Аутсорсингът се превръща в
бизнес практика, чрез която една организация концентрира своите оскъдни времеви и парични
ресурси, като ги насочва към осигуряване на съществените си конкурентни предимства. В същото
време тя постига все по-добри резултати от своите

неосновни (вторични) бизнес процеси, които са
предмет на аутсорсинг.
Концептуално дефиниран, аутсорсингът (outsourcing - OUTside reSOURCe usING) представлява
инструмент за трансфериране на определена специфична дейност от дадена организация към (предоставянето й за изпълнение от) друга външна за
нея организация-“вендор”. От тази гледна точка,
главните цели на аутсорсинга е да спести финансови средства на компанията, да повиши ефективността в нейната работа, и да освободи ресурси на
компанията за други дейности. Аутсорсингът се явява част от стратегията за управление на организацията, а не е просто форма на партньорско взаимодействие или коопериране. Аутсорсингът предполага трансфер към организацията-вендор не само на пълномощия, но и на отговорност за производството на стоки или предоставянето на услуги.
По принцип, преходът към аутсорсинг предполага
отказ от собствения бизнес процес за определено
време, фиксирано с договор, и възлагане на услуга за реализацията (осигуряването) на този процес
от страна на друга организация.
Релокацията на производствените дейности и
аутсорсингът извън пределите на страната (офшор
аутсорсинг) в промишлените отрасли се осъществява от десетилетия в световната икономика. Напоследък, с бързото технологично развитие, с нарастване на инвестициите в ИКТ-инфраструктура, със
засилващата се либерализация на търговията в сектора на услугите и наличието на източници на нископлатен квалифициран труд (като например новите страни-членки на ЕС), аутсорсингът на услугите
и по-специално на информационно и комуникационно-базираните бизнес услуги (например, взаимодействие с клиентите, бек-офис и други професи-
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онални услуги) съществено нараства [5]. В известен смисъл, аутсорсингът на услуги е качествено
различен от аутсорсинга в материалната сфера поради безпроблемното преминаване на границите с
използването на новите ИКТ.
В световен мащаб информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са най-развитото
поле на аутсорсинга. Това е пазар с годишен оборот около 35 млрд. щатски долара и има вече 25
годишна история [22]. Аутсорсингът на ИКТ се изразява с предаване на специализирани компании
на пълните или частични функции, свързани с информационните и комуникационните технологии,
а именно:
• обслужване на мрежова инфраструктура;
• системна интеграция;
• проектиране и планиране на автоматизирани бизнес-системи с последващо постоянно развитие;
• поместване на корпоративните бази данни
на сървъри на специализираните компании;
• създаване и поддръжка на публични webсървъри;
• управление и поддържане на информационните системи;
• купуване на лизинг на компютърно оборудване, и др.
Активното развитие на аутсорсинга на ИКТ в
световен мащаб се обяснява с това, че с все постремителното развитие на технологиите компаниите все по-трудно внедряват появяващите се информационни и комуникационни иновации, тъй като не
разполагат с достатъчно квалифицирани специалисти в тази област. Оказва се, че за компаниите
е по-изгодно да привлекат опитни организации с високо квалифицирани специалисти в областта на
ИКТ, отколкото да създават и разширяват собствените си специализирани подразделения. Едно от основните преимущества на аутсорсинга на ИКТ се
състои в значителното повишаване на ефективността на финансовия мениджмънт. Резултатите от
прилагането на тази съвременна бизнес практика
произтичат от големите й технически възможности и високата квалификация на ангажирания със
специализираната дейност персонал.
Увеличението в скоростта на технологичната
промяна води до разрастване на аутсорсинга, тъй
като той позволява на фирмите да използват услуги,
основани на модерните технологии, без да понасят все по-често необходимите разходи за адаптирането на тези технологии. В допълнение, общоприложимостта и мобилността на уменията, свързани с развитието на иновациите в информационните и комуникационните технологии през послед-
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ните години намали цената на аутсорсинг услугите,
основани на ИКТ, и доведе до увеличаването на аутсорсинга на тези услуги.
Съществува дебат в научната литература по
отношение на дефиницията на понятието “аутсорсинг” [11]. Някои от дефинициите са свързани с
дейностите по аутсорсинг, осъществявани в рамките на местната икономика. Lei и Hitt [15] дефинират аутсорсинга като “възлагане към външни
доставчици на производството на компоненти или
други дейности, добавящи стойност”. Някои автори поставят акцент върху международните договори за осигуряване на компоненти, подсистеми или
дори завършени продукти [10]. Perry [17] фокусира вниманието обаче върху заетостта, дефинирайки аутсорсинга като “прехвърлянето на дейности,
осъществявани до момента от собствен персонал,
към персонала на други организации”. Sharpe [21]
определя аутсорсинга като прехвърляне към доставчик на онези дейности, които са извън обхвата
на ключовите компетенции на организацията.
Deavers [9] разглежда аутсорсинга като различни
възможности за корпоративно действие, например
всички отношения със суб-контракторите, цялото
задгранично производство на американските
фирми, наемането на работници за нетрадиционни работни места, както и временната заетост (един
пример за широк поглед върху проблематиката, отчитащ секторната и националната перспектива.
Gilley & Rasheed [11] правят опит да изяснят
проблема с дефинициите, като свързват аутсорсинга с акта на поръчване (или възлагане) на създаването на продукт (стока или услуга), която или
е била фактически осигурявана (по линия на вертикалната интеграция), или е било възможно технически да бъде осигурявана чрез вътрешно-организационни ресурси независимо, че е възприета ориентация към подизпълнител. Този възглед покрива
вече изложени идеи и концепции, като например за
“вътрешната” (собствено произведена) и външната доставка (Scheuing, 1989); стратегическите решения за производство или аутсорсинг [23]; външното договаряне [13]; придобиването и приватизацията [19]; търговото конкурентно възлагане и субконтракторната либерализация [4]; концепцията
“произведи или купи, и фокусирай” и др. Според
нас, тази холистична перспектива към същността
на аутсорсинга осигурява възможност за неговото
третиране като инструмент на стратегическия
мениджмънт, в подкрепа на което са налице множество теоретични възгледи.
Процесите на вертикална де-интеграция са
анализирани от Williamson [24], който представя
аутсорсинга като положителна алтернатива за нови организационни форми на бизнеса. Porter [18]
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показва как над половината от придобиванията на
звена в нови сектори или подсектори са били впоследствие изоставени, в резултат на промяната в
стратегическия мениджмънт на компаниите в
посока, обратна на вертикалната интеграция. Child
[8] представя различни факти и свидетелства за разпространяващи се стратегии на “купуване” за сметка на “собствено произвеждане”. Gustafsson [12,
стр. 243] дори твърди, че “идеята за външното договаряне като средство за усъвършенстване на публичната администрация датира чак от средата на
19-ти век”.
Аутсорсинг-практики са налице предимно по
отношение на спомагателни дейности, но нерядко
и относно дейности с ключов характер. Множество
изследвания в автомобилната индустрия показват,
че е налице тенденция за възлагане на производството на важни компоненти, които традиционно са
произвеждани в рамките на компанията. С развитието на капацитета и технологичните знания на
подизпълнителите за формира и техния потенциал
за изпълнението на задачи като “системни интегратори”. Това дава възможност на автомобилната
компания да възложи производството на цялостна
подсистема на автомобила, като например захранваща верига, на външен изпълнител [14]. Проблемът с отграничаването на аутсорсинга обаче
остава, доколкото възлагащата компания запазва
способността си да възстанови собствения си производствен капацитет или алтернативите за възлагане на части от продукта или бизнес процеса.
Например, през 1997 г. Роберто Тесторе, директор на Fiat Automotive, определя ключовите компетенции на компанията в две посоки: двигатели и
дизайн (стайлинг). Въпреки това осигуряването и
двата компонента са частично възлагани на подизпълнители (напр. Pininfarina осигурява голяма част
от дизайна на автомобилите Фиат). Редица свидетелства се привеждат и относно ключови дейности
в публичния сектор. Например, Cheesley [7]
установява, че след 1993 г. търгове за подизпълнители са обявявани все по-често от управителните съвети на британски болници и други здравни
власти относно спомагателни клинични дейности
(например осигуряването на стерилни доставки,
здравни услуги при клиента, радиологични и фармацевтични услуги и др.).
Lei & Hitt [15] показват, че конкурентните предимства на възлагащите компании се ограничават
поради понижената им способност за организационно учене. Boston [6] представя един балансиран
поглед върху спорните предимства на “виртуалния”, без собствено “организационно съдържание”
държавен сектор, защитавайки тезата за ограничен обхват на разпростиране на външното догова-

ряне в публичната администрация и установяването на строги правила относно вида услуги, които
не следва да бъдат трансферирани. Масовите практики на договаряне на преобладаващата част от
държавните дейности се определя от някои автори
дори като “кухо, изпразнено от съдържание държавно управление” [16], при което държавните органи са трансформирани в “холдингови компании”,
администриращи система от частни доставчици на
публични услуги за гражданите. В други случаи въздействието на аутсорсинга върху качеството се посочва и като проблем за организации, трансфериращи бизнес процеси. Прави се извода, че недостатъчно внимание е било обръщано на управленските аспекти при аутсорсинг на дейности и по-конкретно върху управлението на риска при външното
договаряне.
Съществуващите изследвания по проблематиката показват, че позициите на привлекателните
държави за аутсорсинг постоянно се променят, като някои се качват нагоре в класацията, други
изпадат, а трети се включват за първи път. Така
картата на добрите аутсорсинг дестинации се променя всяка година спрямо напредъка или застоя в
развитието на страните. България за първи път е
включена в публикувания на 22 ноември 2005г.
“Индекс на разпределението на глобалните услуги” на консултантската компания “A.T.Kearney” [3].
Страната ни е поставена на 15-о място сред 40-те
най-привлекателни дестинации за аутсорсинг (табл.
1).
В индекса за 2006 г. България подобрява имиджа си на привлекателна дестинация за трансфер
на бизнес процеси и ИКТ, като се нарежда сред
първите 10 най-предпочитани за аутсорсинг страни,
заемайки 9-то място. В индекса за 2006 г. са включени десет нови дестинации - Естония, Латвия,
Литва, Украйна, Шри Ланка, Пакистан, Уругвай,
Мароко, Сенегал и Мавриций. От изследваните 50
страни на първите 3 места и през 2006 г. остават
Индия, Китай и Малайзия. Последните места в класацията са за Ирландия, Турция и Франция. Румъния е на 33 позиция (от 24 място през 2005 г.),
заради относително по-високите разходи за труд.
От страните от Централна и Източна Европа се забелязва по-сериозно понижение спрямо 2005 г. в
позициите на Чехия (от 7-мо място през 2005 г. до
16-то през 2006 г.) и Унгария (от 19-то на 24-то
място през 2006 г.).
Като главна причина определени страни да са
предпочитан партньор за аутсорсинг се установява по-ниското ниво на разходите за производство
на единица продукция в сравнение с другите алтернативни дестинации за изнасяне на съответната дейност. Този показател обаче не трябва да се
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Таблица 1. Фактори за разпределение на глобалните бизнес услуги
Общи разходи - 40%
Средна за страната заплата
Разходи за заплати
Средна стойност на възнагражденията за оператори в колцентрове, ИТ програмисти, оперативни мениджъри и др.
Електрическа и телекомуникационна система
Разходи за инфраструктура
Разстояние до важните центрове (клиенти)
Относително данъчно бреме, корупция и изменения на
Регулативни и данъчни разходи
валутните курсове
Квалифицирана работна сила - 30%
Размер на пазара на ИТ и бизнес процеси
Натрупан опит и познания на
Качество на ИТ
бизнес процесите
Качество на мениджмънта и ИТ обучението
Общ брой на работната сила
Наличие на работна сила
Брой на квалифицираната работната сила
Образование и владеене на
Резултати на стандартизирани образователни и езикови
езици
тестове
Относителен растеж на бизнес процесите и нива на
Текучество
безработица
Бизнес среда - 30%
Оценка на инвеститори и анализатори на бизнес средата и
политическата обстановка
Икономическа и политическа
Индекс на доверие на ПЧИ
среда
Бюрокрация
Правителствена подкрепа на ИКТ сектора
Оценка на качеството на инфраструктурата
Инфраструктура на страната
(телекомуникации, ИТ услуги)
Културно сходство
Резултат от Индекса на глобализация
(приспособимост)
Оценка на инвеститори на нивото на защита на
Защита на интелектуалната
интелектуалната собственост и ИКТ законодателството
собственост
Нива на пиратски софтуер
Източник: A.T. Kearney

разглежда самостоятелно и в изолация, единствено обуславящ атрактивността на дадена страна.
Индексът “Kearney” обхваща диапазон от показатели, които са не по-маловажни от цената на труда.
Основните фактори, които определят атрактивността на страните, са общите разходи, квалификацията на работната сила и бизнес средата (вж. табл. 1).
Тъй като предимствата в разходите са основният
фактор, мотивиращ офшоринга, финансовите фактори съставят 40% от цялото тегло на индекса
“Kearney”. Уменията и наличието на квалифицирани човешки ресурси и състоянието на бизнес средата получават по 30% относително тегло.
Към причините, определящи България като атрактивна аутсорсинг-дестинация могат да се посочат (БАИ, 2007):
• висококвалифицирана, многоезична работна ръка, работеща при едни от най-конкурентните
за работодателя нива на заплащане в Европа;

• членство на България в ЕС;
• стабилна и предсказуема бизнес и политическа среда;
• 10% корпоративен данък;
• възможност за освобождаване от ДДС при
внос на оборудване за инвестиционни проекти над
5 млн. евро;
• годишна амортизационна норма от 30% за
машини и оборудване, 50% за ново оборудване използвано за нова инвестиция или разширяване и
50% за софтуер и хардуер;
• договори за избягване на двойното данъчно
облагане с 61 страни;
• споразумения за взаимна защита и насърчаване на чуждестранните инвестиции с 60 страни.
Според БАИ в България вече са налице изградени 4 центрове за аутсорсинг на бизнес процеси
– София, Пловдив, Варна и Севлиево. Голям по-
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тенциал за превръщане в нови аутсорсинг центрове в краткосрочен план имат градовете Бургас,
Русе и Благоевград.
Аутсорсингът практически се внедрява активно в дейността на множество български стопански
организации с различен предмет на дейност. В българската стопанска практика най-голямо разпространение имат следните форми на аутсорсинг:
• информационни услуги (събиране и обработка на данни, в т.ч. създаване и управление на бази
данни, и др.);
• разработване на допълнителни програмни
решения за разширено интегриране на информационните и комуникационни среди;
• изходящи и входящи комуникации с клиенти на възложителя;
• “help desk” и “call center” (техническа поддръжка и разяснения чрез телефон, факс, електронна поща и др.);
• телепродажби, при които възложителят предоставя база данни с целеви клиенти, на които се
представя продукт (възможна е и продажба, фактуриране, събиране на вземането, последващо обслужване на клиентите, промяна на условията по договора и т.н.);
• “back office” (прехвърляне на обслужващите финансови, счетоводни и административни дейности от възложителя, като например водене на
счетоводство, подготовка на ведомости, трудови
договори, отпуски, извеждане на анализи и прогнози и т.н.).
Първият контактен аутсорсинг център на българския пазар е белгийската IMRO - България.
Центърът започва дейността си през 2003 г. със
100 души, като се занимава с доставки на комуникационни услуги и Интернет. В момента има 300
служители и капацитет 900 работни места.
Tumbleweed – София е българският офис на
световната компания за разработка на софтуер за
сигурност с главен офис в Калифорния, САЩ. От
2002 г. е лидер в производството на Интернет софтуер за комуникации, корпоративни решения за анти-спам, анти-вирус и e-mail филтриране. В българския офис понастоящем работят над 140 служители, обслужващи над 600 клиенти.
Една от първите български фирми, реализираща аутсорсинг проекти е “АИИ Дейта Процесинг”.
Тя стартира своята дейност през 1999г., когато започва да индексира информация за един от бизнес
продуктите на Reuters. По- късно, когато Reuters
Dow Jones правят своето смесено дружество Factiva, продължава да доставя тази услуга. Сега в
компанията работят над 100 души. Постепенно
дейността се разширява, като се включват нови клиенти – напр. дейности за поддръжка и обработка

на бази данни на американски и европейски фирми,
както и предоставянето на информационни и журналистически услуги за италианската и австрийска национални и информационни агенции.
Британската “Eurocash”, която е специализирала в областта на ДДС консултациите, регистрациите и възстановяването, трансферира към българския си офис отделните “продажби”, “процесинг” (обработка на документи и изготвянето на
искове) и “връзки с клиентите”.
Трите най-често изнасяни към България дейности в сектора на услугите засега са обработката
на данни, обслужването на чуждестранни клиенти
от кол-центрове и разработването на софтуер. Един
от най-големите проекти на чужд инвеститор у нас
е проектът на „Хюлет Пакард“ за изграждане на
глобален център за обслужване на клиенти в София
с над 1000 служители. Инвестицията на световната ИТ-компания е по-скоро случай на офшоринг
(при който компанията избира друга държава и стартира собствен бизнес там).
Ин лайн България ЕАД, филиал на Йn Line
Technologies и член на Йn Line Group of Companies
предлага решения и услуги за извършване на транзакции на организации със силен потребителски
бизнес, като например банки, ориентирани към банкиране на дребно; компании за публични услуги;
доставчици на телекомуникационни услуги и големи частни компании. Компанията използва натрупания опит и компетентност за изграждане, поддържане и развитие на контактите с клиенти и подпомага компаниите-партньори за цялостното подобряване на нивото на обслужване и оптимизиране
на продажбите.
“Ин лайн” България се радва на все по-високо
ниво на растеж, до което достига като от една страна - инвестира в своето партньорство със солидни
доставчици, а от друга - във връзките си със своите клиенти, между които са Обединена Българска
Банка, Булбанк, Първа Инвестиционна Банка,
Пиреос Банк и много други. Компанията разполага
с персонал от 63 служители, които са специалисти в своята област. Нейният екип от инженери за
техническа поддръжка и системни инженери осъществява цялостната поддръжка на продуктите и
услугите, предлагани от компанията, и успява да
отговори на потребностите на клиентите от качествени услуги и все по-голяма ефективност. Служителите в контактния център са добре обучени, достатъчно опитни и представляват клиентите на компанията според най-строгите стандарти за качество. Търговските консултанти на компанията анализират нуждите на клиентите и им предлагат найефикасните и икономични решения, които ще отговорят най-добре на техните настоящи и бъдещи
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изисквания.
“Ин лайн” обслужва външни компании чрез
своя аутсорсинг контактен център. Центърът предлага широка гама телемаркетинг услуги на български и международни фирми, вътрешни решения за изграждане на вътрешни телефонни центрове, консултации и поддръжка на отделни връзки с
клиенти. Основната дейност на компанията включва цялостни решения с оглед нуждите на потребителите и на партньорите и целите на мениджърите.
Ин лайн България предлага на българския пазар
широка гама от системи и решения, позволяващи
увеличаване на обема на извършваните от клиентите транзакции, като същевременно им осигурява подкрепа на местно ниво, включваща инсталация, настройка и поддръжка на общ и специализиран софтуер.
Дейността на “Ин Лайн” България се отличава с:
• Модерно организационно know how и доказани способности на ръководството и персонала;
• Персоналът на компанията участва в редовни сесии за обучение, на които се осведомява за
всички нови технологични и бизнес тенденции;
• Компанията предлага цялостни решения, в
които се комбинират най-добрите практики, за да
гарантира, че всички ангажименти към клиентите
осигуряват добавена стойност;
• Като член на In Line Group of Companies,
“Ин лайн” България интегрира в своите оферти know
how на различните компании от международния
състав на групата, за да постигне оптимални резултати с ефект върху постъпленията.
• “Ин лайн” предлага високо качество на обслужване според стандартите за защита на сигурността на информацията. Уникалните конкурентни
предимства на компанията включват:
• Опит в сферата на управлението на отношенията с клиенти (Customer Relationships Management) и телемаркетинга;
• Вертикален опит в сферата на телекомуникационните и комунални услуги , както и в ИТ
сектора;
• Висококонкурентна политика по разходите;
• Задълбочени познания на западните бизнес
практики;
• Персонал, владеещ основните европейски
езици;
• Гъвкаво работно време: 7/24/365;
• Най-съвременна технология и софтуер за
кол центрове, доставена от Cisco и HP;
• Гарантирана сигурност на данните, отговаряща на световните изисквания;
• Силен ръководен екип с богат опит във во-
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дещи компании;
• Отговорност за постоянно подобряване на
качеството;
• Способност да привлече и задържи мотивиран и висококвалифициран персонал.
Представеният пример за дейността на “Ин
лайн” България още веднъж показва, че успешният аутсорсинг предполага адекватен мениджмънт,
а в случаите на незадоволителен мениджмънт е
налице провал на аутсорсинг проектите. В “Ин лайн”
е налице гъвкава и адаптивна съвременна организационно-управленска структура, тъй като традиционните структури на управление обикновено не
са подходящи за реализация на аутсорсинг проекти.
Това се дължи на факта, че те не са били създадени, за да управляват дейности, разпръснати в рамките на организацията и външните й партньори, в
различни времеви зони и култури. Ефективното управление на аутсорсинга в една организация, какъвто е случаят “Ин лайн” България, осигурява единен достъпен център на отчетност и служи като
източник на най-добрите (бизнес) практики. Това
изисква компетентност в търговските сделки, управлението на финансите, управлението на риска
и комуникациите, наред със способността за възлагане и изпълнение на задачи и проследяване на
резултативността сред многобройните варианти за
решение.
В крайна сметка, едно аутсорсинг-партньорство е успешно, ако организацията успее да постигне стратегическите си цели. И организациятавъзложител, и нейните аутсорсинг партньори носят отговорност за постигането на крайните бизнес резултати. Организацията същевременно е отговорна за осигуряването на ефективно ръководство, поставянето на приоритетите и подкрепата на
аутсорсинг партньорите.
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MODERN OUTSOURCING PRACTICES IN BULGARIAN BUSINESS
ORGANISATIONS IN THE COMMON EU MARKET
Matilda Alexandrova
University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The paper is devoted to the expanding role of outsourcing as a contemporary business practice in the globalizing
world. Emphasis is put on the options for realization of long-term benefits by each business organization as well as the
national economy as a whole, on the basis of the increasing competitiveness of partner-firms due to the positive
technological effects from outsourcing activities. The main approaches for the organization of outsourcing in some
major forms in international business are reviewed. The analysis is oriented towards the identification of the main
problems which managers could face during the realization of future outsourcing projects in the conditions of common
EU market. The paper utilizes data and facts from international comparative surveys and own study regarding Bulgarian
outsourcing practices.
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Здравната реформа и интегрирането на България към ЕС поставиха нови изисквания към лечебните заведения.
Част от тях не могат да се справят с предизвикателствата и са в криза, от която не могат да излязат. Общините
са принудени да вземат важни стратегически решения за тяхното бъдеще, тъй като не могат да си позволят
непрекъснато да отделят от бюджета си за погасяване на задълженията им. Във Варненска област се работи
активно в тази насока чрез търсене на различни стратегии за оцеляване и устойчиво развитие на лечебните
заведения. Целта на статията е чрез стратегически анализ на здравната система във Варненска област да оцени
една възможна стратегическа алтернатива за нейното развитие - създаване на финансов холдинг.
Ключови думи: общински лечебни заведения, стратегически решения, стратегически анализ, здравна система,
мултиболнични системи, финансов холдинг
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1. Въведение
Здравната реформа в България постави нови
предизвикателства пред лечебните заведения, в т.ч.
и във Варненска област. Динамиката на външната
среда оказва много силно влияние върху оцеляването и развитието им. Изследването й при управлението на организациите дава възможност за поголяма адаптивност към промените.
При определяне на развитието на различни лечебни заведения, на областни центрове за здраве и
на Министерството на здравеопазването, е необходимо да се направи стратегически анализ на
факторите, влияещи върху здравните потребности
на населението. Причината за този извод е, че те
отразяват търсенето в пазара на здравни услуги, с
което трябва да се съобразяваме при разработване на стратегии.
В здравната система в България общинските
лечебни заведения функционират в условията на
развит пазар на здравните услуги. Но докато бъдещето на частните е избор на самите собственици,
общинските са силно зависими от стратегическите решения на принципала – Общинския съвет.
Тяхното развитие трябва да бъде съобразено освен с пазарните принципи и със социалните функции на обществото в областта на здравеопазването – осигуряване на достъп и възможност за профилактика и лечение на цялото население.
Последните правителствени решения в областта на развитието на здравната ни система са свързани с предстояща приватизация на лечебните
заведения. Приет е и забранителен списък на
болниците, които не могат да бъдат приватизирани.
Но както за тях, така и за останалите лечебни заведения трябва да бъде избрана стратегията на тяхното развитие.

Целта на настоящата публикация е да бъде
изследвана средата, в която функционират и се развиват общинските лечебни заведения във Варненска
област, здравно-демографската характеристика на
областта като част от нея и на тази база да се оцени една възможна стратегическа алтернатива за
тяхното развитие като финансовия холдинг.
2. Здравно-демографска характеристика на
обслужваното население
Към 2007 г. населението на Област Варна е
495 056 души или 6% от населението на страната
и 36,6% от населението на Североизточна
България. Областта е гъсто населена – 130 души
на кв.км. при 70 средно за България.
Раждаемостта през 2005 г.в областта е
10.8 ‰ и е по- висока от тази в България - 9.2 ‰.
Смъртността е по-ниска 12.5‰ при 14.6‰ за страната. Естественият прираст е -1.7 ‰. За Варна той
е положителен 0.6‰ (+ 205 човека) при отрицателен за България от – 5.4 ‰. През 2006 г. естественият прираст нараства на 2.4 ‰. Етническият състав на Област Варна е 85.3 % българи, 8.1 % турци,
3.3 % цигани и 1 % постоянно пребиваващи
чужденци.
Здравословното състояние на населението от
Варненска област сочи, че има регистрирани
23 536 хипертоници, 7 206 диабетици, 5 048 души с исхемична болест на сърцето, 3525 души с
мозъчно-съдова болест. В сравнение с предходните години е нараснал относителният дял на населението, заболяло от:
- болести на ендокринните жлези и обмяната,
- болести на нервната система и сетивните
органи,
- болести на органите на кръвообращението и
др.
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Структурата на заболеваемостта на населението в областта е подчинена на общата за страната, но има и свои специфики. Заболеваемостта на
100 000 жители бележи значително по-високи
стойности за следните класове болести: Новообразования, Болести на ендокринните жлези и обмяната, Болести на кръвта и кръвотворните органи,
Болести на нервната система и сетивните органи,
Болести на органите на кръвообръщението,
Болести на дихателната система, Усложнения на
бременността, раждането и послеродовия период,
Болести на костно-мускулната система, Вродени
аномалии.
Причините за смъртността на населението на
Варненска област насочват към здравните приоритети, които трябва да се определят в Областната
здравна карта, а именно:
- Мозъчно-съдова болест
- Новообразувания
- Исхемична болест на сърцето
- Хипертонична болест
- Захарен диабет
Изводите от изследването на здравно-демографската характеристика на Варненска област
показват, че здравното състояние на населението
му се влошава. Тоест, потенциалните потребители на здравни услуги са голям брой и те все повече
ще нарастват, като се има предвид възрастовата
им структура.
Демографските процеси и заболеваемостта
очертават най-съществената компонента (здравна)
в търсенето на медицинска помощ. Една картина
по поведение на основните демографски показатели и извеждането на връзки между заболеваемостта и рисковите фактори на здравето, осигуряват
адаптивност и гъвкавост на стратегическото и оперативно управление на предлагането на здравни
услуги. Известно е, че потребностите на населението от медицинска помощ се определят от много
фактори, водещи сред които са възрастовият
състав, нивото на заболеваемостта, нивото на общата и здравна култура, условията на бита и т.н.
Динамиката в здравните потребности на населението в областта се определя от редица
фактори, като увеличаване на средната продължителност на живота, увеличаване на относителния
дял на възрастното население, влошено икономическо състояние, безработица, нездравословен начин на живот, търсене на заместители на здравни
услуги и др. Варненският район като курортен и
университетски център осигурява потребностите и
на приходящи туристи, моряци, студенти.
Варненска област е една от областите с найвисока престъпност в страната и най-голям криминален контингент. Всеки ден се извършват средно

около 30-40 кражби, като регистрираните автокрадци в района са 370. Често се извършват убийства,
по-голямата част от които показни. Всеки трети жител на Варна е бил обект на престъпление. Само
54,6% от регистрираните престъпления на територията на областта са разкрити. Стресът, постоянният страх и последствията за жертвите на престъпления влияят пагубно на здравето. Много нисък
е процентът на разкриваемост на престъпленията,
което води до страхова невроза и стрес сред населението и увеличава заболеваемостта.
Безработицата също влияе върху здравния статус на населението. В гр. Варна безработицата през
2007 г. е 6,8%, като за сравнение за България за
2006 г. е 9%. В областта тя е по-висока. Във всяко
четвърто семейство няма нито един работещ, а във
всяко трето има повече от един безработен. Това
състояние води до стрес у много хора и е причина
за тяхното лошо здравословно състояние.
Нездравословното хранене се отразява съществено на здравословното състояние на населението. В изследване, направено от “АПЕА–Галъп”
през 2007 г. показва, че 45% от областното население среща затруднения с купуването на хляб,
40% не могат да си позволят да консумират редовно мляко, а 50% - сирене и яйца. За 72% от
населението от Варненски район месото е
деликатес, който рядко слагат на масата си.
Същото изследване сочи, че хората от областта са станали ниско платежоспособни през последните години. 29% от населението в района е
било с доход до 200 лв., а 40% са с доходи между
200 и 400 лв. Това означава, че над 70% от жителите на Варненска област не могат да си позволят
пълноценно хранене и необходимите при нужда медикаменти и лечение.
Атмосферното замърсяване, наред със съпътстващите рискови фактори от останалите компоненти на околната среда, социално-битовите
условия, начина на живот и наследствените фактори е от съществено значение за човешкото здраве.
Анализът на заболеваемостта показва, че в сравнение със средната за страната, по-силно е увеличена заболеваемостта на населението в градовете,
интензивно замърсени от промишлеността и транспорта. Водещи в структурата на заболеваемостта
са болестите на дихателната система. Съществена
е честотата на бронхиалната астма в районите на
химическата индустрия (близостта до Девня) и интензивността на автомобилния транспорт в големите градове. Важен дял имат и болестите на сърдечно-съдовата система. Наблюдава се зачестяване на новообразуванията, както и неблагоприятни
промени в репродуктивното здраве на населението.
Освен това влияние върху здравни потребнос-
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ти във Варненска област, от където са голямата
част от пациентите ни оказват и следните фактори:
липса на здравна култура в населението, нисък
стандарт на живота, нездравословен начин на живот,
търсене на заместители на здравните услуги –
екстрасенси, баячки, билкари и др.
3. Анализ и оценка на здравната система
във варненска област
Системата за медицинска помощ в област
Варна е неразделна част от регионалната здравна
мрежа. Тя включва всички лечебни заведения (публични, общински и частни), извършващи диагностика, лечение, наблюдение и рехабилитация в болнични условия на територията на града.
Като съставна част на регионалната система
на здравеопазване, медицинската помощ пряко се
влияе от степента на развитие на останалите елементи на системата и основно от състоянието и
нивото на развитие на извънболничната медицинска помощ.
Област Варна разполага с добре развита мрежа за извънболнична медицинска помощ. Високата
осигуреност на населението с лечебни заведения
и медицински специалисти, въпреки ограничените
финансови ресурси предназначени за здравеопазване е явно несъответствие с влошаващите се показатели за здравословно състояние. По данни за
2007 г. за област Варна осигуреността с лекари е
43.4 на 10 000 души от населението при средна
за страната 36.5. Видимо е, че осигуреността с
лекари на населението е много над тази за страната.
Системата за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП)
Анализирайки състоянието на ПИМП, следва
да се отбележи, че въпреки достатъчният брой ОПЛ
в гр. Варна (330 лекари в индивидуални и групови
практики) и високия процент на пациенти, избрали
личен лекар, качеството на предоставяните медицински грижи и организацията на работата не са на
необходимото ниво. Често се забавя насочването
на пациентите към специалист, поради което се
увеличава броя на болните с късно поставена диагноза и възникващи усложнения, късна хоспитализация, водеща до скъпоструващо лечение и удължен болничен престой. Това създава проблеми с
обслужването, лишавайки пациентите от своевременен достъп до спешна медицинска помощ и
евентуално болнично лечение.
Общопрактикуващите лекари регистрирани в
региона са както следва:
• За гр. Варна 250 лекари
• За останалата част на област Варна 98 лекари
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Системата за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)
СИМП в гр. Варна за 2007 г. се осъществява
от 8 ДКЦ, 58 МЦ, 331 Индивидуални практики на
лекари специалисти и 17 групови специализирани
практики. В тях работят 348 лекари специалисти.
Голяма част от лекарите от болничната помощ работят по втори трудов договор в лечебни заведения
за СИМП . По този начин от една страна напълно
се задоволяват потребностите на населението от
СИМП, а от друга страна се осъществява по-добра
колаборация между ЛЗ за болнична и извънболнична медицинска помощ в града. Налице е силна концентрация на СИМП в града. На настоящият етап
от развитието на здравната система на ЛЗ за
СИМП, в частност МЦ и ДКЦ на територията на гр.
Варна са в състояние да задоволят нарастващите
потребности на населението от специализирана медицинска помощ. През последните една-две години,
те успяха да създадат добра организация на
работа, закупиха необходимата медицинска апаратура и разполагат с достатъчно квалифицирани
кадри и капацитет, позволяващ поемане и извършване на по-голям обем дейности. Даването на възможност на голяма част от болничните лекари да
работят и в извънболничната помощ след старта
на реформата спомогна да се осъществи по-пълноценно необходимата колаборация между стационарната и извънболничната помощ. Така се избягва излишното дублиране на изследвания при хоспитализацията на болните, съкращава се средния
престой на пациентите в стационара и се подобрява наблюдението на болните след изписването им.
СИМП в останалата част на областта включва:
1 ДКЦ в Девня и 1 МЦ в Провадия, които са
твърде малко, като се има предвид, че такива големи общини като Бяла, Аксаково, Дългопол,
Ветрино, Суворово, Вълчи дол и др., нямат достатъчно специализирана медицинска помощ. Някои
от тях са отдалечени на повече от 50 км от Варна,
което може да бъде фатално.
Освен това, на територията на областта има
39 лаборатории, добре оборудвани за различни лабораторни изследвания. Това е твърде много за областта и излишен разход на средства.
Структура и профил на системата за болнична помощ
Лечебните заведения за болнична помощ (към
31.12. 2007 г. по данни на РЦЗ-Варна) на територията на гр. Варна и областта са:
А. Публични лечебни заведения
Болници за активно лечение:
- МБАЛ „Света Марина” ЕАД - разполага с
835 стационарни легла.
- МБАЛ „ Света Анна” АД - разполага с 469
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стационарни легла
- СБОБАЛ ЕООД (специализирана болница по
очни болести за активно лечение) - разполага с 40
стационарни легла
- СБАГАЛ „проф. д-р Стаматов”-гр.Варна
ЕООД (специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение ) - разполага с 140
стационарни легла
- МБАЛ „Царица Йоанна” ЕООД – Провадия
- МБАЛ Девня ЕООД
Диспансери със стационар:
- „ОДПФЗС”- Варна ЕООД (областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със
стационар) –едноличен собственик на капиталът на
дружеството е Община Варна и разполага с 80 стационарни легла
- „МДОЗС д-р Марко Ант. Марков” ЕООД
(Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар) - едноличен собственик на
капиталът на дружеството е Община Варна и разполага с 110 стационарни легла
Ведомствени болнични лечебни заведения:
- ВМА- ББАЛ (Болнична база за активно лечение )- собственост на МО
- МТБАЛ – гр. Варна (Многопрофилна транспортна болница) – собственост на МТ, разполага с
40 стационарни легла.
Б. Частни болнични лечебни заведения
- „СОБАЛ-доц. Георгиев” ЕООД гр. Варна (специализирана очна болница за активно лечение), разполага с 15 стационарни легла
- СХБАЛ „Проф. Темелков” ООД (специализирана хирургична болница за активно лечение), разполага с 20 стационарни легла
- СБАГАЛ „Майчин дом – Варна „ ЕООД (специализирана болница по акушерство и гинекология
за активно лечение.) - разполага с 31 стационарни
легла.
- СБАЛОТ „Еврохоспитал” ООД (специализирана болница за активно лечение по ортопедия и
травматология) - разполага с 26 стационарни легла
- СХБАЛ „ Валем” гр. Варна (специализирана
хирургична болница за активно лечение ) - разполага с 10 стационарни легла
- СБР гр. Варна (специализирана болница за
рехабилитация) с преобладаващо частно капиталово участие - разполага с 120 стационарни легла.
Ресурсна осигуреност на системата за болнична помощ
Осигуреност с болнични легла
Сравнявайки показателите за осигуреността
на населението в гр.Варна с болничните легла и
персонала със средните показатели за страната и
за страните от ЕС може да се направи извода, че

болничната мрежа в града разполага с оптимален
брой легла и човешки ресурси за задоволяване на
потребностите от болнична помощ.
Осигуреност с болничен персонал
По данни на НСИ към 31.12.2007 г. в лечебните заведения за болнична помощ на територията
на областта работят 7349 души. От тях: висш медицински персонал са 1988 лекари (в т.ч. стоматолози); медицински специалисти 2585 души и друг
персонал 2372 души. Високата осигуреност с болничен персонал в град Варна, обаче е в сериозен
дисбаланс с влошеното качество на болничната
дейност, респективно влошените показатели на общественото здраве.
Принципите на развитие на системата за болнична помощ през последните години не успяха да
създадат механизми за стимулиране на болничния персонал към постоянно повишаване на своята професионална квалификация и обновяване на
своите знания и практически умения. Механизмите
и нивото на заплащане на медицинския труд не обвързаха получаваното възнаграждение с количеството и качеството на извършваната дейност. Това
доведе до депрофесионализация и демотивация на
болничния персонал в повечето ЛЗ в града, както е
и за страната. В преобразуваните като търговски
дружества болници все още няма изградени достатъчно добри механизми за стимулиране и мотивиране на болничния персонал. Начинът на формиране на работната заплата е наследен и не е обвързан с приноса на работещия в общия болничен
процес и сложността и интензивността на труда.
Материално-техническа база и медицинска
апаратура
Голяма част от публичните болници в област
Варна разполагат със задоволителна материалнотехническа база. Сградният фонд не отговаря на
съвременните санитарно-хигиенни изисквания за
такъв род заведения, липсват достатъчно средства
за ремонт и текуща поддръжка, за закупуване на
болничен инвентар.
Частните болнични заведения разполагат със
съвременна материално-техническа база, но те също изпитват затруднения при осигуряването на
средства за обновяване на медицинската техника
и оборудване, поради липсата на инвестиционни
фондове и кредитни линии и целенасочена инвестиционна политика на национално ниво.
В резултат на направения анализ могат да се
обобщят следните изводи и оценки за състоянието
в момента:
• Наблюдава се дислокация на здравната мрежа в областта.
• В здравната система на област Варна има
наличие на голям брой скъпоструваща медицинс-
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ка техника и оборудване, които са морално остарели и неефективни.
• Съществуващите медицинска техника за диагностика и лечение и операционни зали не се натоварват ефективно, което води до загуби.
• Всяко лечебно заведение, според изискванията на Закона за лечебните заведения, трябва да
притежава рентген, ехограф и т.н. Това води до огромни разходи на общински средства. В същото
време те не се натоварват пълноценно на пълен
работен ден, което означава нерентабилност на използването им.
• Когато лечебните заведения нямат необходимите финансови средства и не могат да бъдат
подпомогнати от Общината, ползват силно амортизирана техника, която е понякога вредна за пациентите или не дава точна диагностика.
• Много често се закупува апаратура втора
употреба или по-нисък клас, която освен, че не е
най-добрата за диагностика и лечение, лесно се поврежда и се заплащат скъпи ремонти.
Тези изводи показват, че ако продължи дейността на лечебните заведения по същия начин, все
повече се отдалечаваме от европейското качество
на здравните услуги. Частните лечебни заведения
ще могат да го постигнат благодарение на добрите
си приходи. Държавата се грижи добре за университетските болници и националните центрове. Остава открит въпросът относно бъдещето на общинските лечебни заведения. В процес на приемане е
Националната здравна стратегия. Има решение на
Правителството за даване на възможност за приватизация на общинските лечебни заведения. Какво
ще бъде тяхното бъдеще зависи от решението на
Общинския съвет на всяка Община.
4. Една възможна стратегия за устойчиво
развитие
Като се има предвид чуждия опит в областта
на здравеопазването, се отделя специално внимание на управлението чрез обединяването на по-малки структурни единици каквито са по-голямата част
от лечебните заведения. Преди 1989 г. у нас в общините здравните структури бяха окрупнени. В началото на осъществяването на здравната реформа се извърши отделяне на поликлиниките от болниците. Сега всички болници регистрираха ДКЦ,
медицински центрове или групови практики, за да
затворят цикъла на диагностиката и лечението на
пациентите и да увеличат по този начин техния
брой.
Най-новите тенденции и съвременното развитие на лечебните заведения в пазарно развитите
страни е ориентирано към т.нар. мултиболнични
системи. В САЩ около 80% от всички болници са
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включени в такива комплекси. В останалите държави мултиболнични системи съществуват в Лион,
Париж, Марсилия (Франция), Квебек (Канада), изграждането на здравни градчета от типа на “Долината на Хеброн” в Барселона, Испания и др. Причините за този стратегически избор е конкуренцията,
икономията от мащаба, по-активната маркетингова стратегия, избягването на дублирането, специализацията на услугите и др. В развитието на
Варненските лечебни заведения, отчитайки ситуацията в страната ни, ние все още не можем и да мечтаем за такава степен на развитието им. Но приетата законова уредба ни дава основание за налагане на предприемачески дух и бизнес взаимоотношения в здравния сектор.
В Община Варна се обсъжда един възможен
подход за решаване на проблемите на общинското здравеопазване, което не е в много добро
състояние. Освен посочените слабости, може да
се изведе още един съществен факт – съществуват неразплатени сметки на някои лечебни заведения за предишни години за отопление, храна, медикаменти, ел.енергия, лизингови вноски за оборудване и др., които тежат на техните бюджети. Като
се има предвид, че клиничните пътеки не покриват
голяма част от разходите на болниците, те са в найкритично състояние.
Обединяването на търговските дружества е
форма на концентрация на капитала, преследваща преди всичко икономически цели, с оглед увеличаване производителността, рентабилността и оттам – конкурентоспособността на съответните
дейности и производства. Едни от най-често използваните са “консорциум” и “холдинг”.
Докато консорциумът представлява договорно обединение на търговски дружества за осъществяване на определена дейност, холдингът се създава във формата на АД, командитно дружество с
акции или ООД, за да “държи” капитала или управлението на други търговски дружества.
Холдингово дружество от стопански тип участва в управлението и капитала на дъщерните дружества като то самото извършва дейност по смисъла на Търговския закон.
А другият тип – финансовият холдинг участва
в управлението и капитала на дъщерните дружества,
като разпределя получаваните от последните печалби и дивиденти по холдинговата верига без самото холдингово дружество да извършва търговска дейност. За да има статут на холдинг, търговското дружество трябва да е вложило най-малко 25%
от капитала на дъщерните дружества. Холдинговата
пирамида може да бъде образувана по два начина,
отгоре-надолу и отдолу-нагоре. По първият способ,
създаденото за целите на холдинга търговско дру-
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жество влага директно капитали в дъщерните дружества. Това може да стане по няколко начина, единият от които е създаване на собствени еднолични
дружества. По втория начин, едно или повече търговски дружества учредяват холдинг, в капитала на
което влагат притежаваното от тях капиталово участие в други дружества. По този начин те ще получат акции или дялове от холдинга, а самият холдинг ще участва в капитала на дъщерните дружества.
Практически най-важно значение за дейността на дружеството от холдингов тип имат нормативните разпоредби, свързани с евентуални данъчни преференции.
По смисъла на посочените тълкувания, поудачната форма, която може да се приложи за
Варненските общински лечебни заведения е финансов холдинг от първия тип.
Идеята на общинското ръководство е всички
общински лечебни заведения да станат дъщерни
дружества, които ще бъдат независими. Те, понастоящем са регистрирани като ЕООД-та с едноличен собственик Община Варна.
Консолидацията ще повиши конкурентоспособността им на регионалния и националния пазар
на здравни услуги, ще увеличи ефективността и качеството на предлаганата медицинска помощ, ще
оптимизира разходите и управлението и ще осигури модерни механизми за привличане на инвестиции.
Основна задача пред финансовия холдинг е
прехвърляне на дейността по корпоративно управление и надзор. Това е свързано с назначаването
на професионални мениджъри на ниво холдинг и
въвеждане на пазарно ориентирана стратегия, прозрачни процеси за вземане на решения, управление
и отчетност, планиране, провеждане и управление
на процеса на трансформация на лечебните заведения от групата, който обхваща: управление на
финансите и инвестициите, производителността и
ефективността на персонала и оперативната ефективност. Тази форма на управление ще подготви
лечебните заведения за евентуална приватизация
и/или ефективно самостоятелно развитие. Целта
на преструктурирането и консолидацията е да се
обособи съвкупност от икономически устойчиви и
гъвкави бизнес единици с адекватно пазарно поведение и функциониращи под единно административно, финансово и стратегическо управление.
Друго предимство на структурата е още поголяма прозрачност на осъществяваните дейности,
оптимизиране на разходите и управлението, увеличаване на приходите, при балансиране на интересите както от страна на собственика – Община

Варна, така и на включените лечебни заведения.
Ще се постигне гъвкаво пазарно поведение, ефективност и конкурентна позиция.
Обединението на лечебните заведения ще повиши инвестиционния им потенциал. Това ще съзаде възможности за растеж, недостъпни за неинтегрирани и финансово слаби структури. Новите
капиталовложения значително ще увиличат сигурността на населението в достъпа до качествени
здравни услуги в региона и ще спомогнат за задоволяване на нарастващото търсене в резултат на
влошаване на здравното състояние на населението.
Очакват се в тази регионална здравна система да настъпят някои процеси на сливания, придобивания, преструктуриране и др., които имат за цел
хоризонтална и вертикална интеграция на естествено свързани дейности. Това би било невъзможно
без създаването на мощна група от холдингов тип,
в която централното управление ще има предимно
стратегически и финансови цели и задачи, а оперативните ще се осъществяват от ръководствата
на самите лечебни заведения, имащи ролята на дъщерни дружества.
Контролът върху разходите и върху цялата
дейност на общинските лечебни заведения ще се
засили. Това ще доведе и до по-добрата реализация на практика на Системата за финансово управление и контрол (СФУК) в тях поотделно и като
цяло за цялата общинска здравна система като
цяло.
В бъдеще може да се очаква те изцяло или
отделни техни дейности да бъдат приватизирани,
да се заложи на публично-частното партньорство
или някои от тях да бъдат силно субсидирани от
Общината (онкодиспансер, диспансера за пневмофтизиатрични заболявания и др.) .
Основният проблем ще бъде включването на
МБАЛ „Св. Анна” - Варна, където общинското участие е 35%. Но в началото на 2008 г. тя получи
статут на университетска. Вероятно ще е необходимо държавата да поеме своята част от задълженията си и участие в управлението. Друг вариант е
тя да не бъде включена в бъдещата съвместна
структура на управление. Но все пак Общината не
може и не бива да изоставя единствената многопрофилна общинска болница във Варна и е необходимо да разработи собствена политика за участие
в нейното управление. Възможно е да се направят
постъпки за превръщането й в общинска собственост, но тогава ще загуби университетския си
статут.
Подходът към изграждането на холдинг от финансов тип може да се приложи и в другите общини,
където има болници и медицински центрове (МЦ)
или ДКЦ – Провадия и Девня. Тъй като тези общи-
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ните са сравнително богати, възможностите за подобряване на управлението са значителни. В противен случай, при сегашното състояние на лечебните заведения там, те са обречени на превръщането на МБАЛ в болници за долекуване и рехабилитация или хосписи.
За останалите общини, които нямат на териториите си болници, МЦ или ДКЦ, остава възможността да търсят средства и начини да търсят средства за обслужване на тяхното население приоритетно в близките общини, които имат такива.
5. Заключение
Като обобщение може да се посочи, че финансовият холдинг е един възможен вариант за оцеляване и устойчиво развитие на общински лечебни
заведения. Но не бива изграждането на подобна
структура и нейното управление да стават самоцелно. Важна част от неговото формиране и развитие трябва да е мениджмънтът с правилното осъществяване на всички негови функции. И тъй като
тази форма създава един център за преразпределение на средства, тя на практика дава възможност за негативни явления. Практиката със Софийският здравен холдинг показа лошо управление, източване на финансови средства и злоупотреби, което не трябва да се случва и във Варна и в други
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общини.
Финансовият холдинг ще взема решенията и
относно стратегическите решения за преструктуриране на общинските лечебни заведения като
сливане, придобиване и публично частни партньорства. Това изисква участие в управлението му
на различни представители от всички представени
в местния парламент партии и коалиции.
Централизирането на управлението не означава, че не може да използват такива стратегии като аутсорсинга в някои дейности (хранене, почистване, пране, стерилизация, поддръжка, градинарство и др.) с цел намаляване на разходите на всички
лечебни заведения на територията на общината.
Особено внимание в такава структура като
холдинга трябва да се обърне на контрола – управленски, на собственика и обществен. Само така
може да се гарантира устойчивото развитие на общинските лечебни заведения.
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ABSTRACT
The healthcare reform and the integration of Bulgaria to EU put new requirements towards the healthcare institutions. Some of them are not able to cope with the challenges and they fall in a crisis that is hard for getting over. The
municipals are forced to take important strategic decisions for the future of healthcare institutions as they are not able
to set apart of the budgetary funds for paying off their obligations. There is a hard work in Varna region in this direction
through looking for different strategies for survival and sustainable development of the healthcare institutions. The
paper’s aim is to assess a possible strategic alternative for development - the formation of financial holding - through a
strategic analysis of the healthcare system in Varna region.
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В стратегическия хоризонт 2007 – 2013 г. се очертава България да осигури устойчиво социално-икономическо и екологично развитие. Мащабните действия в тази насока изискват значителни финансови средства поголямата част, от които ще се осигуряват от европейските фондове. Това предполага търсенето и анализирането
на новите (специфичните) моменти и особености в насоките и указанията за финансиране на дейностите, заложени в различните Оперативни програми.
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На страната ни, като новоприет член на ЕС, е
предоставена уникалната възможност да се възползва в значителна степен от солидните финансови средства, предназначени за новоприетите страни членки на ЕС и акумулирани в структурните и
кохезионния фондове.
Усвояването на средства е в зависимост от
целите и приоритетите заложени в Националната
стратегическа референтна рамка (НСРР) и секторните оперативни програми. В тази връзка всички
заинтересовани субекти, които разработват конкретни проектни предложения трябва да се съобразят с изискванията, ограниченията и особеностите,
заложени в насоките и указанията за кандидатстване по схеми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Новите политически и икономически условия
в страната, разработените основни планово-програмни документи, действието на регламентите на
ЕС, както и особеностите на СФ и КФ, предполага
промяна на изискванията за финансово подпомагане такива, каквито бяха познати от предприсъединителния период и действащите тогава програми. Необходимо е да отбележим, че няма яснота
за какво точно са похарчени парите по предприсъединителните програми и бюджетните средства на
различните министерства, а именно – по какви приоритетни програми, какъв е резултатът от тяхното
усвояване, какви са измерителите на този резултат,
доколко ефективно и целесъобразно са използвани.
Това е така, защото парите не се отпускат в резултат на кандидатстване с определен брой проекти в
конкуренция с други, въведеното програмно бюджетиране не посочва какви конкретни резултати трябва да се очакват, в каква продължителност и т.н.
Същевременно се появяват притеснения, че страната няма да може да усвои европейските пари,
експерти прогнозират усвояемост под 50% за целия период и само 15-20% за първите две години.
Поради направените по-горе констатации, ос-

новната цел в настоящата публикация е да се изведат някои от новите моменти и изисквания при разработването на проектни предложения по схемите
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
След неколкократни преразглеждания европейските комисари одобриха ОП и ПРСР за развитието на страната в стратегическия хоризонт 20072013. Акцентът в този процес беше поставен именно върху приоритетните направления, които е целесъобразно да получат финансова подкрепа и върху начина, по който да бъде предоставено безвъзмездното финансиране.
Оперативните програми са разработени в съответствие с целите на ЕС, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 г. Те са в съответствие и с Националната стратегическа референтна рамка на България. В тази връзка всички разработени проекти и
дейности, предвидени в рамките на съответните ОП
трябва да включват приоритетите на Общността,
които подкрепят устойчивото развитие чрез растеж,
конкурентоспособност, заетост, социално включване, опазване на околната среда.
Проектите са уникални, ограничени във времето начинания, които се предприемат за да се
постигнат желани резултати. Проектите осъществяват промяна. Според ЕК „проект е серия от дейности, насочени към осъществяване на ясно дефинирани цели в рамките на дефиниран времеви
период и при дефиниран бюджет”.
Значително облекчение за всички, които разработват проекти е достъпността на насочващите,
указващите и формулярните материали. За разлика от предприсъединителния период, сега тези материали са преведени на български език. Отпадна
и необходимостта проектните предложения да се
превеждат, за да бъдат допуснати до разглеждане
и одобрение. Това в значителна степен облекчи
малките фирми и малките общини, които не раз-
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полагат с достатъчен административен капацитет.
С подобно въздействие е и дефинирането на основни термини и понятия, използвани от администрацията на програмите, и приложени в насоките за
кандидатстване.
Важна характеристика в насоките за кандидатстване по различните програми е конкретизацията изразена чрез дефиниране на приоритетната ос и съответната операция. В информацията за
предложението е представена категоризация на интервенциите по приоритетни теми, обозначени със
съответната кодова индикация.
Адекватното управление изисква и е изградена обхватна институционална рамка за прилагане
на съответните схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В нея са включени:
• Управляващ орган (УО) – такъв за всяка ОП
е Главната дирекция в съответното министерство.
Носи пълната отговорност за управлението на ОП,
съгласно Регламент № 1083/2006 г.
• Договарящ орган - УО е и договарящ по смисъла на ПМС 121/2007 г. за определяне реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по ОП, съ-финансирани от СФ и КФ.
• Централно координационно звено – координира и следи изпълнението на целите на НСРР в
процеса на усвояване на средства. Тази функция
се осъществява от Д „Управление на средствата
от ЕС” в МФ.
• Комитет за наблюдение – одобрява критериите за избор на операции по ОП, одобрява корективни мерки и др. функции. Състои се от представители на всички засегнати от ОП институции и
организации.
• Сертифициращ орган е Дирекция „Национален фонд” в МФ – сетрифицира разходите, извършени от бенефициента.
• Одитиращ орган е Дирекция „Одит на средства от ЕС” в МФ – отговорен за извършване на
одит, за проверка на ефективното функциониране
на системата за управление и контрол на ОП.
Каква е обвръзката? Всяка програма има управляващ орган, междинни звена и бенефициенти.
За да се гарантира правилното движение на парите
е създаден сертифициращ орган. Движението периодично се проверява от одитиращ орган. Дали
обаче парите се насочват точно по европейските
приоритети се следи от орган за оценка на съответствието. Над всички тези структури е комитета
за наблюдение.
След това са разписани системите за финансово управление, одит и контрол, както и процедурите за тях включващи: предварителен контрол, избягване на двойното финансиране, вътрешен одит,
управление на риска, коригиране на нередностите
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Нов момент с положително въздействие е
предварителното определяне на индикаторите, чрез
които ще се измерва постигането на целите по съответните схеми. Кандидатът трябва да включи и
допълнителни индикатори, които служат за мониторинг и самооценка на изпълнението на проекта.
Количествените мерки за постигнати резултати или
изпълнени цели са подразделени на индикатори за
продукт (измерват физически това, което пряко е
създадено от проекта) и индикатори за резултат
(измерват ползите, които извършените дейности по
проекта имат върху целевите групи).
Друга особеност е изискването за устойчивост
на въздействието от реализирането на съответния
проект. Очакванията са за осигуряване на възможност за мултиплициране на постигнатите резултати.
Например резултатите да допринасят пряко за развитието на съответния сектор, да предполагат последваща икономическа активност, да могат да бъдат пренесени в друг район или върху друга целева група и т.н. Целта на оценката е да се определи
доколко уместни са целите на проекта и доколко
те се постигат. Оценката се прави от външни специалисти (представители на УО на СП)
Нови и съществени са изискванията относно
проектната готовност. При инвестиционни проекти
е необходимо да се отбележи фазата в която се
намира и проектната готовност съгласно съответните закони и нормативната уредба. В тази връзка
е преимуществото и приоритета, който се осигурява на проектни предложения, които имат изготвен
технически/работен проект, придружен от доклад
за оценка на съответствието, съгласно законовата
уредба.
В зависимост от съответните процедури в проектната документация са въведени дефиниции за:
„строително/монтажни работи”, „строежи”, „обновяване”, „реконструкция”, „основен ремонт” и др.
Това в значителна степен улеснява разработването на проекта и елиминира субективизма в представянето на основните дейности.
В европейската визия за развитието на регионите съществено място заема опазването на околната среда и въздействието върху природните
ресурси. Поради това е необходимо кандидата да
демонстрира, че проектът е структуриран по начин,
който не влияе негативно върху околната среда. Ще
бъдат подкрепяни проекти, които предотвратяват
или свеждат до минимум екологичните разходи.
Стриктно ще се прилага принципа „замърсителят
плаща”. В тази връзка ще се изготвя оценка за положителното въздействие върху околната среда (ако
се изисква съгласно чл. 81 от ЗООС) и оценка по
Закона за биологичното разнообразие за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опаз-
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ване на защитените зони.
Нови моменти се наблюдават по отношение
на допустимостта на разходите и периодите на
допустимост. Те се определят за всяка конкретна
схема и са подразделени на преки, непреки и специфични допустими разходи, както и на недопустими и специфични недопустими разходи. Разработването на финансов анализ изисква да е направен първоначален вариант на бюджета. В него по
правило се очаква да бъдат посочени основните видове разходи. При кандидатстване за финансиране по Европейските фондове, трябва да се има
предвид, че не всички разходи се признават – някои са посочени като неприемливи (изрично указани в насоките за кандидатстване за всяка конкретна покана).
За улесняване на работата по проектното предложение в указанията за кандидатстване е предложена методика за определяне на сумата на безвъзмездна финансова помощ. Изчисленията се осъществяват на три етапа, а именно:
- Определяне на сумата на финансова необвързаност;
- Установяване на сумата, предназначена за
отпускане;
- Установяване на (максималната) безвъзмездна помощ от ЕС.
Необходимо е да се отбележи, че се отчита и
влиянието на политическите фактори, но само при
инвестиционни проекти над 1 000 000 лв.
Новост в програмирането за преодоляването
на субективния фактор е разработването и прилагането на контролни листи за проверка на административното съответствие и съответствието за
допустимост към формуляра за кандидатстване.
Оценката на проектните предложения включва следните етапи:
- оценка на административното съответствие
– извършва се от регионалните отдели на УО;
- оценка на допустимост – чрез прилагане на
одобрени критерии;
- финансова и техническа оценка - за целта е
разработена таблица и съответна методика съдържаща критерии обособени в раздели и подраздели,
оценява се по определена точкова скала.
Съществено различни от досегашната практика са възприетите начини за осъществяване на
плащанията след сключване на договор за изпълнение на проекта. Плащанията от ДО към бенефициента са авансово, междинно и окончателно.
Авансовото плащане е до 20% от стойността на
общите допустими разходи за безвъзмездна помощ на стойност над 1 милион лева. Междинните
и окончателното плащане се извършват на базата
на действително извършени разходи и след предс-

тавяне на финансови отчети. Очаква се тази система на разплащане да затрудни реализацията на проекти (особено в малките общини и фирми) и да се
търсят нови форми на взаимодействие с кредитните институции.
На лице е значително изоставане в сроковете
и мащабите на усвояването на средства по структурните и Кохезионния фондове. Това се дължи на
комплексното въздействие на следните фактори.
• проблемите при разработването и одобряването на ОП;
• липсата на достатъчен административен
капацитет, недостатъчната информационна и разяснителна кампания, проведена от административни органи относно възможностите и особеностите
на ОП;
• липсата на предварителна готовност от страна на всички заинтересовани с разработени проектни предложения;
• не планирани и не осигурени в достатъчен
размер финансови средства за нуждите на планово-проектния процес (не целесъобразно са разпределени тези средства между евентуалните
бенефициенти).
Проблеми при разработването на проектните
предложения могат да се установят със своята специфика както по отношение на частния бизнес, така и за публичните администрации. Като такива се
отбелязват:
• Изисквания за собствено участие от страна
на бенифициента. Това не е новост в организацията на отпускане на безвъзмездна помощ, но се
отчита като значително затруднение. Отново найсилно засегнати са МСП и малките и средни общини, които не разполагат с достатъчен бюджет.
Контекста на това изискване е наличието на лична
заинтересованост и съпричастност при разходването на средствата и търсенето на максимален икономически и социален ефект от реализирането на
проекта.
• Изискването за наличие на партньори.
Основния замисъл на подобно изискване може да
се определи като добър, защото предполага по-голяма публичност, контрол, изпълнение на принципа за „широко участие”, съпричастност, привличане на повече заинтересовани страни. От друга страна в множество по-малки общини не съществуват
достатъчно НПО или други организации, които да
бъдат привлечени като партньори по проекта. Още
повече, че те нямат достатъчно финансов ресурс,
опит, квалификация и добри практики – все изисквания, заложени в указанията за разработване на
проектните предложения.
• Изискване, това участие да бъде в определен размер от финансови средства
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• Друга характерна особеност е, че по конкретни направления и приоритети общинската администрация не може да представи повече от едно
проектно предложение. Това означава много прецизно степенуване на приоритетите за съответната територия. Нови проектни предложения могат да
постъпват след окончателното изпълнение на одобрения проект. В противен случай при констатирано
нарушение новото проектно предложение автоматично се отхвърля.
Чисто технически, но и със значителна тежест
са проблемите свързани с:
- определяне на допустимите стойности на единичните разходи – според изискванията те трябва
да бъдат базирани или на нормативно определени
размери, или на реални пазарни цени, аргументирани в проектното предложение;
- методология – тази част в значителна степен затруднява разработващите проектни предложения. Още повече, че в указанията няма достатъчно
информация за структура, обем и съдържание на
възможните за използване методики. Точно в тази
част на разработката и публичната администрация
и частния бизнес изпитва необходимост от компетентна специализирана помощ.
Наред с това не трябва да се пропускат и положителните страни на утвърдената система за усвояване на средства от ЕФ, а именно:
• С най-съществено значение за периода до
2009 г. е възможността общините, като бенефициенти по ОПРР да разчитат на 100% безвъзмездно финансиране.
• Друг силен момент е регламентирането на
разходи, които в количествено и приложно направление са предназначени за консултантски услуги,
свързани с разработването на проектното предложение.
• Решен на държавно ниво е въпросът свързан с начисляването и изплащането на ДДС.
• Приложени механизми за намаляване и ограничаване на субективния фактор при оценка на
проектните предложения, както и възприетите мерки
за ограничаване на корупционния натиск.
• Впечатление правят усилията за насочването на безвъзмездните средства към постигане на
значими национални и европейски цели. Акцента е
поставен върху насоките и начина по който се изразходват безвъзмездните средствата, както и върху начина по който се защитават европейски ценности и приоритети.
Всяка донорска организация се стреми да се
увери, че финансирането се използва по предназначение, добросъвестно и в същото време се допринася за реализация на целите на самата европейска програма. При предоставяне на безвъзмездна
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помощ ЕС използва 5 критерия за финална оценка
на успеха проектите, които финансира: уместност/полза за обществеността; ефикасност (икономичност); ефективност; въздействие; устойчивост.
Конкретизирано в българската практика, МС посочва следните критерии валидни за всички проекти:
• Съответствие с целите на НСРР;
• Формулиране на ясни и постижими цели;
• Принос към поне една от социално-икономическите цели на ОП;
• Наличие на измерими крайни резултати от
проекта;
• Яснота за финансирането – собствени средства на бенефициента;
• Спазване на принципа за допълняемост;
• Наличие на икономическа стабилност на
проекта;
• Защита на околната среда и осигуряване на
равни възможности;
• Спазване на правилата на ЕС за отпускане
на държавна помощ;
• Недопускане на дублиране с други проекти,
финансирани от фондове на ЕС или с национални
средства;
• Съответствие с общинските и регионалните
планове за развитие;
• Уточняване на размера на необходимите разходи и периодът в който се очаква да бъдат
направени;
• Ползи и очаквани резултати от реализацията на проекта.
В българските процедурни правила за работата със СФ и КФ е изрично посочено, че описанието на проекта следва да съдържа следните важни
елементи:
• Обосновка на необходимостта на проекта;
• Основна цел, конкретни цели, измерими индикатори по целите;
• Алтернативи и оптимален метод за постигане на целите;
• Подробно описание на задачите, които трябва да бъдат изпълнени;
• Очаквани резултати и начинът, по който всеки от тях съдейства за постигане на основната цел;
• Времеви график и отговорно лице или организация за реализация;
• Необходими финансови организационни и
човешки ресурси;
• Външни предпоставки, необходими за постигане на краен успех.
В заключение е необходимо да се отбележи,
че посочените особености и характеристики са част
от новата методология за разработване на проект-
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ни предложения и не изчерпват всички нови моменти в насоките и указанията за разработване на
стойностни и качествени проекти. Същевременно
практиката показва, че още в началото проличават
някои слабости в разработените техники и подходи,
поради което се налагат своевременни корекции
на проектната документация. Посочените пробле-

ми в никакъв случа не трябва да обезкуражават
всички, които желаят и имат възможности да се
възползват от безвъзмездното финансиране на ЕФ.
Нормално е проектните предложения да еволюират
в унисон с новите и по-добри правила и принципи
за разработване на проекти в стратегическия хоризонт 2007-2013 г.

NEW ASPECTS IN THE GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF
PROGЕCT FINANCED BY EUROPEAN FUNDS
Dobrin Dobrev
University of Economics – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
In the strategic horizon 2007 – 2013 it is expected that Bulgaria ensures sustainable social, economic and
environmental development. The large scale activities in this direction require considerable funds the greater part of
which will be European. This suggests finding and analyzing the new specific aspects and particularities in the guidelines for financing the activities which are grounded in different operation programs.
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ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНО
В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ ЕС
Ивета Габровска
Икономически институт на БАН
Производството на вино в България има своя история, дългогодишни традиции и постижения. Условията,
при които се развива и ще продължи да се развива то след присъединяването на България към ЕС са нови по
характер и мащаби и пораждат предизвикателства пред него. В доклада се анализират и оценяват основни предизвикателства пред производството на вино, свързани: с производствения потенциал на страната, с условията
за устойчивото и екологичното му развитие, с адаптиране на правната система към изискванията, с институционално преструктуриране и др. Извеждат се препоръки за гладко, поетапно въвеждане на мерките на Общността
в тази област.
Ключови думи: винопроизводство, пазар на ЕС, предизвикателства
Key words: wine production, EU market, challenges

„Съвременното производство на вино вече не е само първична даденост от природата или научно
обоснована висока технология, но и изкуство изискващо умения, талант, любов, или дори дарба от хората,
които го практикуват! – Виното наистина е едно научно тайнство и само посветените могат да го разберат!”
Инж. Боян Борисов (енолог)
Мястото на Лозаро-винарският сектор в българската икономика се определя от богатата история и дългогодишния опит в отглеждането на лозя
и производството на вино. За развитието на сектора благоприятстват подходящите почвено-климатични условия за производството на грозде, обособеното природно-географско райониране в лозарството и във винопроизводството, квалифицираните
специалисти, приносите на науката в тази област,
познаването и признаването на българските вина
на международните пазари.
1. Състояние на Лозаро-винарския сектор
Производството на вино до голяма степен зависи от количеството и особено от качеството на
използваната суровина - винено грозде. През
2005 г. в България са произведени 266 хил. т винено грозде. 1 Това количество представлява
70,5 % от равнището за 2000 г., 36,4 % - от това
за 1990 г. и 31,0 % - от най-добрите постижения
за периода 1970-1989 г.2 Независимо от обстоятелството, че площите, заети с лозя през 2005 г.
се увеличават причината за намаляване на общото
производство на винено грозде е по-бързото намаляване на средните добиви с 25,4 % спрямо
2000 г. Средният добив на винено грозде през
2005 г. е 306,7 кг/дка. Той представлява 78,9 %
от равнището през 2000 г., 69,5 % - от получения
през 1990 г. и 56,5 % - от най-добрия резултат за
1970-1989 година. Продължава практиката за изос-

тавяне на лозови насаждения като относителния дял
на площите на неподдържаните лозя е 25,3 % от
общия им размер.
Климатичните условия за периода от края на
месец май до края на месец август 2005 г. в някои
райони бяха изключително неблагоприятни за опазване на гроздовата реколта от болести и неприятели и за своевременното извършване на необходимите агротехнически мероприятия в лозовите
масиви. Честите валежи, съпроводени на много
места с градушки, се редуваха със силно слънце
и високи температури, което предизвика развитие
на гъбни болести и силно заплевяване на лозовите
насаждения.
Най-силно засегнатите райони от поройни
валежи, наводнения, градушки и променливи температури са Монтана, Плевен, Русе, Варна, Бургас,
Сливен и Пловдив. Поради невъзможност да се влезе в масивите бе допуснато нападение от гъбни
болести и заплевяване, което оказа силно поражение върху очакваната гроздова реколта. Пораженията са по-големи по гроздовата реколта на старите лозови масиви, което доведе до значителен
спад в качеството и количеството на очакваната
реколта. Новосъздадените и млади лозови насаждения са в добро състояние. Площите са чисти от
плевели и лозите запазени от гъбни болести.
Производството на грозде – реколта 2006 достига 336 хил. тона, което е с 26,3 % в повече от
2005 г. През 2006 г. средните добиви на грозде са

1 Данните са от Бюлетин № 92-април 2006, МЗГ.
2 По данни от Статистически годишник на България за съответните години.
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по-високи с около 47%. Това се дължи на по-добрите климатични условия през годината в повечето
райони на страната. Най-висок среден добив е отчетен в Югозападния район – 643,3 кг/дка. Средният добив за страната при червените винени сортове е 476, 8 кг/дка, а при белите винени сортове –
395,4 кг/ дка.
Разпределението на реколтираните площи лозя винени сортове (червени и бели) по райони на
планиране през 2005 г. показва, че докато при червените винени сортове типични по отношение на
отглеждането им са Южен централен район с относителен дял 44,3 % и Югоизточен район – с
21,1 %, при белите винени сортове първото и второто място си поделят Югоизточен район – 42,6 %
и Североизточен район – 24,9 %.
За България съотношението “червени:бели”
винени сортове грозде е 66:44. При четири от районите преобладават червените сортове като водещ
е Югозападния район (90:10). В Югоизточният район двата сорта винено грозде са почти равнопоставени (49:51), а в Североизточния район превеса
е на белите сортове (30:70).3
Основните райони за производство на винено
грозде в България през 2005 г. са два: Южен централен – 40,4 % от общото производство за страната и Югоизточен район – 21,2 %. Продуктивността на виненото грозде в тях е съответно със
77,6 кг/дка по-ниска за първия от посочените райони и с 42,2 кг/дка - по-висока – за втория от средния добив за страната – 306, 7 кг/дка.
По отношение на производството на винено
грозде в България могат да се направят следните
обобщения:
1. Намалява количеството на произведеното
грозде, тенденция, която се формира в продължение на много години и е лимитиращ фактор за производството на вино.
2. Влошава се продуктивността на винените
сортове грозде. А е известно, че в нея се фокусират последиците от влиянието на различни фактори - природно-климатични, биологични, технологични, организационни, икономически и др.
3. В България има ясно обособени райони както по отношение на производството на винено
грозде, така и на червени и бели сортове.
4. Основната част от произведеното грозде
над 90 % отива за преработване, а по-голямата
част от него – за промишлено преработване.
През 2005 г. в България са произведени
1 548,5 хил. хектолитра вино. От тях 59,4 % се

падат на червените вина и розе и 40,6 % - на белите вина. Основната част от вината са трапезни
93,2 %. Относителният дял на качествените вина
е 6,5 %, а на пенливите, искрящите и специалните
вина – 0,3 %.
През 2006 г. в България са произведени
1 712,0 хил. хектолитра вино, което е с 10,5 % в
повече от 2005 г. От тях 58,3 % се падат на червените вина и розе и 41,7 % - на белите вина.
Наблюдават се изменения в структурата спрямо
2005 г., които се изразяват в известно намаляване
дела на трапезните вина (91,8 %) или с 1,4 пункта
за сметка на увеличаване дела на качествените вина (7,4 %) или с 0,9 пункта и на пенливи, искрящи
и специални – (0,8 %) или с 0,5 пункта.
През 2006 г. в сравнение с 2005 г. се е увеличило с около 17 % количеството грозде, преработено в промишлени условия.
Обобщението, което се налага дотук е, че производството на вина в България е териториално
обособено, с подчертана насоченост към червени
вина и преобладаващо производство на трапезни
вина.
През 2004 г. вносът на вино в България е
12 хил. хектолитра едва 0,8 % в сравнение с произведените количества. Вносът от страни на ЕС е
1,481 хил. хектолитра, от които 66,2 % се пада на
бутилираните вина, 31,0 % - на наливните вина и
2,8 % - на пенливите вина. Като основни странивносителки в България от ЕС се очертават Франция,
Испания и Италия.4
През 2005 г. вносът на вино нараства няколкократно спрямо предходната година, поради слабата реколта от грозде и съответно по-ниското производство на вино в страната. В сравнение с 2004 г.
се наблюдава увеличение на вноса при наливните
и бутилираните вина (като най-голямо е увеличението при наливните вина) и намаление при пенливите.
В сравнени с 2004 г. вносът на вина през 2005 г.
нараства над 2 пъти, а през 2006 г. – над 16 пъти.
Износът на вина от България през 2004 г. се
определя на 780 хил. хектолитра, което представлява 55,0 % от производството на вина в страната.
По данни за първите шест месеца на 2004 г. износът на вина от България се разпределя така: бутилирани вина – 76, 5 %, наливни вина – 23,3 % и
пенливи вина – 0,2 %. Износът на вина за страните от ЕС е 102, 5 хил. хектолитра и се разпределя
по следния начин: бутилирани - 58,2 %, наливни
вина – 41,5 % о пенливи вина – 0,3 %. В страните
от ЕС се изнасят вина, чиито относителни дялове

3 Данните са от Бюлетин № 92-април 2006, МЗГ.
4 Ситуационно- перспективен анализ на винено грозде и вино за периода 2002-2004 г., МЗГ, 2004 г.
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за посочения по-горе период са: 40,6 % от износа
на наливни вина, 33,3 % - от износа на пенливи
вина и 17,3 % - от износа на бутилирани вина.
Основни страни на Общността, в които България
изнася вина са: при бутилираните вина – Великобритания, при наливните вина – Германия и при пенливите вина – Дания.5
По данни на Агенция “Митници”, през 2005 г.
износ на 114 млн. хектолитра вино (в т. ч. наливни,
пенливи, бутилирани и др.), което е с 26% повече в
сравнение с 2004 г.
Традиционно, най-значителен е износът на бутилирани вина (92%) от общия износ.
По отношение на вноса и на износа на вина
от страна на България се очертава следното:
1. Вносът на вина в България е с твърде малък относителен дял спрямо производството им.
Около 12 % от вноса на вина е от страни-членки на
ЕС. Вносът от ЕС е профилиран – главно бутилирани вина и от обособени страни-вносителки.
2. Износът на вино от България представлява
около 55 % от производството. Около 13 % от износа е за страни от ЕС. С най-висок относителен
дял е износа на наливни вина.
В България има някои предимства в развитието на Лозаро-винарския сектор, които би било добре да се използват пълноценно след присъединяването на страната към ЕС. По-важните от тях са:
1. Добрата сортова структура и позицията на
страната като винопроизводител са условия от съществено значение за постигане на нова ориентация в посока на производството на качествени вина.
2. Наблюдаваната в световен мащаб тенденция към увеличаване консумацията на червени вина е в полза на сектора и предимство, което дава
възможност за пълно използване на естествените
природни преимущества на България.
3. Лозаро-винарският сектор в България има
дълбоки корени и голям потенциал със своите характеристики да се впише в модела на сектор,
произвеждащ продукт, отговарящ на предизвикателствата на 21-ви век. Виното, произвеждано в България, отговаря на изискванията за екологично чиста,
здравословна и безопасна за природата стока.
4. Тенденцията на намаляване на производството на вина в България, започнала след 2001 г. е
прекъсната през 2003 г. През тази година са произведени 1 430 хил. хектолитра. В сравнение с
2001 г. това количество е по-голямо с 19%, а в
сравнение с 2002 г. – с 28%.
5. В последните години в сектора са регистрирани положителни промени, като една от тях е

5 Пак там.
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разширяването и приватизирането на масивите, използвани за винопроизводство, което допринесе за
нова вълна от инвестиции.
6. Освен, че се насочват към нишите в пазара на вино по света, българските винопроизводители се възползват и друго предизвикателство пред
тях – от бързо нарастващия туристически сектор
на България, както и от увеличаващия се просперитет на големите градове през последните години.
7. Всички 27 държави членки на Европейския
съюз, в рамките на 896-то заседание на Управителен комитет по вино, проведено на 7 март
2007 г. в Брюксел, единодушно гласуваха Решение
на Европейската Комисия за България, с което
Европейската Комисия констатира, че България е
изготвила своя инвентар на производствения си
потенциал, който представлява площта, засадена
с винени лозя плюс наличните права на засаждане
на лозя. Инвентарът съдържа още опис на основните винени сортове. Приетото Решение на Комисията е основание за достъп на България до системата от помощи на ЕС за преструктуриране и конверсия на лозята.
Представителите на бранша са наясно, че поради особеностите на този бизнес връщането на
техните инвестиции може да се забави във времето.
Въпреки това, вече са в ход мерки за повишаване
на качеството на виното от българските лозя. В резултат на това българските производители се надяват да променят предишната си репутация, че
правят относително евтини вина. Вече са готови и
плановете за нова маркетингова стратегия, като винопроизводителите ще внасят средства в специален
фонд, създаден за финансиране на популяризирането на българските вина.
2. Основни предизвикателства пред производството на вино в България
Предизвикателство пред винопроизводството
в България е прилагане на системата за Обща организация на пазара (ООП). Тази система е по-добре пазарно ориентирана, насочена към адаптиране на производството към завишените изисквания
на пазара по отношение на качеството, преустановяване на нелоялната конкуренция, чрез защита на
произхода на продуктите и контрол върху означенията. Като цяло ООП на вино разчита в по-малка
степен на система от помощи и в по-голяма на
строги дефиниции на енологичните практики, позволяващи осъществяването на ефективен контрол.
В този смисъл изработването на модел за добра
производствена практика, позволяващ ефективен
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междупрофесионален контрол за спазване на разрешените енологични практики и деклариране на
извършените манипулации е условие за ускорено
въвеждане на общите механизми на ООП на вино.
Според някои автори очакваните позитивни промени във винарския сектор от прилагането на ООП на
вино са:
- Увеличаване обема на предлагане на грозде,
в т.ч. качествено и запазване или забавяне ръста
на равнището на изкупните цени;
- Подобрено качество и издигане престижа на
българските вина, повече реални възможности за
завоюване на позиции в по-високи ценови категории;
- Увеличаване обема на екологично чисти вина;
- Повишена конкурентоспособност и ръст на
износа за трети страни и увеличаване на продажбите на единния европейски пазар;
- Стабилност при евентуални ситуации на
свръхизлишъци от произведеното вино;
- Увеличаване количеството на суровини за преработка за дестилаторите (повече изкупени вторични продукти) и приходи от дейността, поради очакваната финансова подкрепа.
Негативните страни от прилагането на ООП
за винопроизводителите се изразява в допълнителните разходи от въздействието на по-строги режими и правила при производството и търговията с
продукти от грозде и вино, а оттук - необходимостта от покачване на продажните цени.6
Изпълнение на поетия ангажимент за изграждане на Лозарски регистър в съответствие с изискванията на ЕС. Приемането и прилагането на европейското законодателство изисква от всяка една
страна изграждането на ефективна система, която
да гарантира, че постигнатата степен на възприемане на европейските норми е съпътствана от реални механизми за прилагането им и въвеждането
на основните механизми на ООП на вино. Формулирани са общите принципи и последователността
при прилагането й в България, като са гарантирани
основните принципи, залегнали в европейските регламенти и в ООП на вино. Приоритет на държавната политика е създаване на условия за преструктуриране и преобразуване на лозовите насаждения.
Изграждането на лозарския регистър и попълването му с данните от вписаните лозарски стопанства
е основно изискване за ефективното управление
на лозарския потенциал. Императивно изискване
на базовия регламент 1493/99 е изграждането на
регистър на лозарските стопанства. Наличието на

регистър е необходимото условие за управлението на правата на засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, и упражняването на ефективен контрол. В изпълнение на посоченото се предвиждат
промени в Закона за виното и спиртните напитки и
Наредба № 3/1999г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските производители, с цел
създаване на възможност органите на Министерство на земеделието и горите служебно да отразяват
промените в имотите, засадени с винени сортове
лозя.
В изпълнение на тази политика и изисквания
на ЕС, на основание Закона за виното и спиртните
напитки, Изпълнителната агенция по лозата и виното е контролният държавен орган, който създава
и поддържа лозарския регистър на страната. Със
ЗВСН се урежда изграждането на лозарски регистър на лозарските стопанства и Национален резерв
от права на засаждане на винени сортове лози.
Спазване на постигнатите договореност по глава „Земеделие”. Съгласно тях ЕС предлага България да бъде класифицирана в две лозарски зони:
СІІ – Северен български лозарски регион „Дунавска
равнина”, Източен лозарски регион „Черноморски
регион” и подбалкански регион „Долината на розите” и СІІІа – останалата част на страната. Освен
това ЕС отпуска права на ново засаждане в размер
на 1,5 % от лозарския потенциал на България
153 500 ха към датата на присъединяването.7
Изграждане на съвременна структура на сектора
Лозарство
• Организация на лозарството - наблюдение
и контрол
• Насърчаване сдружаването между лозари и
винари
• Подпомагане сдруженията за закупуване на
техника, торове и препарати
• Кредитиране и субсидиране на лозарите за
изграждане на винарни и на винопроизводителитеза създаване на лозови насаждения
• Сортова структура. Добрата сортова структура и позицията на страната като винопроизводител (съчетаване на чужди и местни сортове лози),
са условия за постигане на нова ориентация в посока на производството на качествени вина. Основен фактор за увеличаване производството на качествени вина е стимулирането на производството

6 Ковачева Цв., И. Петрова, Н. Маламова, Пл. Йовческа, Влияние на ОСП върху развитието на хранителновкусовата индустрия в България, сп. Икономика и управление на селското стопанство, кн. 3, 2007, с. 40.
7 По данни от МЗГ
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на винени сортове лозя за тях.
• Обновяване на лозовите насаждения
Винопроизводство
274 са регистрираните производители на вино в Националната лозаро-винарска камара към момента и наличието на капацитет за производство
на качествени вина и на квалифицирани експерти,
кореспондира със слабите страни, като физически
и морално остаряло оборудване и остарели програми за обучение и научни изследвания. В този смисъл използването на потенциала на доказаните силни страни е функция от по-бързото преодоляване
на слабите страни.
Възприемайки принципите на Общата организация на пазара (ООП) на вино, България ще гарантира изграждането на устойчива инвестиционна среда, позволяваща обновяване на технологичното оборудване и създаване на икономически
предпоставки за производство на пазарно ориентирани вина. Физически и морално остарялото технологично оборудване, както и липсата на пазарна
ориентация на вината, са слаби страни на отрасъла,
чието разрешаване е приоритет за ускореното въвеждане на правилата на ООП на вино:
• Модернизиране на техниката и технологиите
• Оценка на производствения капацитет, с оглед нуждите при новите пазарни условия:
- създаване на кредитни обединения с участие на банки
- използване на средства от инвестиционни
фондове
- въвеждане на данъчни облекчения за извършени инвестиции
• Изграждане на функционираща система за
контрол върху произхода на гроздето и качеството
на българските вина.
Доказване произхода на вината в международен план. Това добива все по-голямо значение.
Произходът на продукта е от една страна характеристика, повишаваща стойността, а от друга – гаранция за защита на потребителя. Контролът върху произхода на гроздето е регламентиран в българското законодателство, но неговото ефективно
прилагане изисква създаване на система за проверка на качеството на вината с оглед осъществяване на по-добър контрол на качествените вина.
Контрол на качеството на вината. Само вина
с гарантиран контрол на качеството имат шанс за
реализация на международните пазари. Необходимо е стимулиране въвеждането на системи за
управление на качеството, чрез провеждане на държавна политика за това. Вътрешно-браншовият кон-
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трол и професионална етика, наред със стриктното спазване правилата на лоялна конкуренция, трябва в краткосрочен план да започнат да действат, за
да подобрят имиджа на бранша. Осигуряването на
честна конкуренция става чрез защита на всички
означения на строго дефинирания характер на продуктите от грозде и вино, означаване на произхода
на някои трапезни вина и особено за качествени
вина, произведени в определени райони. Това изисква строга контролна система на всеки етап на производство на вина.
Защита на производителите и на потребителите. В дългосрочен план укрепването на сектора
е възможно само ако се гарантира достатъчна защита на потребителите от фалшификати и защита
на производителите от нелоялна конкуренция. Това
означава:
- подобряване системата за отчетност в избите,
даваща възможност за по-добър контрол на качествените вина
- въвеждане на официален контролен номер
и извършване на необходимите проверки
- въвеждане на система за кодиране на бутилки, подкрепена с мерки за насърчаване на реализацията.
Разнообразяване на асортиментната листа.
Развитие на съществуващите продукти и създаване на нови, разкриващи нови пазарни възможности,
насочени към нуждите на консуматорите.
Изисквания по отношение на пазарите:
• Обща маркетингова стратегия за реализация на българските вина. Инвестирането на средства за разработването и реализацията на български вина има смисъл само тогава, когато може да
се очаква възвръщане на инвестициите. Възвръщането на инвестициите от своя страна е възможно
след изграждането на един по-добър имидж на българското вино и оттам постигането на по-високи продажни цени. Успешното реализиране на тази инвестиция е възможно да се осъществи ако усилията се съсредоточат в насърчаването на производството и маркетирането на качествени вина произведени в България.
• Професионализиране на усилията на българските винопроизводители по отношение пласмента и дистрибуцията:
- осигуряване на предприятията с професионални консултации по въпросите на дистрибуцията
- увеличаване сътрудничеството на сектора с
други съсловни организации
- подпомагане пласмента и дистрибуцията на
вино на вътрешния пазар
• Увеличаване достъпа до външни пазари:
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- увеличаване експорта на българските вина
- увеличаване съвместната реклама, съсредоточена върху конкретни пазарни ниши и марки в
определени целеви пазари: Германия, Великобритания, Япония, Русия, Скандинавските страни, САЩ
- стимулиране развитието на малки и средни
винарски предприятия.
Утвърждаване на българското вино на национални и международни пазари (мерки)
- Формиране на положителното отношение на
обществото към виното (във връзка със здравеопазването, околната среда и начина на живот). Целенасоченото насърчаване на производството на качествени вина е предпоставка за ограничаване на негативното влияние на домашно произведените вина и намаляване на употребата на спиртни напитки.
- Разработване на обществена стратегия за
реклама на уникалността и възможностите на българската винарска промишленост
• Създаване на условия за реклама на българските вина за създаване на нов имидж:
- осигуряване на финансови средства за насърчаване на реализацията и за изграждане на положителен имидж на българските вина в страната
- организиране на рекламни и промоционални мероприятия.
• Увеличаване на българското участие на световните винарски форуми и институции
- Развитие на винарски туризъм
• Капитализиране възможностите на винарския туризъм посредством неговото стимулиране за
подобряване доходността на винарните
• Съвместна рекламна кампания с туроператорските фирми за популяризиране на винарския
туризъм, подкрепена с подходяща инфраструктура и умело организирани комплекси за дегустация
и почивка.
Партньорство с правителството.
Партньорството на лозаро-винарския сектор с
правителството създава благоприятни условия за
развитието на винарската промишленост, както и
за инвестициите в нея.
• Осигуряване благоприятна за винарската
промишленост политика на централните и местни
власти, по отношение използването на земята, инфраструктурни проекти и стратегиите за регионално
развитие
• Укрепване административния капацитет на
държавния контролен орган - Изпълнителната агенция по лозата и виното
• Провеждане на програми, утвърждаващи
здравословния начин на живот и здравна култура,
насочени към намаляване злоупотребите със спиртни напитки.

Укрепване на лозаро-винарският сектор
- Подобряване на качеството
- Увеличаване на производството
- Качество за цена-практики за опаковане и
логистични услуги.
- Стратегия за справяне с рисковете, която определя и формулира непредвидените обстоятелства за възможни рискове за сектора.
Основно предизвикателство пред някогашното държавно винопроизводство е преминаването му
в частни ръце и чуждестранните инвестиции в българското винопроизводство, най-вече от Франция
(“Белведере” СА) и Италия. Очаква се през следващите няколко години секторът да претърпи сериозни промени, тъй като конкурентният натиск ще
се засили. С помощ от ЕС в размер до 66 млн.
евро за периода 2009-2015 година 39 водещи български винопроизводители започнаха въвеждането
на нови технологии с цел покриване на стандартите на съюза. Договорената сума за 2007-2008 година за България е 18 044 087 евро за 2 403
хектара. По мярката може да се кандидатства за
12 дейности – промяна на местонахождението на
лозята, смяна на сорта чрез присаждане, изграждане на съоръжения против ерозия и такива за защита от диви животни, изграждане на тераси, присаждане със смяна на сорта, увеличаване на броя
на лозите в хектар и др.
През 2004 г. от МЗГ и Национална лозаровинарска камара бе разработена Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в
Република България. Целта на стратегията е да
очертае рамка за развитие на сектора и разширяване на пазара за българските вина в страната и
извън нея.
Стремежът е да се постигне устойчиво присъствие в пазарни ниши за качествени вина. Затова
опорна точка за развитие на лозаро-винарския сектор е изграждането на съвременна структура на
сектора и засилване на неговите конкурентни
предимства.
Развитието на лозаро-винарския сектор до
2025 година трябва да го превърне от една страна
във водещ за националното стопанство, а от друга
да осигури автентично място на България на международните пазари на вино и най-вече на общия
европейски пазар.
Лозята в България заемат твърде малък дял
от площите, засадени с лозя в световен мащаб.
Отчитайки недостига на финансови средства и общата икономическа ситуация в страната, забраната за засаждане, действаща в ЕС до 2010 г. и голямата вероятност тази политика да се запази, перспективите за развитие на сектора са най-вече в подобряване състоянието и сортовата структура на

Основни предизвикателства пред производството на вино ...

лозарските площи, без те да бъдат чувствително
разширявани.
При очертаване на перспективите пред производството на вино в България след присъединяването към ЕС е важно да се отчита потенциала на
страната за производство на грозде и вино и да се
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създава среда за адаптиране на производството на
вино към новите условия и изисквания. Главната
цел, която се поставя е да се повиши конкурентоспособността на българските вина и да се отстояват пазарни ниши.

MAJOR CHALLENGES THAT WINE PRODUCERS FACE IN BULGARIA
AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Iveta Gabrovska
Economic Institute – BAS, Bulgaria

ABSTRACT
Wine production in Bulgaria has its own legacy, long traditions and high achievements. The conditions in which
it has been developing will continue after the accession to the EU. However, they will be new in character and scale and
may cause real challenges to be faced. In the present report the major challenges wine producers face are being
analysed and assessed in connection with: the production potential of the country; the steady development and
environmental effects of the industry; the processes of aligning the legal system with the requirements of the EU; the
restructuring processes in the institutions, etc. Recommendations are given for smooth and gradual implementation of
the measures of the EU for the industry.
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KОМПЕТЕНЦИИТЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ
Милена Филипова
Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград
Вземането на решения е важна мениджърска дейност. Тя е постоянна и непрекъсната дейност изпълнявана
от мениджърите. Освен основните мениджърски функции те постоянно вземат управленски решения свързани с
различни проблеми и с различно естество. В съвременните условия, важността на управленските решения е
безспорна. Управленското решение трябва да отразява интересите на цялата система, която се управлява, да
бъде съгласувано, да бъде ясно формулирано, обосновано и конкретно Това означава в него да бъдат посочени
мястото, времето и начинът на изпълнението му, както и изпълнителите му. Важно е също така да бъде взето на
необходимото равнище на управление, както и да бъде взето навреме, тъй като ефективно е само своевременно
взетото решение.
Ключови думи: Вземане на управленски решения, ключови компетенции.
Key words: Managerial Decisions- Making, Main Competences.

Днес e общопризнато мнението, че разработването на ефективни решения е основополагаща
предпоставка за осигуряване на конкурентоспособност на продукта и организацията на пазара, формиране на оптимална организационна структура,
провеждане на правилна кадрова политика, регулиране на социалнополитическите отношения в
компанията, създаване на положителен имидж на
фирмата и т. н.
Същностна характеристика
Синтезирайки различни компоненти, управленските решения са инструмент за постоянно въздействие на субекта на управлението върху обекта на управлението, осигурявайки по този начин достигане на поставените цели.
Следователно управленските решения са постоянни свързващи звена между субекта и обекта

на управление, осигурявайки от едната страна, въздействие върху изпълнителния механизъм на системата на управлението (организационен компонент на управленското решение). Той, от своя
страна, генерира управляващото въздействие върху обекта на управлението. От друга страна – по
канала на обратната връзка, какъвто е компонента
на контрола, към управляващата система се доставя информацията за несъответствие между реалното и желаното състояние на обекта на управлението (виж фиг.1).
Някой автори считат, че без такива звена на
връзка между обекта и субекта на управление, каквито са компонентите на управленското решение,
системата на управлението няма да може да
функционира.1 Това подчертава определящото място на управленското решение в процеса на управлението.

Източник: Голубков Е., Какое принятъ решение, М., 1990,с.43

Фиг. 1. Място на управленското решение в процеса на управление
1 Станкова, М., Пазарни въздействия върху конкурентоспособността на туристическия продукт, УИ „Неофит
Рилски”, Благоевград, 2007, с.120

Kомпетенциите във вземането на решения

Разглеждайки различните аспекти на понятието управленско решение, може да се даде определение интегриращо не само мястото на управленското решение в процеса на управлението на
социално-икономическите системи, но и основните функционални аспекти, отнасящи се до разработването на управленското решение.
Управленското решение е активно действие
на субекта на управление (управляващата система)
по създаване на сигнали на управлението и управляващи въздействия (начини, мероприятия, програми, планове и т.н. ), определящи дейността на обекта на управлението (управляваната социално-икономическата система) за ефективно решаване на
възникнал проблем, въз основа на анализа на информацията за състоянието на управляемата система и използване на обективни закони за нейното
функциониране.2 Следователно можем да обобщим, че управленското решение, е интегриращо
начало на всички компоненти на управлението.
В практиката на мениджмънта са известни
принципите на организацията при изпълнението на
решенията, които трябва да се спазват. Най-напред,
ръководителят разчленява общата програма на групови задания на конкретни изпълнители. След това
процеса на организацията на изпълнение на взетото решението включва три взаимосвързани етапа:
информиране на изпълнителите за предстоящо
задание; подготовка на изпълнителите за изпълнение на заданието и на края мотивиране на изпълнителите за негово добросъвестно изпълняване.
При реализацията на първият етап е необходимо изпълнителите ясно да си представят 1) какво,
2) кога, 3) как, 4) при какви условия, 5) с какви
средства, 6) в какъв срок, 7) с какви количествени
и качествени показатели трябва да се оцени.
За по-добро възприемане на заданието найнапред се разяснява общият замисъл при разрешаването на проблема. Неговото дълбоко и еднозначното изпълняване е изходно условие за усвояването на индивидуалната задача. След това трябва
да се покаже мястото на всяка задача в общата
работа и взаимните връзки с другите задания. Найнакрая, се разяснява целта, т.е. предполагаемия
резултат от труда, предоставените на разположение на изпълнителя средства на труда, посочват
се срокове за изпълнение и критериите за оценка
на резултатите. Особено внимание се отделя на
възможните трудности и пътища за тяхното преодоляване, правилата за безопасност на труда.
По наше мнение в организацията на вземане
и изпълнение на управленските решения, предс-
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тавляваща проявление на действията на изпълнителният механизъм на процеса на управление в организационната структура важно значение имат
ключовите компетенции на организацията.
Ключови компетенции.
Според някой изследователи през последните десетилетия вниманието на мениджърите е насочено главно към разрива в показателите на
дейността, по-малко към разрива в адаптивността
на компанията и много рядко – към разрива във
възможностите. Те подчертават, че освен за да не
се изостава от конкурентите, създаването на ценности е важно и за да се преодолява разрива в показателите на дейността. Голямо значение има и
активното управление на разрива във възможностите, особено на свързаните със съществуващи в
организацията уникални характеристики.3 Поради
тази причина все по-голямо внимание се отделя на
стратегиите, основани на ключови компетенции.
Компетенциите са свойства, подобни на навиците, знанията, технологиите и отношенията, които са присъщи на конкурентите на пазара в даден
отрасъл.4 Например, за да навлезе една фирма
на пазара на фармацевтични продукти, е необходимо, първо, да притежава способност да произвежда лекарства (използвайки за тази цел специално
оборудване), второ (което е по-важно), да се разбира по кой начин тези или други препарати въздействат върху човешкият организъм. Всяка организация, която успява да оцелее на пазара на фармацевтични продукти доказва, че владее двете
компетенции. Всички участници, които оперират на
фармацевтичният пазар притежават еднакви компетенции в областта на изследването и разработките, маркетинга, производството и реализацията
на фармацевтичния продукт. В сравнение с ресурсите тези компетенции са по-малко материални и
затова е по-сложно да се оценят. На основата на
изложеното по-горе можем да обобщим, че в основата на компетенциите стоят ресурси, които приложени в процеса на дейността на компанията, пораждат съответстващи компетенции. Така, например, знанията за достигането на химическият синтез в получаването на биологически активни субстанции представляват ресурс за фармацевтичната
компания, но тези знания, въплътени в процеса на
създаването на лекарствени средства, се превръщат в компетенция на фирмата, свързана с възможността да се предлага нов продукт. От казаното до тук можем да направим извода, че както ресурсите представляват потенциала на организа-

2 Голубков Е., Какое принятъ решение, М., 1990, с.41
3 Бажин И., Управление различиями, 2004, с.227
4 Дафт Р., Менеджемент, Питер, 2006, с.139
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цията, така компетенциите оказват влияние върху
процеса на вземане и реализация на управленските решения и отразяват реалната дееспособност
на организацията на пазара. Компетенциите често
възникват вътре в организацията, но могат да се
придобият отвън по различни начини, а също по
пътя на сътрудничеството с доставчиците, дистрибуторите и поръчителите.
С цел да се изясни влиянието на ключовите
компетенции върху ефективността на вземането и
реализацията на управленските решения считаме,
че е необходимо да направим разграничение между компетенции и ключови компетенции. Компетенциите се различават от ключовите компетенции
по това, че те не дават най-добрите резултати. Освен това, те с нищо не се различават от компетенциите на конкурентите в същия отрасъл. От значение е да отбележим факта, че, компетенциите са
доста важни за оцеляването в конкретният бизнес.
Също така те притежават потенциал на развитие и
преобразуване в ключови компетенции.
Целесъобразно е да направим уточнението,
че ключовата компетенция се появява в този случай,
когато организацията използва своите компетенции
и ресурси при вземането и реализация на управленски решения по-ефективно, в сравнение с нейните конкуренти. Следователно, ключовите компетенции са основа за формиране на конкурентно предимство на организацията. На основата на своите
отличителни характеристики, компанията има възможност да произвежда такъв продукт, който потребителите оценяват по-високо, в сравнение с продукта на конкурентите. Това се постига на базата
на по-добри знания; владение с информацията; наличие на навици, превъзхождащи навиците на
конкурентите; използване на най-нови технологии;
наличие на съответстващи взаимоотношения между структурните подразделения, създадени от компанията мрежи и придобита репутация.
От казаното до тук можем да обобщим, че
ключовата компетенция представлява съвкупност
от най-добрия начин на използване на ресурсите
от компанията и най-доброто развитие на нейните
общи компетенции. Ключовите компетенции се различават от общите компетенции по това, че:
• са свойствени само на тези компании, показателите по които превъзхождат средното ниво,
характерно на дадения отрасъл;
• отличават се с уникалност и са свойствени
само на една компания;
• отличават се със сложност;
• не се поддават на копиране;
• свързани са с задоволяване на потребнос5 Бажин И., Управление различиями, 2004, с.229.
6 Пак там с.235.

тите на поръчителите;
• способстват за увеличаване на ценността на
продукта по-често, отколкото общите компетенции;
• като правило, се появяват в резултат на особени взаимоотношения с клиентите, дистрибуторите и доставчиците;
• базират се на високи професионални умения и знания на сътрудниците на компанията.
По отношение на същността на ключовите
компетенции някои изследователи считат, че формирането на конкурентно предимство се основава
на отличителните способности на компанията, на
нейните диференциращи идеи.5 Изхождайки от
факта, че разработването на ефективни решения е
основополагаща предпоставка за осигуряване на
конкурентоспособност на продукта и организацията на пазара, ние считаме, че отличителните способности на компанията и нейните диференциращи идеи са в основата и на ефективното вземане и
реализация на управленски решения.
Отличителната способност на компанията се
обуславя от репутацията на фирмата, нейната
структура (вътрешните и външните отношения) ,
иновации и стратегически активи.
Ключовата компетенция е следствие на уникален и отличителен подход, който организацията
изгражда, развива, интегрира и пременя по отношения на своите ресурси и компетенции. Съществуващата ключова компетенция може да се оцени
по следните показатели: 6
• фокусиране върху потребителите– адекватно ли се отразяват запитванията на клиентите?
• уникалност– възможно ли е поддържането
на продукта и ако е възможно, то колко бързо?
• гъвкавост– възможна ли е бърза адаптивност в условията на промените на пазара на
отрасъла?
• увеличаване на ценността на продукта– до
каква степен е възможно увеличаването на ценността на продукта или услугата?
• устойчивост– колко дълго може да се съхранява предимството на пазара?
По наше мнение приведените критерии могат
да се използват при сравняване на компетенциите
с ключовите компетенции, особено, ако възниква
необходимост да се оцени потенциала на съществуващите компетенции за създаване на нови ключови компетенции.
От значение е да отбележим също, че ключовите компетенции не трябва да се разглеждат като
постоянен фактор. Промените в технологиите и в
самото общество протича с голяма скорост, зато-
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ва ключовите компетенции трябва постоянно да се
адаптират към тези изменения, в резултат на което трябва да се създават и нови компетенции.
Според нас при анализа на ресурсите, компетенциите и ключовите компетенции, които оказват влияние върху процеса на вземане и реализация на управленски решения могат да се определят следните задачи:
• разбиране на природата и причините на възникване на частни ключови компетенции;
• определяне на начините за адаптация на съществуващите ключови компетенции;
• определяне на необходимостта за създаване на нови ключови компетенции;
• определяне на потенциалните източници на
ключовите компетенции, основани върху ресурсите на компанията;
• определяне на съотношението на ключовите компетенции чрез допитване до клиентите.
Ресурсите, компетенциите и приоритетните
компетенции, са безусловно свързани с организирането на ценностната верига. В този смисъл важно значение придобива операционният анализ и изследването на степента на координация на видовете дейност, насочени към развитие на веригата от
ценности.7
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Необходимо е да фокусираме вниманието
върху факта, че при вземане на решение за използване на стратегия, основана на компетенциите, е
важно да се разбира, как могат се развиват съществуващите и да се създават нови компетенции. В
тази връзка считаме, че е целесъобразно по-подробно да разгледаме същността на ключовите компетенции.
Днес конкуренцията се проявява в най-различни аспекти (виж фиг.2) и за да се създаде и поддържа пазарно и интелектуално лидерство в глобален мащаб и в дълготраен план, е необходимо организацията да има успех на всички нива.
На първо ниво съществува съперничество на
пазара на готови продукти и услуги, т. е. конкуренцията по отношение на цената и показателите на
функциониране, представена на съвременният пазар чрез борбата за пазарен дял. На второ ниво се
води по- малко видима борба за доминиране в ключовите продукти, наличие на които позволява компанията да бъде лидер в разработването на продукти с нови функционални характеристики. Накрая
на трето ниво е конкуренция за компетенции – способност да се създават нови видове бизнес или ново конкурентно пространство.

Източник: Литвак Б., Разработка управленческово решения, М., 2004, с.59

Фиг. 2. Три нива на конкуренция
Днес широко е разпространено схващането,
че компанията, която прибягва към диверсификация,
може да се представи във вид на два портфейла:
един с различни видове бизнес и друг с ключови
компетенции. При различните структури на бизнеса или дори при различните компании, на едно и
също конкурентно пространство или в един и същ
отрасъл тези портфейли могат значително да се
различават, но ключовите компетенции винаги се

състоят от следната комбинация:8
• различни технологии;
• колективно обучение;
• способност да се разпространява информацията.
За увеличаване на съществуващите ключови
компетенции, а в много случаи за разработване на
нови компетенции, които са в основата на вземането и реализацията на ефективни управленски ре-

7 Литвак Б., Разработка управленческово решения, М., 2004, с.95
8 Бажин И., Управление различиями, 2004, с.230-233
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шения организацията има доста тесен диапазон на
избор. Във всеки случай мениджърите се срещнат
с нови сложни задачи. Поради тази причина според
нас е целесъобразно да се разгледат посочените
по- горе основни направления, свързани с процеса
на създаване на компетенции.
Технология. Това направление включва набор
от технологии, които не са познати на традиционните видове бизнес на компанията. Набор на съпътстващи технологии или поток от знания, например, новото програмно осигуряване, трябва хармонично да се обедини с по-традиционните технологии,
характерни за даден бизнес. Това означава, че мениджърите трябва да са наясно, че ще им се наложи да работят на основата на нова логика.
Обучение. Настъпващите промени и нарастващите потребности от нови знания в съответствие
с въвеждането на нова техника и технологии, създаването на нови продукти и обслужването на цялостния производствен процес изискват използване на висококвалифицирани специалисти, което извежда на преден план обучението.9 Обучението във
връзка с новите технологии, новите потребителски
запитвания и за това, как да се интегрират новите и
старите технологии и новите и старите видове биз-

нес, трябва да се осъществява в екипи.10 Важно е
да се отбележи, че полето на дейност на тези екипи не трябва да се ограничава в тесни функционални граници или в рамките на отделите. Също така,
съставът на екипите с времето се променя.
Глобализацията изисква, членовете на екипа, които принадлежат към много различни култури, да
се учат и да могат да действат като единна група.
Разпространяването на знанията. Разработването и използването на ключовата компетенция на
едно място и нейното пренасяне за други възможности на бизнеса (при това, достатъчно оперативно)
подтиква компаниите към активно сътрудничество
и предаване на знания, навици и умения между различни бизнес-единици и географски региони.
Създаване на нови компетенции на основата
на интеграция на съществуващите база знания с
входящите потоци от знания поражда необходимост
отново да се оценят всички елементи на системата от компетенции. В това отношение изпъкват два
основни елемента:
1. знания, с които разполага персонала, изразени както в явен, така и в неявен вид;
2. знания, свързани с капитала.

Източник: Бажин И., Управление различиями, 2004, с.234

Фиг. 3. Формиране на обобщена база на компетенцията
9 Мадгерова Р., Икономически растеж и конкурентоспособност на малките и средните предприятия,
Икономическа мисъл, кн. 5, 2003, стр.85
10 Димитров П., Евристични модели за иновиране на туристическия продукт, С., 2007, с.11

Kомпетенциите във вземането на решения

На основата на изложеното до тук можем да
направим извода, че комбинацията от знанията,
свързани с хората и знанията, свързани с капитала представлява обобщена база на компетенцията,
съществуваща в организацията, която влияе върху
вземането и реализацията на ефективни управленски решения. В много отрасли достъпът до знания
характерни за продавачите и умението творчески
да се работи с тях са толкова важни, както и генерираните в организацията патентовани знания. На
фигура 3 са представени характеристиките на компонентите на всеки от посочените елементи на
знанията, образуващи обобщаваща база на компетенцията, съществуваща в организацията.
По наше мнение, за да могат мениджърите
да вземат и реализират ефективни управленски решения е необходимо да разбират относителната
значимост на цялото разнообразие от елементи,
формиращи общия профил на компетенцията на
компанията. В противен случай е невъзможно
нейното ефективно управление. Достигането на баланс между тези различни елементи изисква непрекъснато да бъдат оценявани, така че в случай на
разрив при конкурентите ще се засили влиянието
върху същността на елементите и върху самата
композиция на базата от компетенции в компанията.
Това налага топ-мениджърите непрекъснато да оценяват и “сортират” тези промени и на тази основа
да правят промени в своята дейност.
Тъй като терминът „ключова компетенция”
често се употребява неправилно, важно е точно да
се определи неговата същност. Много мениджъри
разглеждат концепцията на ключовите компетенции като синоним на ключови технологии и/или топхарактеристики. Тук е необходимо да направим
уточнението, че ключовите технологии са съставна част на ключовите компетенции, но ключовата
компетенция се появява, само ако компанията можа да хармонизира множество технологии.
Следователно ключовата компетенция е значително по-широко понятие от набора от технически
възможности.
От казаното до тук можем да обобщим, че
ключовите компетенции включват: творческо обединяване на множество технологии около знанията
за потребностите и поръчките на потребителите;
маркетингова интуиция; знания и умения, позволяващи да се управлява с тях по този начин, за да се
придобие синергия.
Вторият аспект на правилно разбиране на същността на ключовите компетенции е осъзнаването
на факта, че ключовите компетенции не са еквива-
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лент на топ-характеристиките. Тор-характеристиките са съвкупност от техническо оборудване, организационна структура и професионално майсторство. Топ- характеристиките оказват влияние върху процеса на вземане и реализация на управленски решения и са необходими за оцеляването на
компанията, но за разлика от ключовата компетенция често не осигуряват диференцирано предимство над конкурентите действащи в отрасъла. Според някой автори топ-характеристиките често са уникални и обслужват само конкретни функции или
групи в рамките на отделна бизнес-единица и затова не могат да осигурят предимствата в другите
видове бизнес.11
Тъй като компетенцията изисква управление
на сложни интерактивни процеси на обединяването на технологии, интеграция на обучението в много части на организацията, то да се дублират е
трудно, т. е. по този начин се създава изискваната
уникалност на бизнес-единицата. Необходимо е мениджърите да разберат, че всяка компетенция трябва да пронизва цялата организация.
Значителна част от разбирането и обучението
на отделните сътрудници на различни организационни нива и действащи в различни функционални
сфери в съвкупност представлява компетенция, изразена в неявен вид. Използването на неявно знание изисква постоянни комуникации между йерархичните и функционалните граници.
Ние считаме, че ключът за овладяването на
същността на компетенцията е в разбирането не
само на технологичните компоненти, но и процеса
на управлението на най-горното ниво в мащаба на
цялата организация (характера на отношенията
между функциите в бизнес-единицата) или между
бизнес-единиците вътре в компанията, занимаваща се с няколко вида бизнес, както и характера на
взаимно обучение в отделните нива, функции и бизнес-единиците. На основата на изложеното по-горе можем да обобщим, че в концептуален вид ключовата компетенция може да се изрази с обединяването на посочените три елемента. Или ключовата компетенция може да се представи по следния
начин:
Ключова компетенция = Технология х
Процес на управление х Колективно обучение
От значение е да отбележим също, че зависимостта между технологията, управлението и средата на обучение предполага, че за усъвършенстване на управлението с ключовите компетенции на
компанията е необходимо да се фокусира върху
увеличаване на качествата на нейната организа-

11 Иванова, П. Особености в съвременното развитие на хотелиерството в България, сп. Икономическа
мисъл, 3/2007, с.70.
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цията, като един от ключовите моменти е признаването на ценността на различията и създаване на
тази основа на уникални ключови компетенции. По
този начин познаването и разбирането на ключовите компетенции на компанията способстват за вземането и реализацията на ефективни управленски
решения.
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COMPETENCES IN DECISIONS MAKING
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ABSTRACT
Decision making is an important managerial activity. It is a constant and uninterrupted activity of managers.
Except for the basic managerial functions, they constantly take managerial decisions connected with different problems
and of different nature. Under contemporary conditions the importance of managers’ decisions is undoubted. The
manager’s decision has to take into consideration the interests of the whole system managed, to be concerted, to be
explicitly formulated, grounded and specific. This means that it has to state the place, time and manner of its execution,
as well as the persons in charge of its execution. It is also important that the decision should be made at the appropriate
management level, as well as it should be taken on time for only the timely decision taken is efficient.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Ивелина Жечева-Радева
Като член на ЕС, България е изправена пред нови предизвикателства свързани финансирането на проекти
по Оперативните програми и успешно управление на средствата от Структурните фондове
Целта на доклада е да представи възможностите за финансиране на България след присъединяването си към
ЕС, като акцентира върху проблемите на страната ни за стартиране на Оперативните програми и постигане на
устойчиво развитие.
Ключови думи: оперативни програми, устойчиво развитие, проекти
Key words: operational programs, proof development, projects

Укрепването на ЕС е свързано с постигане на
устойчив икономически растеж и балансирано развитие на страните членки и съответно еврорегионите. След последното разширяване, което включи новите страни членки България и Румъния, ЕС
одобри програми, които спомагат за преодоляването на изостаналостта на регионите в бъдещите
държави-членки. В предприсъединителния период
държавите кандидат членки ползваха средства от
предприсъединителните инструменти ФАР, ИСПА
и САПАРД, като целта на тези инструменти беше
да ги подготвят за предстоящото членство и да създадат необходимите структури за усвояване на
средствата от Структурните фондове след присъединяването. Трудностите, които съпътстват приобщаването на новите страни членки са свързани с
липсата на достатъчно административен опит свързан с механизмите на ЕС, в областта на регионалната политика, селското стопанство и управлението на еврофондовете.
Настоящият доклад има за цел да представи
възможностите за финансиране на България след
присъединяването си към ЕС, като акцентира върху проблемите, пред които е изправена страната
ни за стартиране на Оперативните програми и постигане на устойчиво развитие.
Основните задачи, с които трябва да се справят новите страни членки, за да осигурят устойчиво
регионално развитие са:
• Развитие на дългосрочни стратегии за всеки регион, като се акцентира върху сравнителните
му предимства и недостатъци. Необходимо е стратегията да бъде ориентирана към решаване на
проблемите поетапно и последователно;
• Откриване на проблемни области във всеки
един от регионите, които в голяма степен се явяват
пречка за конкурентоспособността и потенциала за
растеж;
• Да се акцентира върху опазването на околната среда при вземане на инвестиционни решения с оглед осигуряване на устойчиво развитие;

• Насочване на инвестициите към изостанали в икономическото си развитие региони, а не към
атрактивни центрове на растеж, където въздействието върху икономиката може да бъде силно в
краткосрочен план и за сметка на дългосрочното
развитие
• Засилване на административният капацитет
за изграждане и управление на ефективни програми за развитие на регионално ниво и реализиране
на подходящи проектни предложения намалявайки
различията между отделните региони.
Преодоляването на икономическата изостаналост на регионите е важен елемент не само в цялостното икономическо развитие на страната, но и
разумна и целенасочена политика. Прогнозите за
страната ни по отношение на развитието й в един
краткосрочен план може да очертае една неблагоприятна тенденция към забавяне дължаща се не
толкова в липса на инвестиции, а по скоро в ненавременно и достатъчно добро планиране при тяхното разпределение.
Проблемите по усвояването на средствата по
предприсъединителния период очертават една продължаваща неблагоприятна тенденция на забавяне
и през първата година на страната ни като членка
на ЕС, като тяхното своевременно решаване би ускорило в значителна степен кандидатстването по
Оперативните програми. Най общо проблемите при
усвояване на средствата от ЕС са свързани с:
• високи разходи за администриране и създаване на неподходящи работни места;
• липса на писмени процедури и наръчници,
които служителите, разглеждащи кандидатстването за субсидии, да могат да използват, а оттук и
липса на прозрачност при подаване на документи
от бенефициентите;
• забавяния на проектите във времето;
• неспазване на европейското законодателство;
• нарушения на финансовите процедури и
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тръжните процедури.
Отчитането на тези слабости още на етапа на
планиране на дейностите и залагането им като приоритети в Плановете и Оперативните програми биха довели до навременно предотвратяване на някой проблеми.
ЕС позовавайки се именно на опита на сравнително млади страни членки, като Словения, Чехия,
Полша при усвояване на средства от Структурните
фондове усвояват помощта по Структурните фондове в рамките на т.нар. правило „n+2”, за
България и Румъния се предвижда правило „n+3”,
поради ниската им готовност.
Същността на правилото “n+2” се състои в
това, че със средствата, отпуснати за дадена
година, следва да бъдат договорени за финансиране проекти в рамките на следващите две години.
След изтичането на този двегодишен период, недоговорените суми автоматично се прехвърлят в новосъздадения Глобален фонд за приспособяване
(Global Adjustment Fund). За България този период
е тригодишен.
Начинът, по който се усвояват и управляват
фондовете на ЕС, е установен с набор от правила,
наречен „финансова регулация”. Сега действащата финансова регулация се преразглежда, с цел да
се постигнат по-опростени правила и процедури,
които от своя страна да бъдат предпоставка за поголяма ефективност и прозрачност. Целта е промените значително да опростят достъпа до фондовете на ЕС и в същото време да създават условия
за строго управление и прозрачност.
За подобряване на контрола и условията по
усвояване на средствата през предприсъединителният период, като с това се поставя една основа за
действие на правилата по Оперативните програми
след присъединяването, се налагат промени в регламент 1266 свързани с повишаване на ефективността на контрола при усвояване на средствата
от ЕС и Въвеждане на разширена децентрализирана система за управление на проекти. Целта на
децентрализираната система е важен момент, тъй
като чрез поетапно преминаване към нея, изпълнителните агенции отговорни за управление на
предприсъединителните фондове впоследствие стават акредитирани структури за управление на средства от Структурните фондове. Въвеждането на разширената децентрализирана система за управление е определящ етап към преход за Оперативните
програми. Децентрализацията включва прехвърлянето на отговорността на органа за договориране
от Европейската комисия върху страната, получаваща помощта. В предприсъединителният период
Европейската комисия осъществява предварителен
контрол по отношение на ФАР и ИСПА: решени-

ята на органа за договориране за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори са обект
на предварително одобрение от Европейската
комисията. С въвеждането на разширената децентрализирана система това изискване отпада и управлението на помощта се предоставя от Европейската комисия на страната-кандидатка. Решението
за преминаването към разширена децентрализирана система може да бъде взето само на основата на анализ на капацитета за управление на националните и секторни програми и проекти, на процедурите за финансов контрол и структурите, свързани с управление на финансовите дейности.
С решение № 607 на Министерски съвет от
05.09.2002 г. се приема концепция за преминаване към разширена децентрализирана система за
изпълнение на проектите по ФАР и ИСПА, с което
се заявява намерението за преминаване към управление в съответствие с тази система.
Основните етапи през които се преминава в
процеса на подготовка за разширена децентрализация са:
Първи етап: Оценка на пропуските, който
включва освен оценка на процедурите на Изпълнителните агенции, но и анализ на наличното
законодателство.
Втори етап: Запълване на пропуските
Трети етап: Оценка за съответствието с изискванията на ЕК
Четвърти етап: Подготовка за решение на ЕК
Въвеждането на разширената децентрализирана система за управление изисква да има ясно
разписани правила и процедури на работа за всеки
един етап от управлението на проектите, ясно разделение на отговорностите, възможност за проследяване на процеси и документи, осигуряващи правилното и ефективно управление на проектите. От
съществено значение е и изграждането на капацитет, който да бъде отчетен в рамките на преговорите за присъединяване към ЕС по Глава 28 “Финансов контрол”. В концепцията е разработен график за всеки един от етапите, съгласно, който като крайна дата за подаване на искането за разширена децентрализация до Европейската комисия се
определя месец март 2004 г. Забавянето на всеки
един етап от преминаването към децентрализираната система за управление на проекти се оказва
изключително неблагоприятно за страната ни, тъй
като това забавя стартирането на Оперативните
програми поради липса именно на акредитирани
структури за управление.
Друг важен и съществен момент водещ до забавянето на приемането на проекти по Оперативните програми е изискването страната ни да има
изградена действаща информационна система обе-

Оперативните програми на ЕС и пътят на ...

диняваща информацията по отделните Оперативни
програми, чрез която би могла да се извършва цялостен контрол и мониторинг. Обективните затруднения на страната идват предимно от липса на изградена такава система за предприсъединителните програми, която би могла да бъде основа на новата интегрирана информационна система по
Оперативните програми. С въвеждането на подходящ софтуер свързан с отделните разплащателни
агенции и Националният фонд към Министерство
на финансите във всеки един момент биха могли
да бъдат идентифицирани проблемни проекти, области на финансиране и съответно своевременно
да бъдат предприети мерки за решаване на
проблемите, както и за промени в действащата нормативна база.
Наред с проблемите касаещи административният капацитет за усвояване на средства от Структурните фондове важен момент се явява националното съфинансиране по отделните мерки по Оперативните програми. Макар и в значителна степен
страната ни да е затруднена при отделянето на тези средства, това е ключов момент за реалното
стартиране на мерките. Без осигуряването в бюджета на страната ни на нужните средства усвояването на Структурните фондове не би могло да
стартира.
В разплащателните агенции се налага практиката по набиране на проектни предложения от
страна на бенефициенти по оперативните програми,
но забавяне на финансирането поради невъзможност за реално стартиране на съответната
Оперативна програма. Такава неблагоприятна тенденция се наблюдава по Оперативната програма
“Конкурентоспособност” и “Регионално развитие”.
Сред немаловажните и съществени проблеми при усвояване на средствата от Оперативните
програми са затрудненията, пред които са изправени едни от основните бенефициенти по
Структурните фондове, като общините.
Процесът на децентрализация се свързва не
само с децентрализация на ниво на централната
власт, но и на местна в това число и общините.
Първият и важен аспект касаещ общините е
повишаването на правомощията им при взимането
на решения. Макар че общините осигуряват финансиране за различни видове дейности, участието
им в процеса на взимане на решения във връзка с
тези дейности е твърде ограничено. То касае главно сферата на делегираните функции. Има неравнопоставеност между малки и големи общини при
кандидатстване за финансиране на проекти с европейски средства.Малки общини трудно биха имали достъп до Оперативните програми, тъй като тех-
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ните проектни предложения е необходимо да са залегнали в инвестиционната програма на голямата
община, към която принадлежат и съответно да
имат необходимият капацитет и средства да изготвят и стартират проекта. Това на практика се оказва изключително трудно и поради липсата на достатъчно достъпна информация касаеща финансирането и управлението на проектите.
Друг важен аспект се отнася до повишаването на реалната автономност на общинските власти.
Общините в България все още са силно зависими
от централната власт изразяващо се предимно с
формите на финансиране, като преводи на
средства, разпределяне на данъчни приходи, предоставяне на субсидии.
Повишаването на реалната автономност на
общинските власти е от съществено значение за
постигане на устойчиво развитие на регионите. По
този начин би могло да бъде насърчено допълнително и публично частното парнтьорство между общините и частният сектор за финансиране на проекти изискващи инвестиции, които общината не би
могла да осигури, но проекта има ключово значение за нейното развитие.
В повечето случаи, частният сектор може да
покрие няколко фази от цикъла на проекта, като се
постига необходимата оптимизация на разходите,
не само чрез фокусиране върху инвестициите, но
и върху оперативните разходи, които често значително надвишават първоначалните инвестиционни
разходи за целия жизнен цикъл на проекта.
Тясното сътрудничество с частния сектор е
една реална възможност за развитие на публичната инфраструктура, предвид ограничените възможности на държавния и общинските бюджети. Чрез
ресурсите и компетентността на частния сектор,
има възможност да се посрещнат само с публични средства огромните предизвикателства в тази
област.
С оглед на изискванията на членството на
България в ЕС и подържането на конкурентни инфраструктурни условия в българската икономика,
липсата на инвестиции в публичната инфраструктура и реализацията на проекти може да бъде успешно преодоляна. Опитът на някой европейските
страни, показва, че партньорството между общини
и частен сектор представлява едно добро решение
за реализация на проекти за предоставянето на обществени услуги.
Реализацията на проекти по Оперативните
програми и ефективното усвояване на средства по
тях изисква тясно сътрудничество между централната и местната власт и единна политика обединяваща приоритетите на регионите, акцентираща върху устойчивото им развитие.
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THE OPERATIONAL PROGRAMS OF EU AND THE ROAD TO BULGARIA
TO PROOF DEVELOPMENT
Ivelina Zhecheva-Radeva

ABSTRACT
As an EU member, Bulgaria is straightened out funding the projects of the working programs and the successful
structural funds assets management had connected for new challenges.
The objective of the report is to represents the opportunities for financing in Bulgaria after his joining to EU, as
accept on the fixes of our country for relaunching the operational plans and achieving the proof development.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕТАПИТЕ ЗА НЕГОВОТО ПОСТИГАНЕ
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„Залогът за бъдещето не е да се произвежда повече, а да се потребява по-добре”
Жак Ив Кусто
Направен е опит на понятието устойчиво развитие да се даде трактовка в широк и тесен смисъл на думата.
Това позволява технико-икономическите и екологични аспекти на горното понятие да се отделят от социалните,
свързани с ликвидиране на бедността. По този начин ясно се очертава една задача, която техническият прогрес
може добре да формулира и да посочи етапите за нейното решаване.
Ключови думи: устойчиво развитие, технологична ефективност, енергийна ефективност, екология.
Key words: sustainable development, technological efficiency, energy efficiency, ecology.

Въведение
Горецитираната сентенция на световно известния природоизследовател Кусто има своя дълбок
философски смисъл и опит за нейното разкриване
е направен в следващото изложение.
Все още битува максимата, че колкото повече произвеждаме, толкова по-добре ще живеем. Ако
това е било в сила преди десетилетия, дали това
сега е вярно? Още в края на миналия век е констатирано [1], че световното промишлено производство за един век е нараснало повече от 50 пъти. Ако
преди век годишният ръст на световната икономика се е измервал с милиарди долари, днес този
ръст се измерва с трилиони долари [2]. (Само бюджета на САЩ за 2009 г. възлиза над 3 трилиона
долари.) Едно такова могъщество на съвременната икономика обаче е способно да генерира не само блага за човечеството, но същевременно се
оказва , че е и източник на фатални за него
опасности. Днес достиженията на съвременната цивилизация могат да се определят като триумф на
интелекта и трагична грешка на здравия разум [3].
Триумф на интелекта защото човек вече има такава потенциална мощ за въздействие върху околната среда, която мощ е съизмерима с могъщите
сили на природата. Никога до сега цивилизацията
не е доставяла толкова много блага – огромно разнообразие на стоки и услуги, неограничени възможности за комуникации. Придобитите знания допринесоха да се проникне в Космоса, да се изследват
глъбините на Световния океан, да се разкрие строежа на материята, да се овладее огромната енергия от разпада и синтеза на ядрото на атома, да се
изучи човешкия геном. Всичко това е действително
триумф на интелекта. А защо достиженията на цивилизацията днес е трагична грешка на здравия
разум? В последните десетилетия нашето общество е подложено на невиждани по своята всеобхватност промени, за които е характерно, че не во-

дят до една установеност на битието ни, а напротив,
те се проявяват с все по-голяма интензивност.
Всички научни постижения се внедряват в живота
по-бързо, отколкото са адаптиращите свойства на
човека и неутрализиращите, регенеративни механизми на природата, поради което и двете страни
човек и природа са в състояние на непрекъснат
стрес. Вечният стремеж на човечеството към повишаване на материалното му благополучие е свързан с брутална намеса в природата, при което стандартът му на живот се подобрява, но рязко се влошава качеството на жизнената среда.
До скоро критерий за човешкия прогрес се считаше икономическата изгода от индустриалното
производство. А то се съпътства с огромно потребление на природни ресурси и със също така
огромни количества отпадъци, които все още в голяма степен се изхвърлят безпорядъчно в околната среда, замърсявайки атмосфера, води и почви.
В света годишно се изхвърлят милиарди тонове
отпадъци. Само в Световния океан годишно попадат над 1,2 млр.тона замърсители, като 98 % от
всички отпадъци, замърсяващи околната среда се
падат на силно развитите страни [4]. В това отношение най-голям замърсител се явяват САЩ, които дневно потребяват 20,4 млн. барела нефт [2].
Замърсяването на околната среда вече протича с
такава скорост, че то не може да се неутрализира
от естествените възстановителни процеси, осъществяващи се в природата. Установено е, че през 80те години на миналия век световното човешко потребление със своите последствия, за първи път е
надвишило възстановителния капацитет на природата [5]. Нарушена е хармонията между природата и човека. А това е вече със сериозни последици
и за двете страни. От една страна е нарушено нормално функциониране на 4-те екосистеми, осигуряващи необходимите за човека условия за живот.
От друга страна човек живее в нездравословна
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среда. Доказано е [4], че 50 % от здравето на човека се определя от начина му на живот, 20 % се
определя от наследствеността, 20 % от състоянието на околната среда и само 8,5 % от медицината.
Този факт красноречиво говори за значението на
състоянието на околната среда върху здравето на
човек. И тук може да се търси една от причините
за високата заболеваемост на съвременния човек,
която разбира се компенсира с достиженията на
съвременната медицина. Парадоксално звучи, че
науката и техническият прогрес са в основата на
влошаване на природните условия за живот, но същевременно те са в състояние да компенсират това влошаване. Тази двояка роля на съвременната
цивилизация ще бъде изтъкната по-долу.
При разглеждане взаимовръзката човек – околна среда трябва да се отчетат още следните два
факта. Първият факт е, че населението на Земята
нараства застрашително. През средата на 19 век
населението на планетата е наброявало около 1
милиард, през 30-те години на миналия век населението вече се е удвоило, през 1960г., то брои
вече 3 милиарда, през 1976г. – 4 милиарда, през
1990 – 5 милиарда, а днес то е около 7 милиарда.
По данни на UNIDO, за да достигнат развиващите
се страни стандарта на живот на индустриалните
страни ще е необходимо световното производство
да се увеличи над 5 пъти. А това ще има още покатастрофални последствия за околната среда.
Поставя се под въпрос дали ще може да се изхрани населението на планетата, когато то достигне
14 – 15 милиарда, около което число се счита, че
то ще се установи след 25 – 30 години. Проблем
ще бъде и въпросът с питейната вода. Вече има
сведения за пренос на прясна вода с кораби от
Аляска до Япония [6].
Човечеството е застрашено още и с изчерпване на енергийните и суровинни ресурси. По данни на ООН в света ежегодно от недрата на Земята
се извличат над 100 млрд. т. различни суровини,
от които в краен продукт се превръщат средно 2
%. Останалото количество като отпадък част, от
който е и вреден, се връща обратно в околната среда като я замърсява. С нарастване на населението
на Земята потреблението на ресурси още повече
ще расте. Тази тенденция днес вече се наблюдава
със застрашителните темпове на развитие на азиатските икономики.
Всички тези факти дават основание на различни учени да прогнозират екологична катастрофа,
вследствие изчерпване на природните ресурси и фаталното замърсяване на околната среда. Но сега
човечеството се намира на такъв етап от своето
развитие, когато все още е възможно да се преустанови прогресиращото разрушаване на Земята.

Съвременната цивилизация е в състояние да разреши всички тези проблеми. Няма основания да се
счита, че хармонията между човека и природата
не може да се възстанови. Безалтернативността
на това възстановяване ще я наложи, тъй като природата и човекът са единно цяло.
Първата стъпка в тази насока е формирането
на екологична култура у човека, като елемент от
общата му такава. Това може да се осъществи както по образователен път, така и по силов – с налагане на строги санкции за дейности, вредящи на
околната среда.
Втората и то най-съществената стъпка за възстановяване хармонията между природа и човека
е преосмисляне от научна гледна точка на цялостната човешка дейност. Днес от позициите на върховите достижения на цивилизацията, такова преосмисляне се извършва. Достигнати са определени обнадеждаващи резултати в това отношение, които подпомагат изграждането на една цялостна концепция за развитието на човешкото общество. Така
се ражда идеята за т.н. устойчиво развитие, което
е свързано с човешките дейности в материалната
и духовна област. Тази именно идея за устойчиво
развитие възниква когато дисхармонията между човек и природа взема застрашителни размери.
Изборът на този път на развитие може да се разглежда като обективна закономерност, съпътстваща човешката цивилизация.
Същност на устойчивото развитие на обществото
Устойчивото развитие на човешкото общество е призвано да се справи с предизвикателствата
на днешния ден като същевременно създаде предпоставки за по-добро бъдеще. Това е концепция за
един по-справедлив в икономическо, екологично и
социално отношение свят, концепция, акцентираща върху неразривната връзка между икономика и
екология. Устойчивото развитие има фундаментален характер и е безалтернативна стратегия на човечеството през 21 век.
САЩ, както се посочи вече, като страна с найсилно развита икономика и явяваща се и най-голям
замърсител на околната среда, същевременно е и
страната, която генерира идеите за нов модел за
развитие на човешкото общество. През 1970 г. в
САЩ е приет Закон за национална екологична политика. Мортън и Мерсия Гордан [7] още в онези
години посочват, че природните ресурси трябва да
се използват така, че глобалното природно богатство да е постоянна величина. Въз основа на тези
идеи по-късно се оформя концепцията за устойчиво развитие и управление на околната среда. Под
управление на околната среда се разбира управле-
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ние, чрез което се постига устойчиво развитие на
човешкото общество [8].
Дефиницията за устойчиво развитие е дадена
за първи път в доклада на комисията Брундланд
през 1987г. като основните положения в тази концепция са окончателно дефинирани на „Срещата
на върха на Земята” в Рио де Жанейро през 1992
г. В най-синтезиран вид казано, това е такова
развитие, при което се задоволяват потребностите
на днешното общество, без да се накърняват интересите на идните поколения при съхраняване на
възстановена вече хармония между природата и
човека. Така понятието устойчиво развитие се формулира с три компоненти – икономика, общество
и природа. Десет години по-късно на Световната
среща за устойчиво развитие в Йоханесбург през
2002 г. втората компонента – общество – се разшири, включвайки към себе си и темата за премахване на бедността. С така определените 3 компоненти понятието устойчиво развитие може да се
разглежда в широк смисъл на думата. Такова едно развитие ще осигури хармония веднъж между
човешкото общество и природата и втори път между различните човешки общества (богати и бедни
страни), отчитайки и интересите на идните
поколения. Втората компонента на понятието устойчиво развитие, а именно обществото е двигателят за осъществяване на необходимите промени.
То трябва да преосмисля начина си на живот. Цивилизованият свят не може да се откаже от своя висок стандарт на живот, достигнат чрез науката и
техническия прогрес, но същевременно трябва да
се съобразява, че и развиващите страни имат право да се стремят да достигнат този стандарт на
живот. Цивилизованият свят се стреми към все подобър и по-красив живот, но към такъв живот ще
се стремят и бъдещите поколения. Цивилизованото
общество по принцип трябва да бъде хуманно и да
живее в хармония със заобикалящия го свят, но в
същност не е така. Дисхармонията между човека
и природата е крещяща и природните ресурси не
след дълго ще са на изчерпване, което поставя под
угроза бъдещото съществуване на човека. Ето защо трябва да настъпят промени в ценностната му
система. В нея трябва да се включат ценности като
здравословна околна среда, хуманност между себеподобните и пр. Промени трябва да настъпят и в
мирогледа на хората, в тяхното образование, възпитание и поведение. В условията на пазарна икономика и свобода на инициативата, когато са налице стимулите за печалба и широко използване на
природните ресурси, трябва да настъпят промени,
водещи до един по-добре осмислен живот, без излишества и разточителства, с разумна консумация,
осигуряваща дългосрочно безкризисно икономичес-
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ко развитие. Човек така трябва да промени своя живот и дейност, че да може да се възстановят неутрализиращите регенеративни механизми на
природата. Потребностите на човек трябва да се
сведат до разумни потребности, които той да е в
състояние да ги удовлетворява и от тук да идва чувството за щастие. Големият брой потребности е
предпоставка за невъзможност всички те да може
човек да ги удовлетвори, което пък води до депресивност и неудовлетвореност от живота. Всички тези промени в манталитета на обществото не могат
да се осъществят, както се посочва в [9] без активната намеса на правителствата, местната власт,
гражданските организации, отделните граждани. В
противен случай развитието на човешкото общество е неустойчиво. А неустойчивостта, както в
техниката, така и в обществото и в природата водят до неблагоприятни резултати – в техниката до
неработоспосбност на съоръженията, машините и
системите за тяхното управление, в обществото –
до социални напрежения и кризи, а в природата до катаклизми, които могат и да са с фатални последици за човек.
Осъществяването на устойчиво развитие, в широкия смисъл на думата на това понятие, може да
се разглежда като една сложна, многоаспектна
задача. Нейното успешно решаване се постигне като тя се декомпозира на отделни подзадачи. Една
такава подзадача формулира тесния смисъл на понятието устойчиво развитие. В тази връзка то може да се разглежда като развитие, което се
съобразява, както с ограничеността на природните
ресурси, така и със задоволяване потребностите
на днешните и утрешни поколения при възстановяване хармонията между човека и природата. В този тесен смисъл на думата на разглежданото понятие, социалната компонента - бедността е изключена, а е наблегнато на техникоикономическите и екологични аспекти. Това има своя смисъл, тъй като
единствено техническият прогрес, който е в основата на очертаващата се екологична катастрофа,
е в състояние да я предотврати.
Така основните принципи, на които се основава устойчивото развитие на човешкото общество
в тесния смисъл на думата са:
1. Всяка една дейност трябва да се осъществява по начин непозволяващ замърсяването на околната среда. В това отношение при анализиране на
икономическата ефективност на дадено производство ще трябва да се включат и разходите за опазване и отстраняване на щетите, нанесени върху
околната среда от това производство. Както сочи
опитът [10], средствата, вложени за предотвратяване на дадено замърсяване са значително по-малки от тези, необходими за отстраняване на извър-
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шеното вече замърсяване.
2. Пестеливо, ефективно, а не хищническо използване на природните ресурси, имайки предвид
тяхната ограниченост. По този начин се намалява
потенциалната възможност за замърсяване на
околната среда, поради намаленото потребление
на природни ресурси .
3. Задоволяване потребностите на днешните
поколения трябва да се осъществява по начин, който да не накърнява възможностите за задоволяване потребностите на идните поколения.
Единствено техническият прогрес, както вече
се посочи, е в състояние, въз основа на тези
принципи, да осъществи устойчиво развитие на обществото в тесния смисъл на думата. Как се постига това в различните стопански отрасли?
Енергетика. Тук трябва да се даден приоритет
на незамърсяващите околната среда възобновяеми
енергийни източници (водноелектрически централи,
вятърни електроцентрали, слънчеви колектори и
слънчеви генератори, изградени на фотоволтаичния ефект, използване на геотермалната енергия,
биогорива). В тази връзка през 2005 г. Европейската
комисия предложи до 2010 г. делът на възобновяемата енергия в европейското потребление да нарасне до 12 %. Особено перспективни са високотемпературните ядрени реактори от ІV поколение,
които ще осъществяват когенерация на електрическа енергия и водород [11]. А водородът е идеалното гориво, висококалорично и незамърсяващо околната среда. При това може да се разглежда като
възобновяем източник на енергия. От гледна точка
на ефективно използване на невъзобновяемите
енергийни източници приоритетно трябва да се осъществява когенерация на електрическа и топлинна
енергия по газо-паров цикъл, при абсолютно спазване на изискванията за незамърсяване на околната среда. В момента се разработват технологии за
съхранение на въглеродния диоксид, получен при
изгарянето на въглеродни горива.
Индустрия. Индустрията произвежда основните материални блага. Това трябва се осъществява
по нови технологии, съоръжения, инсталации и системи за тяхното управление, с които да се постига
най-ефективно използване на суровинните и енергийни ресурси. При това абсолютно задължително
е да се ликвидират всякакви последствия от замърсяване на околната среда. В тази връзка е необходимо да се създадат стандарти, гарантиращи, че
дадено производство отговаря на изискванията за
опазване на околната среда. Такъв един стандарт
е ISO14001. Изграждането на индустриалните
предприятия по принцип не трябва да се осъществява върху земеделска земя.
Транспорт. Тук трябва да се даде приоритет

на електрифицирания железопътен транспорт, като незамърсяващ околната среда и като такъв, при
който електрическата енергия се използва най
рационално. Водният транспорт, като най-евтин също не е за подценяване. Перспективни са електромобилите и автомобилите, използващи за гориво
водород. И двата вида вече ги има на пазара и не
замърсяват околната среда. В [11] се посочва, че
двигателите, използващи като гориво водород, са и
два пъти по-ефективни от бензиновите. Във връзка
със замърсяването на околната среда се препоръчва биогоривата да заемат все по-голям дял в
горивната база за двигателите с вътрешно горене.
При изграждането на транспортна инфраструктура до минимум трябва да се намали унищожаването на обработваема земя.
Селско стопанство. В тази област приоритет
трябва да получат стопанствата, които в своята
дейност използват последните достижения на аграрните науки. Изграждането на напоителни
системи, при регламентирано използване на водата за напояване и производство на електрическа
енергия, осигурява висока ефективност както в
земеделието, така и в енергетиката. Необходимо
е използването на съвременни високопродуктивни
сортове растения и породи животни, отглеждани по
най-нови технологии. Създават се вече сухоустойчиви култури, чието приложение е за бедните
африкански страни. Наложително е разумното използване на минерални торове и изцяло използване на животинския тор. В тази връзка съвременните технологии за обработка на органични отпадъци
позволяват те да се превръщат хумусообразни продукти (компост), които да изместят в голяма степен минералните торове, без да им са присъщи
недостатъците на последните. В тази насока се разработват и биологични препарати, които да заместват пестицидите. Всичко това благоприятства за
развитието на екологично селско стопанство.
Комунално-битов сектор. Тук основно място
има потреблението на енергия. От термодинамична гледна точка отоплението на сгради е най ефективно да бъде централизирано, осъществено от местни централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по газопаров цикъл.
По този начин се произвежда едновременно електрическа и топлинна енергия в отношение 1,1:1 при
к.п.д. 85%. Топлинните помпи за отопление и охлаждане през лятото, също са ефективни, тъй като при тях отношението консумирана електроенергия/ произведена топлина(студ) средно е 1:2.
Топлинната изолация на сградите осигурява също
така значителна икономия на енергия за отопление
или охлаждане.
От изложеното за необходимите дейности в
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различните стопански отрасли, с които се постигне устойчиво развитие в тесния смисъл на думата,
следва да се определят етапите за това постигане.
И те са следните:
Технологична ефективност на материалното
производство, в т.ч. и осъществяването на безотпадни технологии. Този етап ще осигурява най-пълноценно използване на природните ресурси и от
тук намаляване до минимум на тяхната употреба.
Или както е казал американският лауреат на
Нобелова награда Гленн Сиборг – „бъдещото общество ще удовлетворява своите материални потребности по пътя на постоянно рециклиране на материалните блага, а естествените материални ресурси ще служат само като резервен източник” [12].
При това технологичната ефективност на материалното производство, реализираща се и като безотпадна технология ще минимизира и замърсяването на околната среда.
Енергийна ефективност във всички сфери на
човешката дейност. Този втори етап за реализиране на устойчиво развитие, в тесния смисъл на
думата, ще осигури най-пълноценно използване на
енергийните ресурси. Това от една страна води до
минимизиране на тяхната употреба, а от друга
страна, спестеното гориво означава намалено замърсяване на околната среда. Икономията на енергия във функционално отношение представлява от
само себе си незамърсяващ околната среда източник на енергия [13]. Спестената енергия се определя като най-ефективната енергия.
Обезвреждане на замърсителите на околната
среда е третия етап за постигане на устойчиво развитие в тесния смисъл на думата. Колкото и технологично- и енергоефективна да е човешката
дейност, то в някаква степен, макар и минимална,
ще е налице замърсяване на околната среда. Това
минимално замърсяване на този трети етап ще
трябва да се обезвреди. Това се осъществява със
специални технологични подходи за различните замърсителите на атмосферата, водите и почвите.
Тези подходи са разработени и са описани в специалната техническа литература.
Възстановяване на нанесените от преди, щети върху природата. Този последен етап за постигане на устойчиво развитие в тесния смисъл на думата е извикан на живот за да отстрани предишни
нанесени щети върху околната среда. Тук се има
предвид следните дейности:
- Разширяването на горските площи чрез мащабни залесявания с оглед възстановяване на регенеративните способности на природата.
- Възстановяване на биологичното разнообразие чрез разширяване на защитените територии.
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- Рекултивиране на площи, замърсени от тежки
метали, инертни материали или с отнет хумусен
слой и пр.
Така първите два етапа – технологичната и
енергийна ефективност могат да се разглеждат като
превантивни по отношение опазването на околната среда. Третият етап осъществява в реално време обезвреждането на замърсителите на околната
среда, непозволявайки те да се проявят със своето
пагубно действие върху околната среда. Последният четвърти етап е необходим докато в основни
линии се ликвидират последствията от предишни
замърсявания на природата. По този начин, чрез
четирите етапа се осъществява ефективно използване на материалните и енергийни ресурси, като
същевременно се възстановяват условията за нормално функциониране на екосистемите, осигуряващи необходимите условия за съществуването на
човека.
Заключение
Човешкото общество в своето развитие неминуемо ще трябва да се съобразява с три основни
факта. Първо, че природните ресурси са
ограничени. Второ, че човешката дейност трябва да
престане да замърсява повече околната среда. И
трето, че настоящето поколение, задоволявайки своите потребности не трябва да лиши идните поколения от възможността и те да задоволяват своите
потребности. Съобразявайки се с тези три факта
човешкото общество ще се развива устойчиво в тесния смисъл на думата. А при постигане на хармония между индустриалните и развиващите се страни с премахването на бедността, развитието вече
ще бъде устойчиво и в широк смисъл на думата.
Но за постигане на последното е необходимо някои морални категории като състрадателност,
справедливост, съпричастност и пр. да имат посъществено влияние върху отговорните фактори на
развитите страни. Така може да се счита, че науката и техническият прогрес, създали екологичния проблем, са в състояние ясно да го формулират и да посочат подходите за неговото решаване.
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ABSTRACT
An attempt to define sustainable development in broad and narrow sense has been made. This gives the opportunity to separate the technology-economical and ecological aspects of the term from the social ones connected to
elimination of poverty. Then the technological progress can explicitly formulate the problem and give the stages for its
solving.
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В статията са разгледани природата на предпроектните проучвания и тяхното използване за управлението
на проектния риск. Представени са различните стратегии за подход към риска и как предпроектните проучвания
биха подпомогнали техния избор и прилагане.
Ключови думи: Предпроектни проучвания, Управление на проекти, Проектен риск
Key words: Feasibility Studies, Project Management, Project Risk.

1. Въведение
Обикновено в публикациите по управление на
проекти не се пише за предпроектните проучвания.
Научните публикации най-често се базират на проверими и доказуеми данни, в тях се описва методологията, по която са направени изследванията, анализират се резултатите, но предпроектните проучвания (ПП) почти никъде не са обект на коментари
и анализи. Приема се като даденост, че ПП са част
от работата по даден проект или програма, с цел
да бъдат редуцирани рискът и неопределеността.
Тези проучвания понякога може да бъдат обект
на отделен пакет работи в рамките на проекта или
дори на негов под-проект, а също така – на специален проект в рамките на дадена програма и т.н.
Посредством събирането и обработването на
информацията, имаща отношение към проекта или
програмата, ПП помагат да се намали несигурността по отношение на обекта на проекта или методите и технологията за неговото изработване/доставка и др. Тази информация може също така да
допринесе и за натрупването на положителен опит
на организацията, работеща по проекта.
2. Общи положения
ПП са част от даден проект или програма,
предприети, за да бъде оформено по-добре и прецизно виждането и разбирането за главната цел на
проекта – промяната или иновацията, които трябва
да бъдат постигнати. В [7] проектът е описан като
“агенция за промяна” в рамките на дадена организация, която се създава като временна организация в организацията и към която може да бъдат
насочени съответните ресурси, за да бъде постигната крайната цел, съответно – промяната или иновацията. Проектите и програмите по природа са нещо ново, уникално, временно и като такива водят
след себе си несигурност и риск. Това е така по
отношение на:
– продукта/услугата, обект на проекта – дали
ще бъдат постигнати целите с неговото изработва-

не и/или желаната промяна;
– процесите и инструментариума, предвидени да постигнат тези цели и изработването на продукта/услугата.
Поради това управлението на проектния риск
е едно от основните направления на усилията на
мениджъра на проекта и неговия екип [1,2,3,4,5].
Стратегиите за намаляването на този риск
включват [4]:
– намаляване на неизвестностите по отношение дефинирането на обекта на проекта или по отношение на начина (методите, технологията), по
които той ще бъде “произведен”. Важен е също
така и наборът от ключови параметри и показатели,
по които ще се съди за успешното изпълнение на
проекта и постигането на неговите цели, като
например: разходи, време, приходите, генерирани
от обекта на проекта (продукта) и т.н.
– Избягване на риска, като се намери друг,
различен начин за осъществяване на проекта, при
който рискът вече не съществува;
– Отказ от проекта/програмата;
– Намаляване на вероятността за възникване
на определен риск или неговото въздействие върху проекта, ако все пак такъв риск възникне;
– Прехвърляне на риска или част от него към
други участници, като суб-контрактори, застрахователни агенции и др.;
– Приемане на риска;
– Разработване на план за действие при възникване на непредвидени ситуации и рискове.
ПП подпомагат именно разработването и избора на подходящата стратегия за намаляването
на риска, а също така и по-доброто прилагане на
вече избраната стратегия. С тяхна помощ по-точно
се разработва самата дефиниция на обекта на
проекта, както и на технологичните процеси, с чиято помощ той ще бъде изработен. По този начин
ПП са неоценим помощник при избора на конструкция на продукта на проекта и неговите функционални особености, с което допълнително се на-
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маляват много от неизвестностите и като следствие от това – рискът.
Като допълнение може да се посочи, че с помощта на ПП се обогатява и натрупаният опит на
организацията и нейната “база данни” с добри практики.
3. ПП за редуциране на риска
ПП може да бъдат използвани за намаляване
на риска чрез избор на някоя от споменатите стратегии или да са в помощ при прилагането на вече
избраната стратегия. Как те може да бъдат използвани при всяка от тези стратегии?
3.1. Редуциране на неизвестността при определянето на оценките за времетраенето на отделните работи по проекта
При анализа и оценката на продължителността на отделните работи може да възникнат два вида несигурност:
– “двупосочна” и
– “еднопосочна”.
При двупосочната се работи със средни
оценки, които предполагат например, че действителната продължителност на дадена работа може
да се окаже или по-малка, или по-голяма от очакваната (оценката). В крайна сметка и проектът като цяло може да бъде с продължителност, отличаваща се в “двете посоки”.
В този случай ПП може да бъдат проведени с
една или повече от следните цели:
– Да се определи дисперсията на всяка работа;
– Да се идентифицират пътища за нейното
намаляване;
– Да се прецени дали дадена работа с голяма
дисперсия може да бъде избегната.
При “еднопосочната” несигурност в оценката
на продължителността за работите се анализират
вероятни събития, които могат или да удължат изпълнението им, или да го скъсят. Тоест действието на тези фактори е еднопосочно и в крайна сметка в същата посока се отразява и върху крайния
резултат – срокът за завършване на проекта.
При този риск ПП се правят с цел застраховане срещу възможните неблагоприятни въздействия.
Забележка: В много случаи се наблюдава “изкривяване” продължителността на работите. Това
е така, защото оптимистичните оценки физически
са ограничени “отдолу”, докато за песимистичните такова ограничение “отгоре” няма. Така пресметнатото очаквано времетраене може да се окаже по-малко от оценката за реалистичното времетраене. Освен това по този начин тук в голяма степен може да се говори за “еднопосочен” риск към
удължаване на очакваното времетраене.

3.2. Избягване на риска
Понякога рискът е с такъв характер, че трябва да бъде избегнат, за да се предотврати провал
на проекта.
“Еднопосочният” риск трябва да бъде избегнат,
ако и вероятността да възникне е голяма, и неговото отрицателно въздействие върху проекта, в случай че възникне, е голямо (катастрофално).
“Двупосочният” риск трябва да бъде избегнат,
ако разсейването (дисперсията) на проекта като цяло е недопустимо високо.
В случаите, когато тези параметри не са известни предварително, ПП са един от начините за
тяхното определяне. Така целите на едно такова
ПП може да бъдат:
– да се определи вероятността за сбъдване
на дадено “застрахователно” събитие-“еднопосочен” риск,
– да се определи величината на въздействие
в случай на възникване,
– да се определи амплитудата на разсейването при “двупосочен” риск.
3.3. Редуциране на вероятността за възникване на риска или неговото въздействие върху проекта
В случаите, когато е идентифициран “еднопосочен” риск, ПП може да помогнат при определянето на вероятността от неговото възникване, а също така и при редуцирането на неговото въздействие върху проекта.
3.4. Прехвърляне на риска
Когато рискът е толкова голям, че не може да
бъде поет от организацията, тя може да вземе решение за поделянето му с други заинтересовани
по проекта или неговото цялостно прехвърляне върху тях.
Тук се различават две “крайности”:
– Рискове с висока вероятност да се случат,
но със малко въздействие върху проекта.
Тези рискове обикновено се поемат от изпълнителя, който от своя страна увеличава маржина на своята печалба срещу увеличения бизнесриск.
За да определи тези “начисления”, изпълнителят трябва да проведе ПП, с чиято помощ да установи вероятността за възникване и степента на
въздействие.
– Рискове с малка вероятност, но с голямо
въздействие в случай на възникване.
При тези рискове най-доброто решение е договорът за застраховка със застрахователна компания.
И в този случай – за да определи застрахователната премия, а и дали въобще да поеме застра-
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ховката, съответната компания трябва да предприеме ПП.
3.5. Приемане на риска
Понякога най-добрата стратегия е да се поеме рискът. Такъв е често случаят при рисковете с
малка до средна вероятност за възникване. За да
бъде взето такова решение, трябва отново да бъде
проведено ПП, с чиято помощ да бъдат установени
параметрите на риска, размера на неговото въздействие и последствията.
3.6. Отказ от проекта
Има случаи, когато единственият начин да се
избегне рискът от провал на проекта, е отказ от
самия проект. Такова решение може да се вземе
само след достатъчно обстойни и задълбочени ПП.
3.7. Разработване на план за управление на
риска
При рисковете със средна до голяма вероятност от възникване и степен на въздействие върху
проекта, разработването на план за управление на
риска може да се окаже най-добрият начин за справянето с тях.
Един такъв план може да добие три форми:
– Реактивен план – план за това, как да се
реагира при възникването на съответния риск, без
да се вземат никакви предварителни мерки за предотвратяването на неговото възникване или величината на неговото въздействие при възникване;

– Реактивен план с частични предварителни
действия – план, при който се реагира на възникналия вече риск, като се вземат мерки за намаляване на неговото въздействие. Частичните предварителни действия касаят по-точното дефиниране на
риска и неговия обхват, още когато условията за
неговото възникване назряват. Така се обезпечава
по-бърза и адекватна реакция;
– Активен план – това е план за отговор,
включващ предварителни действия за редуциране
вероятността от възникване на риска, както и за
степента на неговото въздействие.
ПП и в трите случая ще послужат за определяне ефективността на самия план, на реакциите,
на вероятността от възникване и степента на въздействие на съответния риск, в случай че те не са
предварително известни.
4. ПП за изясняване на продукта/oбекта на
проекта
Неизвестността в един проект понякога се крие
в самото дефиниране и разработване на продукта/
резултата от проекта или на процесите, с помощта на които той трябва да бъде постигнат. Така е
например при научно-изследователските и развойни проекти, при иновационните проекти и др. На
фиг. 1 е предложена една класификация на проектите в зависимост от неизвестността по отношение на продукта от една страна и процесите – от
друга [6]:

Добре дефинирани цели

n
Добре дефинирани

Инженерни проекти

методи

Детайлно планиране на
работите

Недобре дефинирани цели

p
Проекти за компютърни системи
Планиране по репери, отнасящи се
до фазите на жизнения цикъл на
проекта

o
Недобре дефинирани
методи
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Развойни проекти
Планиране по репери,
използвайки известните
целеви резултати

q
Изследователски проекти
Гъвкаво планиране и определяне „в
крачка” на целевите резултати

Фиг. 1. Матрица на методите и целите – по [6]
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Несигурността се заключава в това, че не може да бъде дефиниран ясно крайният резултат
(продуктът) или че е възможно той да не изпълнява
функциите си (няма да проработи), както и това, че
използваният метод, технология и т.н. може да не
доведе до желаните резултати. Организацията предприема ПП, за да редуцира тази неяснота, преди
да поеме ангажимента за осъществяване на
проекта. В отделни случаи дори може да се вземе
решение за изработване на опитни образци с цел
потвърждаване на възможността да се изработи подобен продукт и т.н.
Тук, в зависимост от конкретната ситуация,
може да бъде приложена всяка от посочените в т.
3 стратегии.
5. ПП, обогатяващи опита на организацията
По-скоро като страничен ефект или следствие от ПП, организацията е в състояние “да си вземе поука” и да използва натрупания опит в следващи подобни проекти.
Дискутираното в т. 3 и 4 има като страничен
резултат натрупания положителен опит:
– как да се намалява или избягва даден риск;
– как да се редуцират неизвестността и рискът при създаването на нов продукт или процесите
за неговото разработване;
– какво допринася или не за дефинирането на
самия продукт, когато той предварително не е известен (изследователски и развойни проекти);
– при използването на даден метод, инструментариум и др.
Заключение
Мениджърите на проекти най-често фокусират вниманието си върху краткосрочен времеви хо-

ризонт – съизмерим с жизнения цикъл на ръководения от тях проект. Те търсят бързи и гъвкави резултати, като по този начин често изпускат от полезрението си важността на “предварителната артилерийска подготовка” за успеха на проекта.
С помощта на ПП и опита (добрите практики)
от предишни проекти, те са в състояние да оценят
различните рискове пред проекта, вероятността за
тяхното възникване и мащаба на въздействието им
в случай на възникване, да изберат подходящата
стратегия за тяхното избягване или справяне с тях.
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ABSTRACT
In the paper, the nature of the Feasibility Studies is debated, as well as their use in managing project risk. Different
approaches to project risk are presented, and the assistance of the Feasibility Studies in their selection and implementation is discussed.
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ПЪТНА КАРТА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА БАЛАНСИРАНА
СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Лалка Борисова
Международно висше бизнес училище – Ботевград
Процесът на изграждане на Балансирана система от показатели за развитие на организацията (Balansed
ScoreCard, BSC) изяснява стратегическите цели и определя най-важните механизми за тяхното постигане.
Внедряването й започва с обучение и привличане на кадри, които да я изпълняват. Постигането на консенсус за
изграждането и реализирането й дават яснота за това как мисията, визията и стратегията на организацията могат
да бъдат приведени в система от действащи цели и показатели. Разработването и прилагането на BSC предоставя
на организацията възможността да види цялостната картина на своето бъдеще и пътя, който води към него.
Ключови думи: пътна карта; финансова перспектива; отношения с клиенти; вътрешни бизнес процеси;
обучение и развитие.
Key words: roadmap; financial perspective; customer relations; internal business processes; training and development.

1. Балансирана система от показатели, като средство за реализиране на стратегията
Целта на тази статия е да се обоснове необходимостта от поставянето на цели в няколко взаимосвързани направления, които да осигурят реализирането на приетата стратегия, както и от разработването на система от показатели, балансирана по отношение на външните цели – резултати
и вътрешните цели – фактори. Разглеждан като цялостна управленска система този подход позволява на ръководството на организацията да разбере
какви вътрешни промени са необходими за гарантиране изпълнението на стратегическите намерения. По-нататък ще се опитаме да предложим
пътна карта за създаване и прилагане на Балансирана система от показатели за развитие на
организациите. Развитието на различни концепции
за управление е характерна особеност за последните години. Особено внимание се отделя на стратегическото управление, защото функционирането на всяка организация без стратегически мениджмънт е твърде рисковано мероприятие.
В началото на 1990 година Р. Каплан и Д.
Нортън разработват нов подход за стратегическо
управление, който нарекли „Балансирана система
от показатели” (Balansed ScoreCard, BSC1 ). За разлика от предишни подходи за управление, тази система осигурява ясно предписание за това, че организациите са длъжни да измерят, за да „уравновесят” финансовата перспектива. Тя обаче е и система за управление, не само за измерване, която им
позволява да планират своите виждания и стратегии за развитие и да ги приведат в действие. Това
осигурява обратна връзка около вътрешните биз-

нес-процеси и около външните резултати, за да се
осъществи непрекъснатото им подобряване. Така
чрез тази система се постига преобразуването на
стратегическото планиране от академично предписание в ръководещ организацията център. Каплан
и Нортън описват преимуществото на тази система по следният начин: „Балансираната система от
показатели запазва в себе си традиционните финансови показатели, които отразяват в исторически аспект вече минали събития. Този подход би бил
адекватен за компаниите от индустриалната ера,
за които инвестициите в дългосрочните възможности и отношенията с клиентите не се явяват жизненоважно условие за успех. Тези финансови показатели са недостатъчни като база за ръководство
и оценка на прехода, които компаниите от епохата
на информацията трябва да изминат, за да създадат бъдеща стойност чрез инвестиции в клиенти,
доставчици, персонал, процеси, технологии и иновации”(1). С тази система се преодолява и един от
недостатъците, характерен за повечето системи за
управление – отсъствието на обратна връзка по
въпросите на стратегията на организацията.
В BSC ключовите показатели за дейността на
организацията се групират по различни направления, които авторите наричат перспективи (perspectives). Те дават възможност да се определят
стратегически значимите мерки и ориентация за
достигане на определените цели, използвайки получените резултати за ефективно управление на
бизнес-процесите. Този модел се основава на координацията на четирите перспективи за бъдещето управление, благодарение на които работата на
организацията може да бъде оценена:

1 В литературата системата се среща под това съкращение, ние също го приемаме
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• Направление “Финансова перспектива” - отразява дългосрочните цели на организацията: осигуряване на максимална възвръщаемост на разходите, увеличаване на приходите и управление на
риска. Всеки от предложените показатели е звено
от причинно-следствени връзки, водещи до постигане на финансовите цели;
• Направление „Отношения с клиенти” - в това направление организацията определя своите потребителски и пазарни сегменти в които ще се конкурира и ще си осигурява приходи за реализиране
на финансовите цели. Постигането на тези цели се
измерва с показатели, като: степен на удовлетвореност на клиентите; ръст в обема на продажбите;
дял на повторните покупки; процент на дефектите
и други;
• Направление „Вътрешни бизнес процеси” тук се поставят онези вътрешни бизнес процеси, в

които организацията трябва да постигне конкретни
резултати с цел да реализира стратегическите си
цели, свързани с финансите и клиентите. Този модел се състои от три основни процеса: иновации;
операции; след продажбено обслужване (2);
• Направление „Обучение и развитие” - организациите трябва да инвестират средства в програми за развиване на професионалната компетентност (ПК) на мениджърите. Този показател (ПК) се
явява основополагащ, за да се реализират целите
в останалите три направления. По този начин се
постига удовлетвореност на мениджърите, отговорно отношение към работата, поощряване на творческия подход и инициатива за дългосрочен финансов ръст. Графично системата от балансирани показатели с нейните четири перспективи е представена на следващата фигура:

Финансова перспектива
Подобряване структурата на
капитала;
По-високо ниво на резултатност ;
Ръст на подажбите.
Повишаване платежоспособността
и ликвидността.

Отношения с клиенти
Удовлетворени клиенти;
Стойностни партньорски
отношения със 70-80 % от
клиентите;
Посрещане на клиентите от
усмихнати, приветливи, добре
облечени мениджъри.

ВИЗИЯ И
СТРАТЕГИЯ

Вътрешни бизнес процеси
Пълномощия на екипа за развитие
на бизнеса;
Създаване на стойностни решения;
Подобрено обслужване с цел
подобрен имидж.

Обучение и развитие
Професионална компетентност ;
Рационализация на
информационните активи;
Квалификация на служителите;
Климат за действие.

Фиг. 1. Балансирана система от показатели

Балансирана система от показатели за развитие на организацията включва в себе си показатели за стратегическото развитие на организацията,
тя не е средство за нейното формулиране. Запазвайки финансовите показатели за минала дейност,
BSC въвежда механизми за бъдеща финансова
ефективност. Тези механизми, обхващащи работата с потребителите, вътрешните бизнес процеси,

обучението и развитието, са резултат от превръщането на стратегията на организацията в точни и
ясни цели, показатели и мероприятия за нейната
реализация.
На следващата фигура може да се проследят
стратегическите инициативи, залегнали в Балансираната система от показатели:

Пътна карта за създаване и прилагане на ...

Мисията:
Да помогнем на нашите клиенти да изберат
индивидуалност, стил, конфорт и
сигурност.

293

Стратегическа инициатива: Реализиране
на добавена стойност за организацията чрез
развитие на професионалната
компетентност на мениджмънта и
инициативи за развитие на клиентската
перспектива

Финансова перспектива
Положителни нива на икономическа
добавена стойност

Ръст на продажбите

Подобрена прогнозируемост на
дейността

Стойностни партньорски
отношения със 70-80 % от
клиентите

Отношения с
клиентите

Удовлетворени клиенти

Вътрешни
бизнес
процеси

Обем на продажбите

Създаване на стойностни решения (нови
пазари )

Пълномощия на екипа за
развитие на бизнеса

Квалификация на служителите
Климат за действие

Подобрено обслужване с цел
подобрен имидж

Обучение
и
развитие

Рационализация на
Информационните активи

Връзка между професионална
компетентност и израстване в
кариерата

Фиг. 2. Балансирана система и стратегически инициативи
Изясняване същността на Балансирана система от показатели беше направено с цел за да се
обърне внимание върху необходимостта изпълнението на приетите от една организация стратегически цели да се гарантира с поставянето на вътрешни изисквания по отношение на нейното развитие. Така че, при разработване на стратегията трябва да има яснота какви постижения се изискват от
съответната област. Най-простият начин е да се
разгледа процесът като набор от въпроси и отговори „какво и как”: Каква цел се преследва и как ще

се постигне?
2. Пътна карта за създаване и прилагане на
Балансирана система от показатели в организациите
Процесът на изграждане на Балансирана система от показатели изяснява стратегическите цели
и определя най-важните механизми за тяхното постигане. Внедряването й започва с обучение и привличане на кадри, които да я изпълняват. В идеалния случай всеки в организацията трябва да разби-
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ра същността на стратегията и своя конкретен принос в общото дело. Тя трябва да изразява колективните идеи и активното участие и подкрепа на висшите ръководители. Постигането на консенсус за
изграждане и реализиране на балансирана система от показатели дават яснота за това как мисията,
визията и стратегията на организацията могат да
бъдат приведени в система от действащи цели и
показатели.
На първо място, трябва да се идентифицира
основната идея, на къде е тръгнала търговската
организация, каква е мисията и визията? След като
се постигне консенсус относно целите и бъдещата
роля на BSC, организацията трябва да се насочи
към определяне на лицето, което ще бъде архитект (създател) на проекта й. В ролята на архитект
може да бъде някои от висшите мениджъри. Той
трябва да управлява и контролира изпълнението на
процеса от предварително сформирана работна
група. Следи от една страна за разработването на
показатели и мерки за тяхното постигане в посока
на реализиране на стратегията на организацията,
а от друга, за междуличностните отношения при
създаване на екипност за разработване на системата и преодоляване на възникнали недоразумения.
Второ, чрез идентифициране на стратегиите
ще се разбере как да се стигне там, по какъв начин.
Провеждане на обучителни семинари за групов дебат с членовете на екипа по мисията и стратегията
на организацията. Определянето, на трето място,
на показателите и перспективите означава, че тряб-

Определяне на
архитект на
проекта

Определяне на
визията и
стратегията
Утвърждаване,
отговорност и
реализация

ва да се попита какво трябва да се върши добре
във всяка перспектива. Четвърто – следва преценка за това дали всичко се развива по очаквания
начин. Да се обмисли това ли са важните показатели, съществува ли убеждение, че се изчисляват верните неща. Пето, на базата на тези действия трябва да се създадат планове за действие и план за
докладване и функциониране на Балансовата система от показатели в отделните направления. Шесто, как да се управлява тя? Кои хора да имат доклади и какво точно да представляват тези доклади?
Делегиране на отговорности на определени служители и контрол върху дейността им. Седмо правило – разработване на план за реализация. Този етап
се предхожда от провеждане на семинар на работния екип, на който се определят предварителни програми за действие и завършва с обвързване на отделните инициативи за промяна на целите, показателите и мерките, поставени в системата. В края
на семинара екипът трябва да приеме програма за
реализация, която да я представи на служителите,
за да се превърне в програма за измерване и управление и да разработи информационна система
за нея. Стъпките по създаване и реализиране на
системата нагледно могат да се представят на
следващата фигура:
• Стъпка 1. Определяне на архитект на
проекта. Носи отговорност за сформиране на работна група. Осъществява управление и контрол
на изпълнението, следи разработването на показа-

Определяне на

Определяне на

перспективите

мерките

Управление на
BSC

Създаване на
план за
действие

Фиг. 3. Балансираната система от показатели, стъпки за действие
тели и мерки за реализиране на стратегията.
Регулира междуличностните отношения;
• Стъпка 2. Идентифициране на визията и стратегията. Дефиниране на основната идея за развитие на търговската организация. Накъде се тръгва,
каква е целта, която трябва да се реализира? Кои
стратегии ще се следват? Върху кои области ще
се фокусира вниманието? Например - лидери на
пазара, висок обем на продажби, доволни клиенти.
Как? Чрез фокусиране върху ефикасността на

цената, високото качество и чрез инвестиране в нови технологии, преференции за редовни клиенти;
• Стъпка 3. Идентифициране на целите,
показателите, мерките в отделните направления.
Какво трябва да се върши добре във всяка перспектива?;
• Стъпка 4. Идентифициране на мерките.
Какво трябва да се измерва във всяка перспектива?
В кои перспективи и точно в кое трябва да се постигнат отлични резултати?;
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• Стъпка 5. Създаване на план за действие,
план за докладване и функциониране на BSC. Какви
действия да се предприемат за достигане на набелязаните цели? Отговорностите и плановете за действие за достигане на поставените цели са определени. Лесно може да се създаде BSC, но нейното
управление е съвсем друго и доста трудно нещо;
• Стъпка 6. Управление на BSC. Делегиране
на отговорности на определени служители и контрол върху дейността им.
• Стъпка 7. Утвърждаване и реализация. Как
да се утвърди, актуализира и поддържа създадената Балансирана система?
• Резултат - потребителска преданост и потребителска привързаност, доволни клиенти, високи продажби и пазарен дял, професионално компетентни мениджъри.
Процесът на планиране, основан на разиграването на различни сценарии, дава възможност една
привидно недостижима цел да бъде представена
като серия от действия, благодарение на които мениджърите реализират амбициозните си цели и системата става инструмент за проследяване на реализацията на стратегията.
Преимуществата от използването на системата за стратегическо управление, може накратко
да се изразят по следния начин: те са инструмент,
позволяващ свързване на стратегията за развитие
на търговската организация с оперативното
управление, освен това, дават възможност да се
приемат обективни решения за развитие на 4-те
перспективи (финанси, клиенти, вътрешни бизнеспроцеси, обучение и развитие).
По този начин всички усилия и инициативи на
мениджмънта ще бъдат синхронизирани, което ще
осигури устойчиво развитие на организацията.
Заключение
Ползите от прилагането на BSC може да се
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обобщят по следния начин:
• Балансираната система от показатели помага на изравняването на мерките за ключово изпълнение със стратегията на всички нива на организацията и управление с разбираеми бизнес
действия;
• Концепцията за Балансираната система от
показатели предоставя стратегическа обратна връзка и обучение;
• Разработването и прилагането на BSC предоставя на организацията възможността да види цялостната картина на своето бъдеще и пътя, който
води към него;
• Целите, поставени в отделните направления,
посочват онези процеси, които организацията трябва
да усъвършенства, за да постигне отлични резултати в своята дейност;
• Целите на направление „Обучение и развитие” и мерките за тяхното реализиране, дават нужната инфраструктура и в същото време са механизми за постигане на амбициозните цели на останалите три направления на BSC;
• Една от най-значимите ползи от прилагането й като система за измерване и управление се
състои в определяне на професионалната компетентност на мениджърите като важен елемент по
пътя към постигането на стратегическите цели на
организацията, свързани с клиентите, финансовото направление и вътрешните бизнес процеси. Тези
инвестиции в хора и процедури са генератори на
иновации и подобрения във вътрешните бизнес процеси в полза на клиентите, за увеличаване на доходността и завоюване на пазари.
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ABSTRACT
The process of implementation of a Balanced ScoreCard (BSC) System for the development of an organization
clarifies the strategic goals and defines the most important mechanisms for their achievement. Implementation starts
with the training and attraction of executive personnel. Reaching a consensus on the development and implementation
of such a system results in better understanding how the mission, vision, and strategy of the organization may be
implemented into a system of efficient objectives and indices.
The development and implementation of a BSC enables the organization to outline its future and plan the steps to
achieve it.
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ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ И ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ ЗА НАЛИЧИЕТО НА СИВА
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Целта на настоящата разработка е да се анализират социално-икономическите фактори за съществуване на
сива икономика в България, да се формулират предложения към икономическата политика за ограничаване на
проблема със социално-икономически феномен „сива икономика”.
Факторите пораждащи сивата икономика, са широко дискутирани както у нас, така и в световен мащаб. В
настоящата статия е направен анализ на социално-икономическите фактори за наличието на сива икономика в
България в две части - теоретични аспекти и емпиричен анализ. В първата част са разгледани основни особености,
детерминирани от автори работили по темата в световен мащаб и изведените от тях на социално-икономическите фактори. Във втората част е направено емпирично изследване на теоретичния модел от първа част за периода
2000-2005 г., свързано със значимостта на проявлението на отделните социално-икономическите фактори в
общата съвкупност. Направени са предложения за подобряване икономическата политика с цел намаляването на
социално-икономическите причини за наличието на сива икономика в България. Изследването на факторите за
съществуването на сива икономика, дават основание за формулиране на предложения към икономическата
политика за решаване на проблема със социално-икономическия феномен „сива икономика”.
Обект на изследването са социално-икономическите фактори за наличието на сива икономика в България.
Методите, които се използвани при проучването и анализа на настоящото изследване са: системен подход,
системен, сравнителен и логически анализ, синтез, анкетен метод, експертни оценки и др.
Ключови думи: сива икономика, данъчно-осигурителна тежест, макроикономика, социално-икономическите фактори, икономическа политика.
Key words: grey economy, taxation and insurance weights, socio-economical factors, economical policy.

Въведение
Факторите пораждащи сивата икономика, са
широко дискутирани. Сивата икономика у нас се
определя като вид законна, но нерегистрирана и
статистически неотчетена стопанска дейност. Според различни изчисления в България тя е между
25% и 50% от БВП. Тя лишава държавния бюджет
от постъпления и създава сериозни препятствия
пред утвърждаването на пазарната икономика. Тя
е заместител на пазарната икономика и води до
изкривяване на пазарните показатели и отношения,
като последните ги ограничава и се появяват негативни социално-икономически последици.
Целта на настоящата разработка е да се анализират социално-икономическите фактори за съществуване на сива икономика в България, да се
формулират предложения към икономическата политика за ограничаване на проблема със социално-икономически феномен „сива икономика”.
Обект на изследването са социално-икономическите фактори за наличието на сива икономика в
България.
Методите, които се използвани при проучването и анализа на настоящото изследване са: сис-

темен подход, анкетен метод, експертни оценки,
системен, сравнителен и логически анализ, синтез
и др.
1. Теоретични аспекти
Макро- и микроикономическите модели за изследване на феномена „сива икономика” извеждат няколко основни причини за съществуването и
развитието му1 . С икономическите фактори може
само частично да се обяснят някои нейни аспекти,
което налага да се приложи интердисциплинарен
подход при анализа на факторите. Макросоциологическите и философски подходи ни дават допълнителни гледни точки в процеса на вземане на
решения от индивидите, защо искат да работят в
сивия сектор. При интердисциплинарните подходи
са взети под внимание такива фактори като данъчен морал, справедливост на данъчната система и
др. Според Спайсър2 решението за укриване на
данъчно-осигурителни задължения се основава на
преценка, базирана на вероятността от разкриване
и размера на наказанието. Решението за навлизане в сивия сектор се влияе как индивидът възприема справедливостта на данъчно-осигурителната

1 Schneider, F., D. Enste, “Hiding in the Shadows. The Growth of the Underground Economy”,
International Monetary Fund, 2002, http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/index.htm.
2 Spicer, M., “Civilization at a Discount: The Problem of Tax Evasion.” National Tax Journal, 1986, pp. 13-20.

Теоретични аспекти и емпиричен анализ на ...

система и от броя на неговите познати, които също избягват данъчно-осигурителните задължения.
Индивидът ще избягва данъчно-осигурителните
задължения, само докато очакваните печалби от тях
надвишават очакваните загуби от глоби и „психологически цени” (общественото мнение). В тази
връзка Спайсър отбелязва, че „психологическата
цена” е, когато един индивид действа в насока, несъответстваща с убежденията му (чувството за
дискомфорт). А. Луис3 предлага един по-разширен модел на причините за съществуването на сива икономика, които икономистите определят като
вкусове и предпочитания, в широкия смисъл на
думата. Това включва симпатия или антипатия към
правителството, чувство за контрол над действията на политиците, виждания относно безпристрастността на данъчно-осигурителната система и др..
Тези отношения са повлияни от вероятността от разкриване и наказание, както и от възраст, пол, образование, религия, култура и т.н. Тези фактори предопределят отношението към данъчно-осигурителната система, възприемането й от обществото и
индивидуалните личностни характеристики4 .
Формирането и развитието на сивата икономика е причинено от много и различни фактори, но
най-важните и често цитирани са: размер и тежест
на данъчно-осигурителната система; размер на задължителните осигуровки; занижен контрол от страна на държавните органи; степен на държавното
регулиране на икономиката; мащаб на
безработицата; мащаб на незаконната трудова
дейност; корумпираност на държавните органи; нисък жизнен стандарт и др.
Данъци и социални осигуровки
Проучванията5 разкриват, че нарастването на
данъчната и социалноосигурителната тежест е основната причина за нарастване на сивата икономика. В неокласическите модели най-важният фактор
е данъчно-осигурителна тежест. Колкото е по-висока данъчно-осигурителна тежест (ДОТ), толкова
по-голям е ефектът на замяната и по-силна е де-
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формацията в решението на индивида да работи
или не и къде. В Германия и Австрия6 , сбора от
данъчните и социалноосигурителните плащания на
фирмите и техните служители възлизат на дневното им възнаграждение, което работниците действително получават.
Решението да се работи в сивата икономика
зависи и от оценката на фирмата за бъдещата възвращаемост на инвестициите отнесени към размера на данъчно-осигурителната тежест. Степента,
до която фирмата ще навлезе в сивата икономика
се определя от разликата между размера на данъчно-осигурителната тежест и нивото на възвращаемост на инвестициите. Избягването на плащане на данъчно-осигурителните задължения в един
сектор може да има полза за сектора на микро
ниво, но може да бъде опасен за макроикономиката.
Някои изследвания доказват, че данъчно-осигурителната тежест въздейства на сивата икономика. В Австрия, тежестта на преките данъци е имала най-голямо въздействие върху разрастването на
сивата икономика, последвана от наредбите засягащи фирми и работници и сложността на данъчната система. Други изследвания показват подобни резултати за Скандинавските страни и
Германия. Според проучване на Ричард Цебула7
за влиянието на подоходните данъчни ставки върху относителния дял на сивата икономика в САЩ
показва, че при всяко увеличаване на пределната
ставка на федералния данък върху доходите с 1 %,
нарастването на сивата икономика е съответно с
1.4 %. Задържането на този данък за личен доход
може да предотврати по-нататъшно нарастване на
сивата икономика.
Проучване8 на град Квебек в Канада показва,
че хората са силно подвижни между официалната
и сивата икономика и че с покачването на заплащането в официалната икономика те работят все
по-малко в сивата икономика.
В друго изследване Родерик Хил и Мохамед
Кабир9 откриват емпирично доказателство, че пре-

3 Lewis, A., “The Psychology of Taxation”, Blackweii, Oxford, 1982.
4 Захариев, А., “Философия на дефицитното финансиране”, изд. “Абагар”, В. Търново, 2000 г., стр.
116-120.
5 Виж Thomas (1992), Lippert (1997), Schneider (1994-2000), Johnson, Kaufmann and Zoido-Lobaton
(1998), Tanzi (1999), Giles (1999) и др.
6 Schneider, F., D. Enste, “Hiding in the Shadows. The Growth of the Underground Economy”,
International Monetary Fund, 2002, http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/index.htm./
7 Cebula, R., “An Empirical Analysis of the Impact of Government Tax and Auditing Policies on the Size of the
Underground Economy: The Case of the United States, 1993-94”, American Journal of Economics and Sociology,
56/2, 1997, pp. 173-185.
8 Lemieux, T., B. Fortin, P. Frechette, “The Effect of Taxes on Labor Supply in the Underground Economy”, The
American Economic Review, 84/1, 1994, pp. 231-254.
9 Hill, R., M. Kabir “Tax Rates, the Tax Mix, and the Growth of the Underground Economy in Canada: What Can
We Infer?”, Canadian Tax Journal/Revue Fiscale Canadienne, 44/6, 1996, pp. 1552-1583.
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делните данъци са по-подходящи от общите при
използването им като регулативни инструменти и
че заместването на преките данъци с косвени не
би довело до подобрение на икономическия климат
или жизнения стандарт в дадена страна.
Държавните регулации
Нарастването на броя на държавните регулациите, често измерван чрез броя на законите и наредбите, както и изискването на лицензи, е другият
важен фактор, който намалява свободата на избора на лицата, ангажирани в официалната икономика. Някои проучвания показват, че страните с повече правила и наредби в техните икономики имат
по-голям дял сивата икономика10 .
Едни от най-важните регулации са правителствените наредби в областта на трудовото законодателство. Работодатели в официалната икономика,
на които се увеличават разходите за техните служители им се дава един лош стимул да се прехвърлят в сивата икономика. В много страни с развита пазарна икономика, високите общи трудови
разходи са важна причина за високите размери на
безработицата и едновременно с това за мащабното навлизане в сивата икономика, която наема
хора, които официално са безработни.
Държавните регулации в България не се изчерпват само с данъчните и осигурителни задължения11 . Извън тях съществуват голям брой други
регулации, които се проявяват под формата на различните регистрационни и лицензионни режими.
Някой от тях имат за цел да защитят потребителя и
вложителя от монополните структури, други са
свързани с изискванията за безопасност и информиране на потребителя в изпълнение на директивите на ЕС и т.н.. Изследванията показват, че държавата трябва да акцентира върху намаляване броя
на регулациите или поне върху по-доброто им
прилагане, вместо непрекъснато да ги увеличава.
Публични услуги
Сивата икономика води до намаляване на държавните приходи, което от своя страна води до пониско качество и по-малко количество на предос-

тавените публични стоки и услуги.
Корупцията12 комбинирана с тежко регулирана, слаба и неправилна организация на администрацията, предоставя благодатна среда за сивата
икономика. В страните с повече корупция имат и
по-големи размери на сивите икономики. Фридман,
Джонсън, Кауфман и Зайдо-Лобатон13 стигат до
извода от проведено изследване в различни
държави, че предприемачите преминават в сенчестата икономика не толкова, за да избегнат данъците, а за да се отърват от бюрокрацията и корупцията.
Оставането в сянка на предприемаческия бизнес
не винаги е пряко следствие от големината на ДОТ,
а в много случаи е реакция, че бизнеса им зависи
от едноличното решение на държавния чиновник
съпроводено с корупционни практики.
Национални особености на социално-икономически фактори за наличието и съществуването на сива икономика в България14
За разлика от повечето страни, в България на
преден план излиза чувството за несправедливост
на данъчната и осигурителна система, отколкото
оценката за непоносимост на данъчно-осигурителните задължения (ДОЗ). Фирмите са обект на административен произвол при признаване на данъчни облекчения и при провеждането на ревизиите15 .
Преките загуби за бизнеса, свързани с неефективността на данъчната и осигурителна администрация идват най-често от ненавременното и непълно
възстановяване на данъчен кредит и разходите на
време и труд за изпълнението на ДОЗ. Неспособността на данъчната администрация да приложи закона еднакво към всички участници на пазара създава конкурентни предимства за неспазващите
закона, които могат да изтикат добросъвестните
данъкоплатци от пазара.
В България наред с гореизброените социално-икономически фактори действат и други, типично български фактори, който накратко ще бъдат
разгледани по-нататък:
Най-силния финансово-фискален фактор за
съществуването на сивата икономика у нас е за-

10 Enste, D., “Shadow Economy and Institutional Change in Transition Countries”, The Informal Economy in
the EU Accession Countries: Size, Scope, Trends and Challenges to the Process of EU Enlargement, Center for the
Study of Democracy, Sofia, 2003, pp. 91-97.
11 Пашев, К., Укриване на данъци и осигуровки, „Скритата икономика в България”, ЦИД, С., 2004 г.,
стр.82-90.
12 Под корупция се има впредвид злоупотребата с обществената власт за лична изгода.
13 Friedman, E., S. Johnson, D. Kaufmann, P. Zoido-Lobaton. “Dodging the Grabbing Hand: The Determinants
of Unofficial Activity in 69 Countries”, Washington, D.C: The World Bank, 1999.
14 Пашев, К., Укриване на данъци и осигуровки, „Скритата икономика в България”, ЦИД, С., 2004 г.,
стр.82-90.
15 Пашев, К., Укриване на данъци и осигуровки, „Скритата икономика в България”, ЦИД, С., 2004 г.,
стр.82-90
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пазване на цялостната преразпределителна тежест
на държавата, която остава висока за равнището
на развитие на страната. Все още чрез консолидирания бюджет на страната се разпределят около
40 % от БВП. Особено тревожно в това отношение
е дискреционното (субективното) разпределение
през бюджета на формираните значителни бюджетни излишъци през последните няколко години.
Кризата на доверието в държавността. Безнаказаното преразпределение на ограничените ресурси за сметка на много излъгани граждани, доведе
до дълбока криза на доверието в държавността.
Социологическите изследвания показват, че в огромната си част българските данъкоплатци не вярват в обществения договор, намират го за несправедлив и не искат да бъдат част от него. Това е
съществена отличителна черта на българската сива икономика.
Неадекватно прилагане на законите и регулациите. В годините на прехода много хора натрупаха огромни състояния, които в общественото съзнание масово се свързват с политически връзки,
корупция и безнаказаност пред закона. Всичко това срина доверието в държавните институции, в способността на държавата да прилага закона еднакво към бедни и богати, към малки и големи фирми.
Безнаказаността. Всички изследвания показват, че главната причина да се укриват данъци и
осигуровки е ниският риск от справедливо възмездие.
Липсата на защита от административен произвол чрез съдебната система и политическото влияние за избягване на санкции.
Качеството на обществените услуги. Преди
всичко българският данъкоплатец е недоволен от
ниското качество на обществените услуги, които
той получава срещу данъците и осигуровките, които плаща.
Наличието на избирателен контрол и проверка на данъчнозадължените лица от страна на данъчната администрация. Корупционните практики
са свързани главно с адресния селективен контрол,
който има целенасочен характер и често е свързан
с изпълняването на политически и икономически
поръчки.
Съгласуването между данъчнозадължените лица и контролиращите органи на индивидуални условия за изпълнение на законовите изисквания, т.е.
сключването на неформални съглашения.
Регулативните режими в България 16 .
Основните, най-масово създаващи трудности за
бизнеса документи, са шест: санитарно разрешително за въвеждане в експлоатация от ХЕИ; регис-
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трация на търговски обект; разрешение за строеж
(виза за строеж); разрешение за ползване на строеж; разрешение за въвеждане в експлоатация от
ДВСК; разрешение за превози на пътници и товари
с автомобилен транспорт.
Понякога „скриването в сянка” е от съществено значение за оцеляване или стартиране на бизнес в България. При анализа на съотношението
„разходи - ползи” се стига до извода, че вероятността да бъде разкрита нерегламентираната дейност
е малка и, че незаконният труд е по-привлекателен
от легалния у нас.
Анализирането на причините за сивата икономика дава основа за формулиране на предложения към макроикономическата политика за решаване на проблема със социално-икономически феномен „сива икономика”.
2. Емпиричен анализ
В редица икономически развити страни за измерване на сивата икономика се използват анкетния метод и методът на експертните оценки, макар и да се отчита, че те не са абсолютно точни.
През 2006 година направихме изследване за сивата икономика във връзка с данъчно-осигурителната тежест в България в периода 2000-2005 година,
за да се събере по-пълна информация относно различни аспекти на изследваното явление. Анкетираните бяха обединени в две групи в зависимост от
сферата на дейност неспециалисти и специалисти
(експерти). Анкетираните неспециалисти - 139 души бяха избрани случайно без предварителен
подбор, а експерти - 8 души специалисти в различни области на икономиката и управлението от публичния и частния сектор.
Анкетирането на неспециалистите беше извършено в Тракийския университет гр. Стара Загора през цялата 2006 г. на студенти - редовно и
задочно обучение, бакалаври и магистри, обучаващи се в направление „Икономика”. Респондентите
са 139 души от цялата страна, основно на възраст
от 20-60 години, като преобладаващата част (81%)
е на възраст от 20 до 40 години. От респондентите
65% са жени, 35% мъже. В образователната структура на анкетираните 90% са със средно образование, 7.7% полувисше или средно специално,
0.7% висше и 1.4% неотговорили.
Анкетирането на експертите ставаше основно по електронната поща, след даване на предварително съгласие, като им се изпращаше анкетната карта в електронен вид и след попълване беше
връщана. Относно анкетираните експерти, респондентите са 8 души от цялата страна на възраст от

16 Източник: Министерство на икономиката, Витоша рисърч.
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20-40 години. Като 5 души са на възраст от 30 до
40 години и трима са от 20 до 30 години. От респондентите 5 са жени, 3 - мъже, всички са с висше
образование, като 4 души работят в публичния сектор и 4 души работят в частния сектор.
В проведената анкета е използвано понятието
сива икономика, тъй като то е популярно сред обществеността, но въпросите в анкетата обхващат
по-широк кръг проблеми в които се отразяват чертите на неофициалната икономика17 .
Най-важния фактор за наличието на сива икономика в България според най-голям брой от анкетираните неспециалисти е ниският жизнен стандарт
- 4,218 . Това е продиктувано от обедняването на
нацията, което тласка големи групи хора към сивата икономика. На второ място се поставя неутралната позиция на държавата към тези дейности,
което поражда недоверие в държавността - 3,7 сочат участниците в анкетата. Произволното прилагане на законите е между основните фактори, съдействащи за съществуването на сивата икономика е с оценка 3,5 от анкетираните. Със същата
оценка се нареждат: корупция в данъчно-осигурителната администрация, липсата на отговорност за
нарушителите на ДОЗ и лошо управление на държавните разходи, коуто демотивират хората да
спазват данъчно-осигурителното законодателство.
Следващи по значение фактори са: сложността на
данъчно-осигурителната система, пазарните изкривявания (нелоялната конкуренция) с оценка 3,4.
Лошата нормативна база и високите разходи за бизнес и труд с оценка 3,2, принуждават останалите
без работа да търсят доходи извън официалната
икономика. Ниската събираемост на ДОЗ, неефективния данъчно-осигурителен контрол, липсата на
данъчна и пазарна култура, ниските възнаграждения на администрацията, слабата ефективност на

данъчно-осигурителната политика са с оценка 3,1.
След тях се нареждат, равнището (големината) на
ДОТ с оценка 3,0, ниското качество на публичните
услуги с оценка 2,8, справедливост на данъчно-осигурителната система и висок дял на данъчно-осигурителните приходи с оценка 2,7. С най-малко значение на последно място с оценка 2,6 анкетираните са поставили размер на данъчно-осигурителните ставки (фиг. 1).
Според експертите за наличието на сива икономика в България най-важния фактор е лошата
нормативна база - 4,6. Липсата на добра нормативна база дава благоприятна среда за съществуването на сива икономика у нас. Размера на данъчно-осигурителните ставки е поставен на второ
място с оценка 4,5. Високия размер на данъчноосигурителните ставки е предпоставка за навлизането в сивата икономика. Липсата на отговорност
за нарушителите е с оценка 4,4 и е поставен на
трето място в анкетата от експертите. Следващи
по значение фактори с намаляващо значение са:
равнището (големината) на ДОТ, слабата ефективност на данъчно-осигурителната политика, липсата на данъчна и пазарна култура, лошо управление на държавните разходи, неефективния данъчно-осигурителен контрол, нисък жизнен стандарт,
произволно прилагане на законите, недоверие в
държавността, ниската събираемост на ДОЗ, сложността на данъчно-осигурителната система, висок
дял на данъчно-осигурителните приходи в брутния
вътрешен продукт, ниското качество на публичните услуги, ниските възнаграждения на администрацията, корупция в данъчно-осигурителната
администрация, пазарните изкривявания (нелоялната конкуренция) и високите разходи за бизнес и
труд. Тук впечатление прави съвпадението в оценката между анкетираните неспециалисти и експерти

17 Според собствено изследване неофициалната икономика е трикомпонентен сбор от:
- сива икономика - неофициална законосъобразна дейност, статистически ненаблюдавана, не се спазват
законовите регулации, транзакциите са парични или бартерни, частично или напълно нерегистрирани и неотчетени пред финансовите органи. Тук наблюдаваме занижаване и/или неотчитане на резултатите от стопанска
дейност с два основни индикатора - нерегистрирана заетост и скрити обороти с цел избягване плащането на
данъчно-осигурителните или изпълнението на други, определени от закона задължения, т.е. нелегалната дейност
на легитимни стопански обекти.
- неформална икономика - неофициална законосъобразна дейност, статистически ненаблюдавана, не се
спазват законовите регулации, транзакции са парични или бартерни, напълно нерегистрирани и неотчетени пред
фискалните органи. Това са предприятия, работещи за собствени нужди и с неформална заетост (домашно
стопанство, бартерни услуги).
- черна икономика - неофициална незаконосъобразна (нелегална), статистически ненаблюдавана, не се
спазват законовите регулации, транзакции са парични или бартерни, напълно нерегистрирани и неотчетени пред
фискалните органи. Тя представлява забранени от закона производства и разпространение на стоки и услуги,
или нелегална дейност насочена срещу личността или имуществото. Много често тя функционира като систематично организирана дейност (организирана престъпност).
18 Факторите за наличие на сива икономика във връзка с данъчно-осигурителната тежест се оценяват по
скала от 0 до 5, като 0 е най-малко значение, а 5 е с най-голямо значение.
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Фактори за наличие на сива икономика във връзка с данъчноосигурителната тежест средно за периода 2000-2005 г.
(0 - няма значение, 5 - най-голямо значение)
Нисък жизнен стандарт

4.2

Недоверие в държавността

3.7

Произволно прилагане на законите

3.5
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4

Корупция в данъчно-осигурителната администрация
Липса на отговорност (фактическа санкция) за нарушителите
Лошо управление на държавните разходи
Сложността на данъчно-осигурителната система
Пазарни изкривявания (нелоялна конкуренция)
Лоша нормативна база (вкл. честа промяна)

3.2
3.2
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.0

Високи разходи за бизнес и труд
Ниска събираемост на данъчно-осигурителните задължения
Неефективен данъчно-осигурителен контрол
Липса на данъчна и пазарна култура
Ниските възнаграждения на администрацията
Слаба икономическа ефиктивност на данъчно-осигурителната …
Равнище на данъчно-осигурителната тежест
Ниско качество на публичните услуги

2.8
2.7
2.7
2.6

Справедливост на данъчно-осигурителната система
Висок дял на данъчно-осигурителните приходи в брутния …
Размер на данъчно-осигурителните ставки
2.0

2.3

2.6

2.9

3.2

3.5

3.8

4.1

4.4

Анкетирани
Фиг. 1. Значимост на фактори за наличие на сива икономика във връзка с данъчно-осигурителната
тежест според анкетираните неспециалисти
Фактори за наличие на сива икономика във връзка с данъчноосигурителната тежест средно за периода 2000-2005 г.
(0 - няма значение, 5 - най-голямо значение)
Лоша нормативна база (вкл. честа промяна)

4,6
4,5
4,4
4,3
4,1
4,0
3,9
3,9
3,8
3,6
3,6

Размер на данъчно-осигурителните ставки
Липса на отговорност (фактическа санкция) за …
Равнище на данъчно-осигурителната тежест
Слаба икономическа ефиктивност на данъчно- …
Липса на данъчна и пазарна култура
Лошо управление на държавните разходи
Неефективен данъчно-осигурителен контрол
Нисък жизнен стандарт
Произволно прилагане на законите
Недоверие в държавността
Ниска събираемост на данъчно-осигурителните …

3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0

Сложността на данъчно-осигурителната система
Висок дял на данъчно-осигурителните приходи в …
Ниско качество на публичните услуги
Ниските възнаграждения на администрацията
Корупция в данъчно-осигурителната администрация
Пазарни изкривявания (нелоялна конкуренция)
Високи разходи за бизнес и труд

2,5

Справедливост на данъчно-осигурителната система
2,0

2,3

2,6

2,9

3,2

3,5

3,8

4,1

4,4

4,7

5,0

Експерти

Фиг. 2. Значимост на фактори за наличие на сива икономика във връзка с данъчно-осигурителната
тежест според анкетираните експерти
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по фактора сложност на данъчно-осигурителната
система с оценка 3,4, която съвпада и в двете
групи, независимо, че експертите са я поставили
на 13 място, а анкетираните неспециалисти на 7.
С най-малко значение на последно място с оценка
2,5 експертите са поставили справедливост на данъчно-осигурителната система (фиг. 2).
Различията в скалите за значението на факторите за наличие на сива икономика във връзка с
данъчно-осигурителната тежест при двете групи се
дължи на: знанията, ценностната система, допира
с държавната администрация. При неспециалистите групата е изградена предимно от хора на наемния труд, което най-вече касае облагането на доходите от труд, докато при втората група акцента е
поставен върху бизнеса.
Противовес на факторите са съществуването
на сива икономика във връзка с данъчно-осигурителната тежест се явяват предложенията за подобряване на социално-икономическата обстановка у
нас. Те отново са разпределени в две групи на анкетирани неспециалисти и експерти.
На анкетираните неспециалисти и експертите беше дадена възможност да изразят в свободна
форма мненията и препоръките си относно
мерките, които правителството трябва да предприеме за ограничаване на сивата икономика, тъй ка-

то никоя страна досега не се е преборила с това
социално-икономическо явление.
Анкетираните неспециалисти дават предложения в подкрепа на мерките, свързани с намаляване
на данъчно-осигурителната тежест. Това трябва да
е основен приоритет при мерките за ограничаване
на сивата икономика. На второ място, анкетираните неспециалисти са поставили засилването на държавния контрол на всички нива. Сега има нормативна база, но спазването на законите някъде се
размива във времето или санкциите за нарушителите са твърде нищожни с ефекта от техните нарушения, който нанасят на обществото. Логично следваща по значение препоръка, посочена от анкетираните, е ефективност на данъчната и съдебната
система, т.е., при нарушение да има адекватна санкция от стана на данъчни и/или съдебните органи.
Със същият процент са мерките насочени за намаляване на корупцията. С по-слабо значение се
нареждат въвеждането на икономическите мерки
за намаляване на сивата икономика, въвеждане на
стимули за противодействие за избягване на ДОТ,
ефективност на единната информационна система,
протекционистични мерки за намаляване на сивата икономика, психологически, образователни и
мерки с цел намаляване на сивата икономика
(фиг. 3).

Фиг. 3. Предложения за ограничаване на сивата икономика във връзка с данъчно-осигурителната
тежест от неспециалисти

Теоретични аспекти и емпиричен анализ на ...

Най-важна мярка за ограничаване на сивата
икономика според експертите е въвеждането на стимули за противодействие за избягване на ДОТ. На
второ място, те поставят ефективност на данъчната и съдебната система. На трето място, но със
същият процент, както при анкетираните неспециалисти е поставено от тях засилването на държавния контрол на всички нива - строга държавна дис-
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циплина и контрол от страна на финансовите органи. С всяко седмо предложение експертите предлагат повишаване на ефективността на единната
информационна система. Сред другите предлагани мерки с намаляваща сила са намаляване на ДОТ
и психологически, културни и образователни и мерки с цел намаляване на сивата икономика.

Фиг. 4. Предложения за ограничаване на сивата икономика във връзка с данъчно-осигурителната
тежест от експерти

В по-голямата си част предложенията дадени
от анкетираните неспециалисти и експерти за ограничаване на сивата икономика във връзка с данъчно-осигурителната тежест съвпадат, но има и
някой разлики. Тези разлики в предлаганите мерки
се дължат на това, че едните са обикновени
данъкоплатци, предимно на получатели на доходи
от труд, а другите разглеждат мерките от гледна
точка на получатели на доходи от стопанска
дейност, което налага въвеждането на две групи
мерки или въвеждането на мерки удовлетворяващи и двете групи данъкоплатци с цел намаляване
на размера на сивата икономика.
Заключение
От направения по-горе анализ можем да се
изведат следните по-важни обобщения:
• Действието на всички фактори трябва да се

оценява комплексно, тъй като избирателно комбиниране води до различни резултати. Ако в западните страни в сивия сектор на икономиката (главно в
строителството, селското стопанство, търговията)
работят преди всичко относително малки фирми, а
приходите от дейността се използват като допълнителен източник на доходи, то в България положението е различно. Огромни маси мигриращо население, идващи от селските райони в големите градове и неспособни да намерят работа в официалния сектор, са принудени да добиват основните си
средства в сивата икономика.
• Съществува голяма разлика между влиянието на данъчно-осигурителната тежест, от една
страна, и институционалните аспекти като ефективност на администрацията, наличието на подкупи и корупция, от друга. По-високата данъчно-осигурителна тежест комбинирана с влошаване на ка-
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чеството на публичните услуги от публичната администрация или ниските капиталовложения в обществената инфраструктура, мотивира фирми и
работници още по-силно да се преместят в сивата
икономика, затвърждавайки порочния кръг.
• Страните намерили добър баланс на относително нисък размер на данъчно-осигурителна и
регулативна тежест, по-малко закони и правила и
добро прилагане на законите, значителна събираемост на данъчно-осигурителните задължения в бюджета и контрол върху корупцията имат малък дял
на сивата икономика.
Анализът на отговорите на анкетираните позволява да бъдат направени някои изводи относно
факторите за наличието на сива икономика в
България. Съществува възможност, макар и условна, оценките, формирани по мненията на експертите и анкетираните неспециалисти да бъдат използвани за сравняване със данните от статистическите наблюдения и от данъчните ревизии.
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THEORETICAL ASPECTS AND EMPIRICAL ANALYSIS OF THE
SOCIO-ECONOMC FACTORS FOR THE EXISTENCE OF GREY ECONOMY
IN BULGARIA
Anton Marinov
Trakia University - Stara Zagora, Bulgaria

ABSTRACT
The aim of the present paper is to analyse the socio-economic factors for the existence of grey economy in
Bulgaria and to formulate suggestions before the economic policy for the restriction of the problem with the socioeconomic phenomenon called “grey economy”.
The factors creating the grey economy are widely discussed in our country, as well as worldwide. The present
paper makes an analysis of the socio-economic factors for the existence of grey economy in Bulgaria. It contains two
parts – theoretical aspects and an empirical analysis. The first part deals with the main characteristics, which have been
defined by authors who have been working on the problem throughout the world and the socio-economic factors that
have determined them. The second part makes an empirical survey of the theoretical model of the first part, which has
been performed in the period 2000-2005 and deals with the importance of the manifestation of the separate socioeconomic factors in their totality. Some suggestions have been made for the improvement of the economic policy with
the purpose of restriction of the socio-economic reasons for the existence of grey economy in Bulgaria. The research of
the factors for the existence of grey economy give foundations for formulating suggestions before the economic policy
for solving the problem with the socio-economic phenomenon called “grey economy”.
Subject of the survey are the socio-economic factors for the existence of grey economy in Bulgaria.
Methods used for the research work and the analysis of the present survey: systematic approach, comparative
and logical analysis, synthesis, questionnaires, expert opinions, etc.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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СРАВНЕНИЕ НА МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА,
ПРИЛОЖИМИ ПРИ БЕНЧМАРКИНГА
Милена Крумова
Технически университет – София
Постигането на по-добри резултати от дейността на предприятието на основата на знанието и приложението на добрите практики – бенчмарк се определя като бенчмаркинг. Един от етапите при приложението му е
оценяването на генерирана информация за обекта на бенчмаркинг.
Цел на доклада е да се посочи значението на оценяването, като се акцентира на някои, приложими при
бенчмаркинга методи. Прави се сравнителна характеристика на методи за оценка на ефективността. Фокусът е
поставен и върху използваните показатели - бенчмарки за оценката на добрите практики.
Ключови думи: бенчмаркинг, оценка, метод
Key words: benchmarking, evaluation, method

В посока на постигане на конкурентоспособност за предприятията е от ключово значение да
адаптират управленските си механизми към промените от средата и в съответствие с добрите практики на развитие в областта, в която функционират.
Основан на непрекъснато търсене на добрите
практики, изучаването им и приложение на наученото в предприятието, бенчмаркинга се възприема,
като систематичен процес на анализ на най-високото равнище на развитие на процеси или функции
и определяне как това равнище е постигнато [14].
Според Р. Боксуел “Бенчмаркингът е две неща: първо поставянето на цели чрез използването на обективни, външни стандарти; второ поучаването от другите – колко или по-точно как са постигнали това
ниво” [10]. Прилаган с ясно определена цел той,
може да допринесе за усъвършенстването на при-

оритетни области от дейността на предприятието.
Показателите, чрез които се сравнява обекта
на бенчмаркинг, някои автори определят, като “бенчмарки”, други като “метрикси”. Разработването
на бенчмарките е един от основните етапи на бенчмаркинга. Бенчмарките са критерии, специфициращи характеристиките или изискванията към обекта на бенчмаркинг[15]. “Метриксите” са множество от показатели, които, характеризират и описват
процеса или функцията, обект на бенчмаркинг и са
основа за следващия етап на оценяване.
Бенчмаркинга може да се състои от пет етапа:
избор на обект за подобряване; идентифициране
на бенчмаркинг партньори; събиране на
информация; анализиране; приложение с цел получаване на ефект [12]. Или да се представи като
съвкупност от четири елемента [9] (Фиг. 1).

Контрол на
дейностите по
приложението

Определяне на
ключовите показатели
за измерване

Създаване на
програма за
адаптиране на
практиката

Оценка и
определяне на найдобрите в отрасъла

Фиг. 1. Цикъл на бенчмаркинг
Етапът на анализ и оценка има основно значение за последвашите управленски решения при
бенчмаркинга и за разработване на програма за
усъвършенстване на обекта му. За да се направи

оценката е необходимо да са налице параметри,
чрез които да се извършва това сравняване. Такива
параметри са критерият – основно качество, свойство на явлението, което изразява неговата същност
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и показателят - количествена характеристика на отделен обект[3]. От характеристиката на критерия
следва, че в едно и също време не може да има
няколко основни принципа на съизмерване, оценка
и избор на варианти. Основният принцип, мерилото за оценка, т.е. критерия трябва да бъде един и
единен за различните варианти на обекта на бенчмаркинг от стопанската дейност на предприятието.
За процесът на оценяване [5] е необходимо
спазването на определен алгоритъм: избор на направление за оценка на ефективността; избор на критерии за ефективност; оценка на значението на всеки критерии; описание на свойствата, по количествени показатели; оценка на всички свойства на алтернативните варианти за решение; определяне на
бала на всеки вариант кандидат за решение и след
като е определена ефективността на всеки от вариантите следва тяхното сравнение; отчитане надеждността на оценките; разкриване на слабите
места за подобряване; анализ на получените резултати; реализиране на необходимите промени и вземане на решение за реализация.
Показателите за измерване и оценката на
ефективността на управлението могат да са резултат от определени специфични съдържания, свързващи се преди всичко с разходите в сферата на
управлението. В повечето случаи изчисленията са
на база на относителен дял - печалба, рентабилност, реализирана продукция и др. в единица разход [4]. Оценяването на ефективността може да е
резултат от нивото на изпълнение на плана по редица показатели. Приема се, че задачата на управлението се свежда до това да се осигури достигането на най-високи относителни нива на основните
икономически показатели в сравнение с плановите
задания (Формула 1) :
Эупр = Q . N . P. R
(1)
Където,:
Q - изпълнение на плана по реализираната продукция в %;
N – изпълнение на плана по номенклатурата
в %;
P – изпълнение на плана по производителността на труда в %;
R – изпълнение на плана по рентабилността
на производството в %.
Други сравнително лесни методи за оценка,
които не притежават необходимата степен на пълнота и достоверност характеризират отделни страни от функционирането на системата за управление, но не и комплексното й въздействие. Показателят ефективност, изчислен като отношение на разходите по управлението към произведения обем
продукция има вида (Формула 2):
F= W/P
(2)

Където,
F – стойност на единиците информация (документи, операции и т.н.);
W – пълните или частичните разходи по управлението;
P - количеството информация.
Този показател има частично значение, тъй
като изменението на стойностите на информацията не винаги се намират в пряка зависимост от
общата ефективност на системата. При определяне ефективността е необходимо да се определи
критерия (критериите), по който може да се съди
за резултатността, т.е. критерия за ефективност.
При използването на тези показатели, следва да
се конкретизират числителя и знаменателя.
Основните критерии за ефективност на управлението се свързват с приноса му в реализирането на поставените пред фирмата цели или със степента на приложимост на тези цели [6]. На основата на възприетия критерий за ефективност и на различните й аспекти се установява, че фактически
получения резултат може да се съпостави, както с
плановия, така и с проектния и нормативния. Независимо от нюансите на критерии може да се използва формула (3):
Е = Zф / Zпл
(3)
Където,
Е – ефективност на управлението;
Zф – фактически показател за реализираните икономически цели;
Zпл – показател за планово определените
цели.
Таксономичния метод [7] се състои в сравняване на единици, които представляват многомерни
обекти и се представят, като точки в n – мерно
Евклидово пространство, където с n е означен броя
на разглежданите показатели. Сравнението се извършва спрямо обект еталон, който се характеризира с екстремални стойности за отделните показатели. Колкото конкретен обект е по близо до обекта – еталон, толкова по-високо е равнището му на
развитие и толкова по-малка е стойността на съответния таксономичен измерител. За силно изоставащите в своето развитие обекти, таксономичния
измерител може да взема стойности по-големи от
единица.
Първоначално, таксономичния метод се прилага в отделни аспекти от развитието на обекта.
След това въз основа на получените обобщаващи
оценки и показатели се определят интегрални
оценки, характеризиращи равнището на развитие
на обекта. Приложението на средните показатели,
като отделен обект дава възможност за определяне на интегрален измерител БСР и ограничаване на
обектите с равнище на развитие над средното. Като
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изоставащи в развитието си обекти са тези, чиято
интегрална оценка е по-голяма (Формула 4):
d* = (dср + dmax)/2
(4)
Където, с dmax е означена интегралната оценка на последния в анализираната група обект, останалите се оценяват като на средно равнище.
Използването на различни общини – еталон по
периоди, спрямо които се оценяват различията,
изисква трансформиране на интегралните оценки,
след което те се изменят в интервала [0, 1]. На
тази основа се определят средни трансформирани
интегрални оценки за анализирания период и се прави подредба на обектите в групата.
Сходство с таксономичния метод има Метода
на разпознаване с помощта на функцията на разстоянието [1]. Под разпознаване се разбира определянето на същността на изучаван обект, функционирането му или причисляването на обекта към
един предварително установен клас (формален
подход) [16]. Този метод е ефективен инструмент
при решаване на задачи, които се характеризират
със степен на изменчивост. В някои случаи образите на всеки клас проявяват тенденции за групировка около единствен еталон.
Ако за дискриминативни функции (разпознаваеми) образи на състоянието на обекта има съществуващи сведения (информация), то дискриминативните функции gi (A) могат да се определят
точно на основата на тази информация. Разглежда-

ме М множества (предприятия), нека тези множества - класове (Ri, I=1,2,….,M) допускат представяне с помощта на опорни вектори – образи

№

Вектор
А1
А2
А3
..

r r
r r
Di ( A) = ( A − A0i )T .( A − A0i )

(5)

Аi – вектор с точки от Декартовата координатна система, всяка точка показва един параметър
характеризиращ обекта
А – вектор с точки от Декартовата координатна система, всяка точка показва един критерии за
определяне на избрания показател
Di – разстоянието между най-доброто състояние до състоянието на всяко едно от различните
предприятия (Формула 5).
По този начин се определя разстоянието между всеки един вектор Аi (табл. 1), който отразява
характеристиките за всеки един от сравняваните
елементи и вектора представящ най-добрите стойности А.
В случая използваното на нереален обект, се
прилага, за да се посочи този от анализираната
съвкупност, който има максимално добри резултати. Графично метода е представен на фиг. 2.

Разстояние до вектора A
D А1 =
D А2 =
D А3= min
..

(А2)
z
(А3)
(А)

О

,

всички j i. Дискриминантната функция [1] gi(А) се
определя чрез разстоянията Di(А), т.е.

(А1)
у

,

. Вектора А, към клас Ri, ако gi(А)>gj(A) за

Таблица 1. Разстояние

1
2
3
..
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Таблица 2. Сравние на методи за оценка (на ефективността)

МЕТОД
Алгоритъм
за
оценка
на
ефективността

Оценка
на
ефективността
според
Счетоводните
стандарти
Оценка
ефективноста
помощта
разходите
управление
единица
продукциа

на
с
на
за
на

ПРЕДИМСТВА
Може да се определи в детайли
ефективността
при
производствения
процес, както за един така и за много
варианти на производство.
Използват се
идеалните разходи,
допустимите
производстевни
разходи,
минималните производствени разходи

Може да се прилага при различни обекти от
дейността на предприятието.

Намира приложение в предприятия от
различен сектор. Може да се прави
сравнение между управлението при различни
предприятия.

Оценка
на
ефективността
чрез степен на
посигане
на
целите

Може да се оценят целите, които
предприятието постига. Оценката може да
е по периоди или за различни цели.

Таксономичен
метод

Позволява да се прави оценка на основата на
многообразна информация характеризираща
обекта от дейността на предприятието.

Метода
на
разпознаване
с
помощта
на
функцията
на
разстоянието

Дава възможност както за оценка по
области и дейности, но за комплексна
оценка. Могат да се прилагат и сравняват
едновременно резултати от дейността на
предприятието които имат различни мерни
единици, напр. лева, %, часове и др.
В резултат оценката е максимално точна и
може да се посочи коя от многото
дейности
е
най-добра
и
да
се
идентифицират
нейните
резултати.
Сравняваните показатели могат да имат
различни числови стойности, т.е. едни да са
добри при високите си стойности, а други
да са добри при минимални стойности.
Могат да се конкретизитат направленията
за подобряване на дейността на обекта на
оценка.

НЕДОСТАТЪЦИ
Информацията за оценката е
минимално количество. Не е
посочено и ясно кои са идеалните
разходи и как се определят. Не
може
да
се
сравняват
едновременно
различни
по
характер данни.
Не може да се посочат
източниците на подобряване на
дейностите. Оценката е доста
обща и в повечето случаи не може
да се използва за вземане на
управленско
решение.
Не
позволява
едновременно
сравнявение на различни по
характер данни.
Не могат да се направят
достатъчно
детайлизирани
изводи за факторите влияещи
върху подобряването на обекта и
за причините за състоянието му.
Малко количество информация.
Липсва връзката между целите
които се постигат с разходите и
приходите. Не могат да се
конкретизитат направленията за
подобряване на дейността на
обекта на оценка.
Използването
на
средните
показатели не дава основание да
се посочи кой от многото
сравнявани обекти функционира
най-добре.

Много информация е необходима
за да се оцени ефективността на
обекта на анализ, което от своя
страна
затруднява
приложението на метода.

Сравнение на методи за оценка на ефективността ...

Най-добри стойности могат да са най-ниските разходите, най-ниските стойности за време за
изпълняване на дейностите, най-висока степен на
постигане на целите, най-високите стойности за годишен оборот, печалба и рентабилност и т.н. За
някои от параметрите числовите стойности могат
да са близки по значение, дори да съвпадат.
Методът на разпознаване с помощта на функцията на разстоянията позволява да се съпоставят показатели за дейността на предприятието, които се характеризират с критерии, които от една
страна имат различна посока спрямо началото на
координатната система (едни да са по-добри при
по-ниска числова стойност, други да са по-добри
при по-висока числова стойност) и от друга страна
- да имат различен характер, т.е. тяхната метрика
да е в стойност - лева, време - часове, степен - % и
др.
При сравнителната характеристика между различните методи приложими при бенчмаркинга, може да се посочи с помощта на кой от методите ще
се направи максимално детайлна оценка (табл.2).
Бенчмаркингът цели усъвършенстване на
дейността на предприятието. Често той се възприема като път за постигане на конкурентоспособност [11, 8]. Той е метод за систематическо и непрекъснато подобрение и оценка на процесите в предприятието и тяхното сравнение със световното ниво,
което има за цел усъвършенстване на собствената дейност [13]. Оказва се, че основни фактори за
оцеляване, развитие и успех на предприятието се
съдържат не толкова в самото предприятие, а в способността на мениджмънта му да се адаптира към
измененията от средата. Което доказва, че приоритетите и задачите на мениджмънта не се променят,
а се решават в по-сложни условия. Целта е да се
открият, както източници на заплахи, така и възможности за подобряване на конкурентната му
позиция.
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COMPARISON OF METHODS FOR EVALUATION OF EFFECTIVNESS
APPLICABLE IN BENCHMARKING
Milena Krumova
Technical University – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
Achieving of better results from the company’s activities based on the knowledge and application of best practices – benchmark, have been defined as benchmarking. One of its stages is an evaluation of generated information for
the benchmarking object.
The goal of this report is to be stated the importance of evaluation meanwhile the report have been focusing over
some applicable methods in benchmarking. It have been made a comparative characteristics of some methods for
evaluation of effectiveness, a point of view have been done over the used indicators – benchmarks for evaluation of
best practices.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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ДИСПЕЧИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС – НЕДЕЛИМА
ЧАСТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОПЕРАЦИИТЕ
Радка Иванова
Икономически университет – Варна
Управлението на операциите се състои от два основни етапа – планиране, от една страна, изпълнение и
контрол, обединени като диспечиране, от друга страна. Диспечирането се свежда до осъществяване на предвидените на етап планиране дейности за постигане на желания резултат в определените за това срокове. То се свежда
до изпълняване на контролни, анализиращи и регулиращи функции за нормалното протичане на производствения процес във времеви и пространствен аспект.
Ключови думи: диспечиране, контрол, отчет, анализ, регулиране
Key words: dispatching, control, report, analysis, regulation

Диспечирането на производствения процес
представлява инструмент на управлението на операциите за организиране, координиране, отчитане
и активиране на производствената система1 и като такъв допринася за спазване на сроковете и постигане целите на организацията като цяло. То се
осъществява на ниво предприятие, както и на оперативно ниво за организиране на ефективно изпълнение на плановите задания по отделните работни
места. Диспечирането се явява свързващо звено
между маркетинга, планирането и технологията на
производството. Дава възможност своевременно да
бъдат открити настъпилите смущения в изпълнението на задачите, да се анализират причините, които са ги предизвикали и на тази основа да се разработят и съответно реализират мероприятия за
отстраняването им. Ето защо диспечирането на производствения процес по своята същност се свежда
до контрол, отчет, анализ и регулиране на операциите, което се извършва с помощта на маршрутни и лимитни карти, документи за изписване на материални запаси и заприходяване на готовата
продукция.
Тук трябва да посочим, че в теорията се срещат множество определения за същността на
контрола, при което, обаче, повечето автори го разглеждат като функция на управлението, като функция на държавното управление и по-точно като ор-

ганизация в системата на държавата и съвкупност
от функции, продължение на държавните функции,
като обратна връзка в системата за управление,
като направляваща дейност в предприятията при изпълнение на поставените задачи, като следящ измененията в параметрите на системата и др2 . Ето
защо можем да направим обобщението, че, както
се посочва в някои литературни източници3 , контролът следва да разкрие евентуалните отклонения
на производствения процес от предвиденото в плана чрез съпоставяне с плановите данни. Във връзка с това контролирането е тясно свързано с календарното планиране и регулирането. На тази база се определя основната функция на контрола, а
именно – доставяне на информация за отклоненията между фактическото и очакваното състояние
на производството в съответния период от време.
Контролът, разглеждан като процес, се проявява чрез пет основни елемента, които можем да
обособим по следния начин:
• оценка на нормата за поведение на системата и на комплекса от взаимно свързани звена и
системи;
• определяне на очакваното състояние на системите;
• измерване и установяване на фактическото
състояние на системите;

1 Досев. Иван. Динка Милчева. Организация на производството. София. Унив. изд. Химикотехнологичен и
металургичен университет. 2001. с. 143
2 Динев. Михаил. Контрол в социалното управление. София. Тракия-М. 1999. с. 14
3 Донъли, Дж. и колектив, Основа на мениджмънта, “Отворено общество”, София, 1992, с. 214; Каменов,
Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране, София, 1999; Колчагова, Б., Н. Танева, Организация и
управление на производството, София, ТУ, 1992; Симеонов, О., Контролинг – оперативен контролинг, “Тракия
- М’, София, 2001; Христов, С., Основи на управлението, Унив. изд. ИУ, Варна, 1997, с. 317; Dilworth, James,
Production and Operations Management: Manufacturing and Services, New York, McGraw – Hill, 1993, s. 189; Ha,
Allbert, Inventory Rationing in Make-to-Stock Production System with Several Demand Classes and Lost Sales //
Management Science, Vol 43, №8, August, 1997; Система планирования производства / http://cfin.ru/; Schiller,
St., Towards a Competence Management Framework – Cost Management in Competitive Dynamics /http://
www.swoba.hhs.se/
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• установяване на отклоненията и анализ на
факторите, предизвикали отклоненията;
• установяване на възможностите за регулиране поведението на системите и съставяне на ко-
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ригираща програма.
Така посочените елементи обособяват контрола като една кибернетична система, която можем да представим по следния начин:

Фиг. 1. Модел на контрола като кибернетична система
Именно чрез контрола се постига реализация
на обратната връзка в системата за управление, в
т.ч. управление на операциите определя се съотношението между целта, фактическото състояние
и качеството на системата, както и възможностите за нейното настройване към желаното състояние.
В тази връзка обектите на контролиране са:
• движението на материалните потоци по отделните операции и фази;
• завършването на готовата продукция;
• използването на ресурсите – производствени машини, съоръжения, работна сила и т.н.
Трябва да отбележим, че между контролирането от една страна и календарното планиране и
регулирането от друга страна, съществува права и
обратна връзка, тъй като информацията, която се
предава, е двупосочна. В резултат на това в специализираната литература се прави извода, че обектите на контролирането и регулирането са едни и
същи, а именно: изделията, ресурсите и резервите.
Контролирането трябва да осигури достоверна и своевременна информация, еднотипно фиксиране на
плановите и отчетните данни, което ще позволи тяхното съпоставяне.
Отчетът и анализът позволяват да се следи протичането на производствените процеси; следи се

изпълнението на графиците за производство. Анализът следва да определи причините и източниците на установените отклонения. Обхваща степента
на изпълнение на заданията през изтеклия планов
период, както и възможностите за подобряване на
производствената дейност през следващия период.
Последният елемент, който трябва да посочим, е регулирането. Някои автори, като Д.
Димитров4 , И. Дочев5 , З. Ковачева6 , Б. Родионов7
и др., отъждествяват понятията регулиране и диспечиране. Същевременно има автори, които влагат един и същ смисъл в двете понятия. Последващото развитие на науката обаче потвърждава, че
това схващане е неточно. Поради тази причина тук
се абстрахираме от подобно отъждествяване на понятията регулиране и диспечиране, като възприемаме становището на Б. Колчагова8 .
Независимо от така посочените различия, безспорен е факта, че регулирането се явява основен
“потребител” на информацията за отклоненията в
производството. Основната функция на регулирането се състои в предвиждане и отстраняване на
“смущаващите въздействия” в производството и
привеждането му в “равновесно състояние”, както
и поддържане на последното. Така посочените смущаващи въздействия могат да бъдат дефинирани

4 Димитров, Д. Й., Управление на производството, София, 1991, с. 157
5 Дочев, И., Я. Каменов, Д. Андреева, Икономика, организация и планиране на промишленото производство,
София, ВИИ “Карл Маркс”, 1985, с 343
6 Ковачева, З., Оперативно управление на машиностроителното предприятие, София, ВИИ “Карл Маркс”,
1972, с. 18
7 Родионов, Б. И колектив, Организация планирование и управление машиностроительным производством,
Москва, “Машиностроение”, 1989, с. 260
8 Колчагова, Б., Н. Танева, Организация и управление на производството, София, ТУ, 1992
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от гледна точка на производствения процес, на непрекъснатостта в използването на технологичното
оборудване или работната сила, материалните ресурси или такива, които са резултат от грешки и

пропуски, промяна на условията и от гледна точка
на подготовката на производството. Това позволява да систематизираме смущаващите въздействия
по следния начин:

Таблица 1. Основни смущения в производството
Пор.
№
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

Вид смущения

Причини за смущенията

СМУЩЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС
Отсъствия на работната сила: болест, отпуск:
• изпълнения на обществени задължения;
• смущения в транспорта;
• нарушаване на трудовата дисциплина
Лошокачествено изпълнение на производствения процес:
Смущения в
• брак в производството;
използването на
• недостатъчна квалификация и пригодност;
работната сила
• умора на работната сила;
• случайни грешки
Управленски грешки:
• неточни и грешни предписания и указания;
• неосигурени производствени условия
Невъзможност за използване на технологичното оборудване:
• дефекти в оборудването;
Смущения в
• дефекти в екипировката;
непрекъснатостта на
• прекъсвания в електрозахранването
използването на
Управленски грешки:
технологичното
• несъгласуваност на планираната и наличната ефективна мощност;
оборудване
• липса или грешки в инструменталната екипировка;
• липса или грешки в конструктивната и технологичната документация
Невъзможност за използване:
• брак;
Смущения в
• недостатъци в разработените технологични процедури
непрекъснатостта на
използваните
Управленски грешки:
материали и ресурси
• липса или бракувана заготовка;
• недостатъци в материалната подготовка на производството
СМУЩЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Изменения в първоначалните производствени условия:
• конструктивни промени;
• технологични промени;
• промени в технологичното оборудване;
Смущения в
производствените
• изменения в потребностите от полуфабрикати и детайли
условия
Управленски грешки:
• грешки в първичното регистриране хода и режима на производство;
• грешки в предаването на информация;
• грешки в обработката на информацията.

Получаването, съхраняването и обработката
на отчетната информация може да бъде организирано по два начина, а именно – регламентирано и
в реален мащаб на времето, всеки от които се характеризира по следния начин:
• Регламентирано информацията се получава и регистрира в зависимост от нейното образуване, докато се обработва и предава периодично по
предварително определен начин;

• При реален мащаб на времето информацията се събира, регистрира и предава в момента на
възникването й. Подходящо е използването на интегрирани компютъризирани производствени системи, което улеснява посочените процеси.
Относно задачите на регулирането можем да
посочим, че те най-общо се свеждат до следните
две:
• контрол върху изпълнението на производс-
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твените планове – свързва се с контрол върху:
− складови запаси от суровини, материали,
спомагателни материали;
− качество на суровините и материалите;
− състояние на най-важните междинни продукти;
− натоварване във времето на производствените мощности;
− извънпланови престои по различни причини
и т.н.
• стабилизиране на производствения процес
при отклонение от планомерното му протичане.
В същото време З. Ковачева9 , например, класифицира задачите на регулирането в три групи,
които са:
• предварителна координация на календарните планове с ресурсите;
• регулиране на резервите;
• регулиране на продукцията.
Същевременно така посочените задачи се обединяват от автора в два блока:
• предварителна координация на календарните планове с ресурсите;
• вземане на решения и предприемане на
действия за премахване на отклоненията.
Така представената класификация на задачите на регулирането от З. Ковачева до голяма степен съвпада с обектите на регулирането, които са:
ресурси; производствен процес; продукция.
Подобно разпределение внася по-голяма яснота при изясняване същността и предназначението на регулирането; позволява по-подробно разглеждане на всеки един обект на регулиране, при
което се създават условия за получаване на по-добри резултати от извършваните дейности. Поради
това смятаме за подходящо да се придържаме
именно към тази по-детайлна класификация.
Въз основа на посоченото за регулирането на
производството можем да направим извода, че то
представлява средство, с помощта на което се създават условия за нормално протичане на производствения процес, упражнява се контрол върху работата на отделните производствени звена, бързо се
вземат необходимите мерки за изпълнението на
производствения план на предприятието. Затова регулирането се явява едно от най-важните средства,
чрез които се създават необходимите предпоставки за ритмичен производствен процес.
Тъй като диспечирането на производството
представлява един процес, състоящ се от непрекъснат отчет, контрол, анализ и регулиране, то тук
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следва да разгледаме въпросите, свързани със съставяне на работни задания, материална отчетност,
технологичен контрол, координация, анализ, оценка и регулиране.
Следи се за изпълнението на индивидуалните
сменни задания, сменно-денонощните задания на
участъците, цеховите месечни календарни планове,
цеховите месечни производствени програми, единния календарен график на предприятието. Необходимо е и осъществяването на контрол на осигуряването на производствените звена с необходимите
им ресурси.
Отчетът, контролът и анализът на индивидуалните и участъковите сменно-денонощни задания
са пряко свързани с отчета на труда, материалите,
работните заплати, финансово-счетоводната
дейност в предприятието. Особено важно е откриването на евентуалните отклонения на отчета спрямо плана да стане още на най-ниското равнище на
управление в предприятието, което предполага и
най-бързата реакция от страна на управляващите.
Отчетът, контролът и анализът на цеховите
месечни календарни планове обхващат от своя страна резултатите от изпълнението на заданията на
основните производствени цехове за месеца и се
извършват чрез съответната планово-отчетна единица на използвания метод за съгласуване.
Отчетът, контролът и анализът на цеховите
месечни производствени програми в акумулаторното производство се свежда основно до отчет и
контрол на нормативните количества задели до определени равнища.
По отношение на изпълнението на единния календарен план на предприятието трябва да посочим,
че неговото отчитане, анализиране и контролиране
се осъществяват в самата цехова месечна производствена програма в съответствие с приетите планово-отчетни единици и модела на съгласуване.
Отчетният период е десет дни; прави се съпоставяне на плановите и отчетните данни в цеховата месечна производствена програма на всеки цех; наличностите по номенклатурни позиции в складовете и цеховете; както и складовите разписки за предаване на готова продукция.
Самият контрол на осигуряването на работата на производствените звена с необходимите ресурси за всяко равнище, в т.ч. контрол на осигуряването с конструктивна, технологична и плановоотчетна документация, материали и полуфабрикати, инструменти и приспособления, контрол на
изпълнението, настройки, ремонти и транспорт.
Откритите евентуално, в резултат на отчета,

9 Ковачева, З., Оперативно управление на машиностроителното производство, ВИИ “Карл Маркс”, С.,
1972, с. 138
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анализа и контрола, отклонения в производствения
процес налагат предприемането на коригиращи
действия с цел регулирането им. Основното изискване към последното е да се постигне максимална оперативност или казано по друг начин – бързина на осъществяване на взетите решения. Ето защо регулирането се извършва въз основа на планираните работи в календарните планове на участъците за периоди, по-къси от месец, въз основа
на сменните задания и при възникване на диспропорции в процеса на производство. Като имаме
предвид посоченото до можем да обобщим, че основната цел на регулирането се свежда именно до
поддържане на производствената система в състояние на “динамично равновесие”.
Работните задания, маршрутните и лимитните карти се изготвят въз основа на данните от съставения график за производство. В работните карти се съдържа информация относно:
• времето и мястото на извършване на дадена операция;
• нормативно признатите разходи на суровини, материали, полуфабрикати и пр., които трябва
да бъдат използвани при разглежданата операция;
• количествените и качествените показатели
на изработваното изделие.
От изключително важно значение се оказва
материалната отчетност, която основно се свързва със заприходяване на ресурсите и произведените готови продукти, както и тяхната подготовка и
изписване от складовете на предприятието. Необходимо е оформяне на възприетите в практиката
документи, а именно – ведомости, материални
искания, складови разписки, приемо-предавателни
протоколи. Документалното проследяване движението на материалния поток в предприятието осигурява отчитането и контрола по използването на
материалите в съответствие с определените за всяко звено количества. Документацията е обвързана
обикновено с използваната в предприятието счетоводна система за отчитане. Използваните документи съдържат различно количество информация, отнасяща се до наименование на ресурси, номенклатурни номера, мярка, дата и количество на отпуснатите ресурси, количество за получаване, разходни норми, склад, от където се получават ресурсите, звено, за което са предназначени и т.н.
В работните карти се посочва какво трябва да
се произведе от съответното работно място съгласно съставената производствена програма на
предприятието. В същото време трябва да посочим,
че правилното изпълнение на заложеното в работ-

ните карти налага осъществяване на текущ и краен контрол на качествените показатели на изделията. В случая, преследваната от технологичния
контрол цел се свежда до гарантиране на пълно
съответствие между показателите на изделията и
изискванията, на които те трябва да отговарят и за
да се удовлетворят желанията на клиентите.
Като имаме предвид всичко това можем да
посочим, че за оптимизиране процеса на диспечиране от важно значение е намаляването размера
на документооборота в организацията. Ето защо тук
можем да спрем своето внимание на характерните за системата JIT или още “тънкото производство” специални карти, наречени Kanban. Всяка една
от тях съдържа информация за:
• работните места, между които се движи
картата;
• номера на детайла;
• име на детайла;
• материал;
• брой детайли, необходими за главния
компонент;
• код или наименование на работното място,
където се подава Kanban.
В резултат на това тези карти се използват за
контролиране на количеството материали, минаващи през различни работни места и синхронизиране на движението на материалните потоци. В зависимост от консумацията на броя Kanban на дадено
работно място се определя скоростта на производство10 . Картите Kanban, както споменахме по-горе , съществуват в два варианта, а именно – производствени и транспортни, което дава възможност
да се обхване материалния поток в една организация във всеки един момент.
В същото време трябва да посочим и това, че
за осъществяване на дейностите по диспечиране
на производството успешно могат да се прилагат
и подходящи графики и диаграми. С тяхна помощ
ще стане възможно отчитането на степента на изпълнение на поставените задачи чрез съпоставяне
на фактическите данни с планираните в даден момент от време.
Заключение
Правилното протичане на производствените
процеси изисква установяване и поддържане на непрекъсната координация между отделните структурни звена, както и извършване на контрол върху протичащите дейности и процеси. Именно контролът
обезпечава изпълнението на различните програми,
планови, задания, разпоредителни документи с ог-

10 Gelders. L. F., L. N. Wassenhov. Capacity Planning in MRP, JIT and OPT: Acritique Engineering Costs and
Production Economics. N 9. 1985
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лед реализиране на взетите управленски решения.
Разглеждан като функция на управлението, контролът може да се определи и като обратна връзка11 , като направляваща дейност в предприятията
при изпълнение на поставените задачи, като средство за следене измененията в параметрите на
системата. Разделянето в литературата и практиката на контрола на предварителен, текущ и последващ и осъществяването му в тези три негови
измерения позволява да се постигне предотвратяване на евентуални недостатъци и нарушения на
установени норми и правила, констатиране на допуснати такива и изясняване на предпоставките и
причините за това. Именно тук е мястото на анализа и оценката на получената информация и
резултати, като се търсят начини за отстраняване
на отклоненията и предприемане на действия за
недопускането им отново. На тази основа следва
да се установи и поддържа равновесно състояние
на производствената система.
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THE DISPATCHING OF THE PRODUCTION PROCESS – AN INTEGRAL
PART OF THE OPERATIONS MANAGEMENT
Radka Ivanova
University of Economics – Varna, Bulgaria

ABSTRACT
The Operations Management consists of two main phases - planning, on one hand and dispatching, that includes
performance and control on the other hand. The dispatching refers to the realization of planned activities for achieving
the desired results in fixed time. It also refers to implementation of control, analysis and regulation functions that
guarantees the normal realization in time and spatial aspect of the production process.
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УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ КАТО ЗАДАЧА ЗА
СЪГЛАСУВАНИЯ ОПТИМУМ
Христо Крачунов
Технически университет - Варна
В разработката са представени изходните принципи, понятия и определения за формулиране на общата
задача за оптимално управление на устойчивото развитие. Изведена е общата целева функция за удовлетвореност и присъщи материални и емоционални разходи на субектите, осъществяващи по между си обмен и имащи
целепоставяне за устойчиво развитие. Формулирана е общата задача за устойчиво развитие при оптимизация на
обмена между два и повече субекта. Направени са изводи и заключения.
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1. Въведение
Петата програма на ЕС за действие в областта на околната среда подкрепя и възприема напълно концепцията за устойчивото развитие и разработва конкретни мерки за нейното прилагане на територията на Европейския съюз. Отбелязва се нуждата от значителна промяна и интегриране посоката на развитие и на другите политики на ЕС с оглед
постигане на ефективност в цялостното развитие
на обществото [1]. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие подкрепя устойчивото развитие на районите като отбелязва необходимостта икономическото развитие да се разглежда
като показател за постигане на благосъстояние на
обществото [2]. На Конференцията в Рио през1992
год., на срещата в Йоханесбург през 2002 год.[3].
Обединените нации чрез Комисията си за устойчиво развитие възприемат идеите на Брундландската
комисия и търсят начин за тяхното практическо
приложение.
В изводите и препоръките на семинара
“Юндолски клуб 99”, състоял се на 19-21 март
1999 год. е записано “Устойчивият свят, както и
неговите природни и обществени структури е
състояние, което веднъж завинаги трябва да бъде
установено. То не е идеален образ, с който действителността е длъжна да се съобразява. Тяхното
устойчиво развитие е форма на движение, което
премахва сегашното състояние. Условията, темповете и посоката на това движение са предопределени от съществуващите предпоставки. Задачата
за науката за устойчивото развитие е да ги разкрие,
а на практиката да ги използва при вземане на управленски решения.”
Съгласуването на интересите на различни
хора, организации и държави още не е било предмет за изучаване от точните науки, макар че на
този проблем посвещават своя живот много представители на човешкия род [3,4,5].

Имайки съзнанието, че заедно, вземайки под
внимание възможностите и нуждите на всички, а
не само собствените, е възможно да постигнем
повече, отколкото сами, хората могат да си поставят обща цел и общи методи за постигане на тази
цел, изискваща синхронни действия.
Именно тази ситуация се явява предмет за обсъждане при взаимодействие на лица с непротивоположни интереси. Разногласията, които стоят пред
човечеството на границата на пълното унищожаване, борбата за съществуване на различните видове живи същества, в отделни случаи постоянната
борба на човека с микроорганизмите, които се явяват източници на опасни болести, проблемите на
личното щастие и психологическа съвместимост в
колектива, защитата на растенията и животните от
неприятели и проблема за опазване на околната
среда – всичко това са частни задачи, които изискват единен научен подход.
Трудностите, които стоят пред тази, както и
пред всяка друга научна теория са с троен характер.
Първата трудност е отразяването на реалния жизнен конфликт в математическата схема: тя се свежда до умението да построиш така наречените „целеви функции” на реални субекти с помощта на
техните математически идентификации. Втората
трудност се състои в умението да решиш оптимално възникващата математическа задача. Съществува и трета трудност: това е умението да използваш в живота полученото оптимално решение.
Целта на настоящата разработка е да представи
глобалната задача за устойчиво развитие на обществото кото задача за съгласувания оптимум при взаимодействието и обмена на блага между различните субекти в обществото.
2. Основни понятия и определения
Понятията „субект” и „обект” кибернетиката
е взаимствала от философията, влагайки в тях свое
по-строго съдържание. Субектът се отличава от
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обекта с наличието на собствени интереси. Тези
интереси се изразяват с целева функция
J = f (x),
(1)
към максималното значение на която се стреми всяко разумно същество. Аргумент на тази функция се явява ситуацията х, която характеризира
набор на параметрите х1,...,хn:
х = (х1, . . . , хn ).
(2)
Можем да приемем, че тези параметри характеризират съществените особености на една кибернетична система, която преминава през различни състояния, наречени по-долу ситуации.
В качеството на параметри на ситуацията могат да бъдат различни характеристики на действията на субекта. Ние ще говорим, че субект S притежава свободата за избор на параметрите (2), ако
съществува област Х, такава, че всяко значение на
х от тази област Х може да бъде реализирано от
субекта. При това ние ще различаваме мислен
избор, когато субекта прехвърля в ума си различни значения на х и оценява съответстващите им
значения на функцията J, от реалния избор, когато
субекта осъществява своя избор х в действителност. Случаите, в които субектът е лишен от реална свобода на избора, не се разглеждат.
Съвкупността от взаимодействащи субекти
образува общество. Ще разгледаме общество, състоящо от n лица, S1, …, Sn. Взаимодействието на
субектите се състои в това, че ползите на всеки от
тях зависи не само от това, какъв избор е направил
дадения субект, но и от изборите, направени от всички останали субекти. Това означава, че ситуацията
х се разпада на n набори:
х = ( х1, . . . , хn),
(3)
където хi е набор от параметри, контролирани от субекта Si.
Винаги можем да приемем, че един или няколко от наборите се контролират от Природата, в
частност от околната среда или от нейните
компоненти, и че те могат да зависят от случайни
събития и фактори.
Всеки от субектите има своя целева функция,
различна от целевите функции на другите субекти.
Означаваме целевите им функции чрез
J1 = f1(x), … , Jn = fn (x).
(4)
Пространство на параметри за управление
x X се явява непрекъснато.
Количеството от функции {fi} определя „метриката” на това пространство.
Предполага се, че всеки от субектите притежава свободата на избор на параметри xi от допустимата област Xi
xi (i =1,…,n).
(5)
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Допускаме, че при всяка ситуация, най-малко
двама от нейните участници притежават свобода
на избор. Очевидно е, че когато субектите имат противоположни интереси, техните целеви функции са
подчинени на ограничението
(6)
3. Дефиниране на устойчиво равновесие и
развитие
Функциите, определящи избора на дадения субект в зависимост от избора на неговите партньори се наричат реакции на субектите, изразени чрез:
x1=ϕ(x2,. . . , x)
……………………
(7)
xn=ϕn(x1,. . . , xn-1)
Тези уравнения представляват определена система от уравнения, която може да има или да няма
решения. Ако реакциите на субектите се пресичат
в точка х*, т.е. системата от уравнения (7) има
решение, то това решение се нарича точка на равновесие.
Равновесието бива устойчиво и неустойчиво.
За да определим тези понятия, ще разгледаме онези мислени процеси, които извършват участниците в ситуацията, преди да направят своя реален избор.
Да разгледаме най-обикновения вариант на
взаимодействие между две лица с целеви функции,
зависещи от два параметъра
J1 = f1 (x1, x2);
J2 = (f2 (x1, x2),
(8)
където х1- параметър, избиран от субекта S1,
a x2- параметър избиран от субекта S2
Да предположим, че двата субекта по един
или друг начин са определили своите реакции за
поведение на партньора:
x1=ϕ1(x2); x2=ϕ2(x1).
(9)
В мозъка на S1 става следния мислен процес:
ако аз избера значение x10, то моя партньор S2 ще
избере значение х; следователно аз трябва да избера x12=ϕ2(x01), на което партньора ще реагира с
избора x

, и т.н. По та-

къв начин, мисленето на S1 се описва по-следния
итеративен процес:
x

; x

(I=1,2,3,... ), (10)

който след безкрайното число на итерации води като правило към точката
х*
х*

(11)

която се явява точка на равновесие и удовлетворява условията
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х* 1 = ϕ1 ( x *2 ),

x *2

= ϕ 2 ( x *1 ).

(12)

Трябва да отбележим, че финалната точка на
такъв процес не зависи от началния избор.
Аналогични разсъждения ще използва и втория играч S2, който независимо от своя начален избор х 0 2 също ще дойде към точката на равновесие
(x *1 , x *2 ) ).
Сега ние можем да дадем определение на понятията устойчиво или неустойчиво равновесие.
Точка х* се нарича точка на устойчивото равновесие, ако процеса започва от точка х0, която се
намира в окръжността на точка х*,

x0 − x * < ε
и клони към точка х* т.е.
lim xi = x*,

(13)
(14)

реакции
x 1 = ϕ1 ( x2 ), x2

~

~

ϕ1′ ( x *2 . ϕ 2′ ( x *1 ) < 1

(15)

Да обозначим функцията, обратна на

ϕ,с

Това означава, че от у = ϕ (х) следва

х=ϕ −1 (у). Като използваме това обозначаване, условието за това, че точка х* се явява точката на
равновесието, можем да запишем във вид :

ϕ1 ( x *2 ) = [ϕ 2 ]−1 ( x *2 )

dJ1 df1 df1 d ϕ 2
=
+
= 0,
dx1 dx1 dx2 dx1

(16)

ϕ1′ ( x *2 ) : [ϕ 2 ]′−1 ( x *2 ) < 1
(17)

ϕ 2′ ( x *1 ) : [ϕ1 ]′ −1 ( x *1 ) < 1.
Toгава геометричното място на точките, които удовлетворяват условието за устойчивост на равновесието можем да формулираме като линията
на устойчивото развитие на кибернетичната система.
4. Определяне на условията за съгласуван
оптимум
Субектите S1 и S2 могат да определят своите

(20)

~

dJ 2 df 2 d ϕ1 df 2
=
+
= 0.
dx2 dx1 dx2 dx2
Получените уравнения неявно определят истинските значения на реакциите на S1 и S2 неизвестни на партньора.
Случаят, когато истинските реакции на субектите, получени от уравненията, съвпадат с представите за тях в патрньорите
х

а условието за устойчивост на равновесието
може да бъде представено във вида:

или

(19)

представата на субектите за реакцията на своя
партньор.
Изхождайки от тези представи и ръководейки
се от принципа на максималната лична изгода, субектите S1 и S2 ще изберат своите реакции съгласно уравненията

се изрази чрез функциите ϕ1 и ϕ 2 . То приема вида:

ϕ 2 ( x *1 ) = [ϕ1 ]−1 ( x *1 ),

~

x1 = ϕ 1 ( x2 ), x2 = ϕ 2 ( x1 )

l→∞

или

(18)

от най-различни, в това число и от така наречените „принципиални” съображения, но приемаме,
че най-разпространения принцип на избор на реакции се явява максимизацията на личната целева
функция, като изхождаме от определената представа за реакция на партньора.
Да обозначим чрез:

и точка на неустойчиво равновесие, ако това
условие липсва.
Условието за устойчиво равновесие може да

ϕ −1 .

= ϕ 2 ( x1 )

~

~

1 = ϕ1 ( x2 ) = ϕ 1 ( x2 ), x2 = ϕ 2 ( x1 ) = ϕ 2 ( x1 ),

(21)

се нарича съгласуван оптимум.
5. Формулиране на общата задача за устойчиво развитие и оптимизация на обмена между два и повече субекта като задача за съгласувания оптимум.
Да разгледаме взаимодействията при обмен
между две лица с целеви функции
J1= f1 (x); J2= f2(x),
(22)
зададени в ситуациите, описвани с набора параметри х = (х1,. . . , хm),
двете части на когото са х1 и х2, които се управляват съответно от субекти S1 и S2, и се представят в съгласувано управление.
Принципът на съгласувания оптимум изисква
равенства на нула на пълните диференциали на целевите функции

⎛ df1
⎞
⎛ df
⎞
, dx ⎟ = 0, dJ 2 = ⎜ 2 , dx ⎟ = 0.
⎝ dx
⎠
⎝ dx
⎠

dJ 1 = ⎜

(23)
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(30)

(23)

налага (m-1) (n-1) условия от вида

Това означава, че в точките на съгласувания
оптимум векторите- градиенти на целевите функции на двамата субекти
(24)

(31)

се явяват колинеарни т.е.
Написаното уравнение представлява само по
себе си определена система от m уравнения относно m неизвестни компоненти на вектора х. Като
решим тази система, може да получим линия на
съгласувания оптимум
х = х( ).
(25)
Като изключим параметъра, уравнението на
линиите на съгласувания оптимум можем да запишем чрез определители

на m променливи.
Условието за отсъствие на предопределеност
(m-1) (n-1) m е изпълнимо само при n=2, т.е само при участието на две лица.
По такъв начин, само в общуването на две лица може да се достигне колиниарност на векторите на интереси на всички участници в ситуацията.
В общия случай ортогоналността на векторите

на вектора dx означава само тяхната

линейна зависимост, т.е съществуването на раз(26)
Получените (m – 1) уравнения относно m неизвестни при налагане на едно скаларно ограничение от вида
g (x) = b
(27)
дава определена система, която има като правило единствено решение.
Да разгледаме взаимодействието на n лица с
целеви функции
J1=f1 (x) ,. . . ,

J n = f n (x),

(28)

зависещи от m съгласувано избираеми параметри х = (x1,…,xm),
където всяко лице има на свое разпореждане
в крайна сметка един управляван параметър, и
следователно, m ≥ n.
Съгласно принципа на съгласувания оптимум
всички m параметри се представят съвместно в разпореждане на обществото и се търси оптималното
значение на този набор параметри х*, осигуряващо нулево равенство на пълните диференциали на
всички целеви функции:

(29)
Oпит да достигнем колиниарност на всички
вектори-градиенти

лични от нула числа

, такива че
(32)

Не е трудно да забележим, че това условие
означава максимизация по х на съгласувания критерий
(33)
По такъв начин, условието на съгласувания
оптимум при взаимодействието на n лица се свежда до изискването за оптимизация на съгласувания критерий.
Условието (32) показва, че взаимодействието
на три лица може да се постигне компланарност
на векторите

:
(34)

т.е. това, че тези три вектора са лежали в една плоскост. При взаимодействието на четири лица може да се достигне това, че четирите вектора
да лежат в триизмерно пространство. Въобще, при
взаимодействието и обмена между n лица може
да се постигне това, че n вектори-градиенти да лежат в (n – 1)- измеримо пространство.
6. Изводи и заключения
От представената разработка могат да бъдат
направени следващите по важни изводи:
1. Предложените понятия и определения могат да поставят началото на една дискусия за възможностите на математическото моделиране на
процесите за вземане на оптимални решения при
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процесите за вземане на оптимални решения при
взаимодействието на субекти с гарантирана равнопоставеност на интересите въз основа на принципа на съгласувания оптимум.
2. Изложения подход може да осигури управлението на устойчивото развитие на системите, които се управляват от отделните субекти. Този подход би могъл да се разшири освен върху мрежови
и върху йерархични структури.
3. При съответната конкретизация представеният подход може да послужи за една следваща
алгоритмизация и програмна реализация, която да
бъде полезна на субектите, участващи във вземането на решения при управлението на устойчивото

развитие на организационни, технически, производствени и екосистеми.
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ABSTRACT
In this paper are presented the principals, notions and definitions for formulation of a general task foroptimal
steady development management. Derived are common goal function for satisfaction and also material and emotional
attributed costs of subjects who exchange between them and have goals for steady development. The general task for
steady development by optimization of exchange between two and more subjects is formulated. Conclusions are made.
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В доклада се разглеждат някои актуални въпроси на изграждането на интегрирана система за непрекъснати
подобрения на бизнес организацията, свързани с ефективното управление на промените, конкурентоспособността и бенчмаркинга. Във връзка с това се представят резултатите от проведеното пилотно проучване в областта
на ефективното управление на промените. Проучването е със стратегическа ориентация и чрез него се стимулира дългосрочното устойчиво развитие на самообучаващата се организация. На тази основа се извеждат оценки за
готовността на бизнес организацията за непрекъснати подобрения по линия на връзките бенчмаркинг - резултати
- промени - конкурентни предимства чрез използване на гъвкава система от конкурентни стандарти за оценка на
ефективността.
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В основата на бенчмаркинга е последователната и непрекъсната съпоставка на собствените
постижения с резултатите на лидерите и конкурентите в избраната област за сравнение. Тези постижения трябва посредством целенасочени действия
да бъдат достигнати или даже надминати. При това задачата е не просто копиране, а внедряване,
основано на идеята за гъвкаво адаптиране и подобряване. Следователно бенчмаркингът представлява нова бизнес философия, чрез която добрите се
стремят да бъдат все по-добри, а останалите полагат непрекъснато усилия да ги догонят и дори
изпреварят. Благодарение на бенчмаркинга бизнес
организациите успяват да привлекат нови клиенти,
да повишат равнището на заплащане, да създадат
атмосфера на уважение, удовлетворение и стимулиране на творческите идеи и т. н. В Япония съответното понятие се обозначава като “dantotsu”, което по своята същност представлява “усилие,
безпокойство, желание на най-добрия (лидера) да
стане още по-добър (лидер)”.
Бенчмаркингът е широко застъпен в дейността на редица водещи фирми: Xerox, IBM, HewlettPackard, Ford Motor Company, Federal Express,
AT&T, Motorola, Alcoa, Boeing, Caterpillar, Du Pont,
Eastman Kodak, Johnson & Johnson, Procter&Gamble, 3M и др.
В началото на 60-те години на ХХ-ти век IBM
започва да прилага интензивно вътрешен бенчмаркинг с оглед подобряване на дейността на подразделенията на компанията. В тази връзка с цел стандартизация на процесите организацията разработва система от ключови показатели за всяка производствена функция (научноизследователска и раз-

война дейност, персонал, изучаване на потребителите, счетоводство и контрол и др.). Един път в годината ръководството на компанията извършва
сравнителен анализ между филиалите на базата
на разработената система от показатели, чийто
брой е между 8 и 16 за всяка производствена
функция. Резултатите от сравнителните анализи се
предоставят на подразделенията, като на изоставащите звена се препоръчва да изучат и приложат
опита на по-добрите. Въпреки положените усилия
тази практика се оказва не дотам ефективна, тъй
като търсенето на причините за неблагоприятните
резултати на подразделенията отнема доста време за сметка на същинската работа по подобряване на дейността. Ето защо в края на 60-те години на
миналия век IBM променя технологията на прилагания бенчмаркинг като се преориентира към максимална взаимозаменяемост на продуктите в коя
да е точка на процеса във всички свои заводи, а
там, където това е възможно – към унификация на
производството.1
В българската специализирана литература липсва достатъчно информация за успешни бенчмаркинг проекти.
Електроразпределителните компании в страната провеждат сравнителен анализ като част от
своята дейност в областта на бенчмаркинга. За целта се използват разнообразни критерии: финансови показатели (нетна възвръщаемост на продажбите и възвръщаемост на активите); надеждност
на доставките (обобщаващ показател в случая е общ
брой прекъсвания); удовлетвореност на потребителите (брой жалби на 1000 потребителя, отклонения в напрежението на 100 км от електроразпре-

1 Харрингтон, Х. Дж., Дж. С. Харрингтон, Бенчмаркинг в лучшем виде! 20 шагов к успеху, Пер. С англ.
Под ред. Б. Резниченко. – СПб.: ПИТЕР, 2004, с. 47 – 49.
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делителната мрежа, брой грешни сметки); обслужване на клиентите (бързина на обслужване на
жалбите, бързина на възстановяване на проблеми
по мрежата, бързина на свързване на нови потребители към мрежата); потребление (средна консумация по групи потребители, кВтч/ година); производителност (измервана в три групи: производителност на труда на заетите, производителност на
капитала, производителност на поддръжката и оперативната дейност).2 Съпоставките в посочените
направления представляват основа за определяне
на сравнителните позиции на отделните електроразпределителни дружества, откриване на евентуалните изоставания и подобряване на постиженията.
В съвременните условия бенчмаркингът става част от процеса на стратегическо планиране, като в процеса на целеполагане се използва информация за най-добрите в съответната област и на
тази основа се формулират амбициозни, но реалистични цели. Наред с това резултатите от бенчмаркинга позволяват да се очертаят основните тенденции в развитието и да се дефинират приоритетите
за усъвършенстване на различни страни от дейността на бизнес организацията. Понастоящем бенчмаркингът има широко приложение: при разработване на системата от планове на организацията, в
процеса на изучаване на поведението на потребителите, в логистиката, при организиране на производствената дейност и избора на технологично
оборудване, в процеса на разработване и внедряване на нови продукти и услуги и т.н.
Благодарение на бенчмаркинга фирмите намаляват себестойността, повишават качеството и
надеждността, оптимизират запасите и др. Редица
изследвания посочват, че в съвременните динамични и комплексни условия около 50 % от продуктите и фирмите са на равнище, по-ниско от средното.
В резултат на усилията и огромния размер средства, насочени за непрекъснато повишаване на ефективността, големите компании успяват през последните години да постигнат между 5% и 20%
средногодишни темпове на подобряване на различни страни от своята дейност.
Акцентът в дейността по бенчмаркинг е ориентацията към бъдещето, а не просто измерване
на постигнатото в момента, като специално внимание трябва да се отдели на успешните техники
за стимулиране на промяната в бизнес организа-

цията. При това в процеса на непрекъснато подобряване на различни страни от функционирането на
организацията съвсем логично е еталоните за сравнение да се подменят и обновяват с оглед не на
оценките и постиженията в момента, а спрямо перспективите и бъдещия потенциал за тяхното развитие. В тази връзка не трябва да се подценява изискването, подобряването на собствените постижения
да се осъществява с относително по-високи темпове спрямо динамиката на аналогичните показатели на конкурентите. Единствено по този начин е
възможно да се гарантира в дългосрочна перспектива преодоляване на разликите и даже изпреварване спрямо съответните организации – еталон.
В Таблица 1. са представени резултатите от
проведеното проучване през декември 2007 г. в
„Енемона” АД. За целта е използвана 11-степенната Ликертова скала, приложима в размитите
множества. Разчетите са извършени чрез използване на размитите множества и действията с тях,
включително функциите „експертон”.3
„Енемона” АД осъществява интензивни иновации в своята дейност като инструмент за непрекъснати подобрения и в този смисъл представлява
подходящ обект за проучване в разглежданата
област. Дружеството е частна българска инженерингова компания, основана през 1990 г., с персонал от над 2500 души. Компанията извършва разнообразен комплекс от дейности, осъществявани
по международно утвърдени стандарти: инженеринг и управление на проекти, проектиране, цялостно изграждане на обекти, монтажни и строителни
дейности, проектиране и изграждане на енергийни
и енергоспествяващи съоръжения, енергийна ефективност. В „Енемона” АД е внедрена Система за
управление на качеството съгласно изискванията
на международния стандарт EN ISO 9001. Компанията изпълнява редица национални и международни проекти и членува в множество авторитетни
организации: Българска строителна камара, Швейцарско-българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Българо-руска търговско промишлена палата, Булатом, Български енергиен форум, Българско ядрено дружество,
Сдружение „Клуб 9000” и др. В края 2007 г. бе
проявен изключително голям интерес към акциите
от първичното публично предлагане на „Енемона”,
които ще се търгуват свободно на Българската фондова борса от януари 2008 г.4

2 Терзиева, Т., “Бенчмаркинг: Сравнителен анализ на електроразпределителните компании”, сп.
“Ютилитис”, октомври 2003 г., с. 19 – 22.
3 Кузманова, М., “Някои аспекти на управлението на стратегическото развитие на стопанската организация,
свързани с използването на размити множества и размити триъгълни числа”, Доклад на Научна конференция на
катедра “Управление” при УНСС, Банкя, 2004.
4 www.enemona.com

Ефективно управление на промените и ...

Проведеното проучване отразява мнението на
представителни на мениждърския екип на компанията по два ключови въпроса:
• Въпрос К1: Каква е Вашата оценка за ком-
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панията спрямо най-доброто в бранша?
• Въпрос К2: Каква е готовността на компанията за промяна към по-добро в бъдеще?

Таблица 1. Резултати от проведеното проучване в „Енемона” АД

№:

1.1.01.
1.1.02.
1.1.03.
1.1.04.
1.1.05.
1.1.06.

1.2.01.
1.2.02.
1.2.03.
1.2.04.
1.2.05.
1.2.06.

1.3.01.
1.3.02.
1.3.03.
1.3.04.
1.3.05.
1.3.06.
1.4.01.
1.4.02.
1.4.03.

1.4.04.

ЕЛЕМЕНТИ НА ОЦЕНКАТА И ПОКАЗАТЕЛИ

Въпрос

Въпрос

Описание

К1

К2

0.783

0.833

0.783

0.833

0.733

0.833

0.700

0.833

0.633

0.783

0.667

0.783

0.567

0.750

0.833
0.700
0.583
0.817
0.783

0.933
0.833
0.900
0.933
0.900

0.833

0.900

0.750

0.900

0.733

0.950

0.567
0.650
0.733
0.667
0.683
0.617
0.733
0.600
0.717

0.900
0.950
0.950
0.883
0.900
0.850
0.917
0.817
0.917

0.700

0.867

0.633

0.917

I Бенчмаркинг
1 Бенчмаркинг в областта на управление на стратегическото
развитие
Определяне на приоритетните цели по отношение на потребителите,
акционерите, персонала, партньорите, държавата и обществото като
цяло
Своевременно разпознаване и интерпретиране на сигналите за промяна
по линия на външната и вътрешната среда
Следене за степента на изпълнение на стратегическите цели на
организацията Непрекъснат анализ на отклоненията
Разработване и използване на гъвкава система от стандарти в процеса
на формулиране и изпълнение на системата от цели на организацията
Ефективно разпределение на ресурсите на основата на ясно дефинирани
приоритети
Обвързване на материалното и морално стимулиране на хората в
организацията с техния принос за постигане на системата от цели на
организацията
2 Бенчмаркинг в областта на управлението на финансите
Прогнозиране на обема продажби
Рентабилност на продажбите
Коефициент на задлъжнялост (ливъридж)
Текуща ликвидност
Своевременност и точност на съставяне на финансово-счетоводните
документи
Използване на модерни методи за стимулиране на иновациите и
управление на риска
3 Бенчмаркинг в областта на управлението на взаимоотношенията с
потребителите
Динамика на пазарните дялове
Степен на удовлетвореност на клиентите
Индекс на привързаност на потребителите
Индекс на броя на потребителите
Брой на новите клиенти
Разходи за маркетинг
4 Бенчмаркинг в областта на управлението на човешките ресурси
Динамика на трудоемкостта на произвежданата продукция
Спазване на производствените графици
В организацията съществува стройна система на разпределяне на
пълномощията и на определяне зоните на отговорност за извършваните
промени
В организацията протичат интензивни процеси на обучение и
усъвършенстване на отделните сътрудници, екипи и организацията
като цяло
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Таблица 1. Продължрние

№:
1.4.05.
1.4.06.

1.5.01.
1.5.02.
1.5.03.
1.5.04.
1.5.05.
1.5.06.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

ЕЛЕМЕНТИ НА ОЦЕНКАТА И ПОКАЗАТЕЛИ
Описание
В организацията функционира ефективна информационна и
комуникационна система, която подпомага промените
Текучество на персонала
5 Бенчмаркинг в областта на управление на бизнес
процесите
Обращаемост на материалните запаси
Периодичност на доставките
Зависимост от един доставчик
Типове и състояние на оборудването
Качество на произвежданите изделия
Разходи за изследване, разработка и завладяване на нови
пазари
DFPC1 (Оценка на синергичния ефект)
DFPC2 (Оценка на ограничителя на изменение)
IC (Интегрален коефициент)
II Използване на промяната за създаване на устойчиви
конкурентни предимства
Постигане на системата от цели в областта на желаните
промени на основата на най-пълното използване на
възможностите на бизнес средата и силните страни на
организацията
Усъвършенстване на бизнес процесите с оглед създаване на
ценности за потребителите и подобряване позициите на
организацията спрямо нейните конкуренти
Търсене на подходящи възможности за метрифициране на
управлението и процесите на промени в организацията
Ръководителите на организацията подчиняват своите
действия на стратегическата посока и важността на
промяната
Управлението на стратегическото развитие на
организацията е насочено към осигуряване на гъвкавост,
балансираност и устойчивост в нейното развитие
Провеждане на политика на непрекъснато усъвършенстване
на дейността на организацията, включително чрез изучаване
на най-добрите практики

От Таблица 1. става ясно, че в „Енемона” АД
е изградена ефективна система за непрекъснати
подобрения. Едно от доказателствата за това са високите резултати и по петте елементи на оценка
спрямо най-доброто в бранша (оценка 0.783 за управлението на стратегическото развитие на компанията; оценка 0.833 за управлението на финансите;
оценка 0.733 за управлението на взаимоотношенията с потребителите и на човешките ресурси и
оценка 0.867 за управлението на бизнес процесите в компанията). С други думи посочените оценки
са в интервала между „достатъчно добро” и „почти
добро”, което обуславя и високата стойност на интегралния коефициент IC като резултат от измерването на синергичния ефект и ограничителя на из-

Въпрос
К1

Въпрос
К2

0.650

0.867

0.700

0.833

0.867

0.917

0.650
0.583
0.850
0.850
0.817

0.833
0.817
0.817
0.817
0.917

0.600

0.817

0.867
0.717
0.788

0.950
0.833
0.890

0.617

0.900

0.617

0.817

0.617

0.900

0.617

0.900

0.617

0.900

0.617

0.900

0.517

0.900

менение (0.788). Още по-високи са оценките на мениджърите за готовността на „Енемона” АД за промяна в посочените по-горе области (управление на
стратегическото развитие: 0.833; управление на
финансите: 0.933; управление на взаимоотношенията с потребителите: 0.950; управление на човешките ресурси и управление на бизнес процесите: 0.917), т.е. тези оценки клонят в голяма степен към максималната оценка 1.0. Стойността на
интегралния коефициент IC в това направление е
0.890, т.е. показателят се доближава към „практически добро”.
Резултатите от Таблица 1. потвърждават и високите оценки на анкетираните мениджъри за ефективното използване на промяната в „Енемона” АД
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за създаване на устойчиви конкурентни предимства. Обобщаващите оценки са съответно 0.617 („повече добро, отколкото лошо”) и 0.900 („практическо добро”).
Проведеното пилотно проучване се характеризира със следните особености:
• Апробираният модел е иманентна част на
интегрираната система за непрекъснати подобрения на бизнес организацията.
• Проучването е със стратегическа ориентация, то стимулира дългосрочното устойчиво развитие на самообучаващата се организация като създава условия за прилагане на ефективна система
на мотивация на всички сътрудници в нея за постигане на системата от организационни цели.
• Чрез него се изследва готовността на бизнес организацията за непрекъснати подобрения по
линия на връзките бенчмаркинг - резултати - промени - конкурентни предимства чрез използване на
гъвкава система от конкурентни стандарти за оценка на ефективността.
• Елементите на проучването са подчинени в
голяма степен на модела на балансираната карта
за оценка на резултатите, т.е. чрез него организацията търси възможности да отговори в максимална степен на очакванията на основните групи на
влияние върху нея.
• Резултатите от проучването позволяват да
се даде отговор на разнообразни въпроси като:
- В кои области организацията изостава спрямо най-добрите и какво трябва да направи, за да
преодолее изоставането (разлика между желани и
достигнати стандарти)? Кои причинно-следствени
връзки трябва да се имат предвид при провеждането на интегрирани анализи и извеждане на основните тенденции и проблеми в дългосрочното развитие на бизнес организацията?
- Кои са значимите процеси и приоритетите в
областта на непрекъснатите подобрения, които трябва да бъдат включени в конкурентната стратегия
на бизнес организацията?
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- Какви промени и иновации трябва да бъдат
извършени в бизнес организацията и кой е най-добрият начин за разпределение на нейните ресурси?
- Каква е ефективността на интегрираната система за непрекъснати подобрения на бизнес организацията и какво би могло да се промени и усъвършенства в нея (цели, стандарти)?
• Проучването позволява да се синхронизират
решенията в областта на непрекъснатите подобрения на бизнес организацията на различните управленски нива и с различни времеви хоризонти.
• Проучването позволява да се предприемат
стъпки за усъвършенстване на информационната
управленска система на бизнес организацията с
оглед по-добрата обективност на крайните оценки
и решения и своевременното запознаване на заинтересованите лица с тях.
В заключение трябва да се подчертае, че бенчмаркингът има значима роля за поддържане на
конкурентоспособността на организациите поради
бързите промени в бизнес средата: интензивна
конкуренция, непрекъснати изменения в потребителските вкусове и предпочитания, насищане на традиционните пазари, ускорено развитие на техниката и технологиите, скъсяване на жизнения цикъл
на продуктите и др.
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ABSTRACT
In the report are considered some important problems of the integrated system for business organization’s continuous improvements, connected with the effectiveness of change management, competitiveness and benchmarking.
In this connection the results of the lead pilot research in the effective management of changes’ field are presented. The
research is with strategic orientation through which long-term sustainable development of the self-learning organization
is stimulated. On the basis of this, these business organization readiness assessments are lead off for continuous
improvements benchmarking - results - changes - competitive advantages through the use of flexible system, consisted
of competitive standards for assessments of the effectiveness.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ. ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ И
ПРОЦЕДУРИ ПРИ РАЗРАБОТКА НА ЗАДАЧИТЕ ЗА РАМКОВА
ПРОГРАМА
Параскева Димитрова
Икономически институт - БАН
Разглеждат се проблеми, свързани с устойчивото развитие на общините, като е показана неговата философия на мислене и поведение на обществото. Формулирани са основните цели и подцели на устойчивото развитие.
Систематизирани са принципите на политика за устойчиво развитие. Очертани са етапите на организацията на
дейността по планиране, осигуряваща устойчиво развитие. Посочени са примерни приоритетни направления за
развитието в областта на икономиката и финансите. Даден е набор от допълващи стратегически направления
чрез програми за постигане на целите. Определени са някои от основните показатели за характеризиране на
отделни цели и подцели. Разработен е алгоритъмът за създаване на план за действие. Конкретизирани и прецизирани са вариантите за приближаване към целите, разположени в рамките на кратко времеви интервали.
Разработено е примерно задание за рамкова програма за развитие на общините при условията на евроинтеграцията им към Европейския съюз след членството на България в него. Извършено е групиране на факторите за
стратегическо развитие и са очертани задачите при формулиране на основната цел на заданието за актуализиране на общите градоустройствени планове на големи градове в условията на тяхната европейска интеграция.
Посочени са условията, подпомагащи изпълнението на рамковата програма на общия градоустройствен план на
община.
Ключови думи: устойчиво развитие; цели и подцели; фактори; показатели; общини.
Key words: stable development, purposes and sub purposes, factors, indicators, municipalities.

Развитието на общините в перспектива зависи от общото социално-икономическо развитие на
страната, от възможностите за усвояване на структурните фондове, отпуснати на България от Европейския съюз за периода 2007-2013. Налице е и
обратна връзка, т.е. постигнатите резултати в общините да рефлектират върху равнището на икономиката на страната. Този процес зависи от способностите на лицата, вземащи решения, да осъществяват управлението и организацията на различните структури в съвременния етап на развитие на обществото, от регионалната икономическа
политика на нашата страна и на Европейския съюз
за хармонично и устойчиво развитие на регионите
в страните-членки в него. Особено голямо значение се отдава на устойчивото развитие на районите и на общините в тях.
1. Устойчивото развитие1 , философия на
мисленето и поведението на обществото
Територията на България се разделя на преобладаващо селски райони, междинни и преобладаващо градски райони. Селските райони заемат
почти цялата територия на страната и произвеждат
само 48% от цялото й производство. Общините,
които се намират в тях, се нуждаят от нова политика, довеждащо до устойчивото им развитие.
Развитието на селските райони и на общини-

те в тях е съпроводено с много проблеми, особено
в новите страни-членки, към които принадлежи и
България. Относителното им равнище на икономическо развитие е по-ниско в сравнение с градските
райони.
Политиката на ЕС за селските райони и общините в тях предвижда [6 ]:
• Формулиране на нова роля на земеделието.
Тя се базира на продължаващо производство на храни и други суровини; повишаване на качеството на
храните; съхраняване на околната среда на земеделските производители; създаване и поддържане
на места за възстановяване и отдих.
• Укрепване и разнообразяване на икономиките на селските райони с растящ акцент върху производството и преработването на земеделски и неземеделски продукти, вкл. услуги.
• Създаване и поддържане на високо качество на живот за селското население, вкл. на хората,
които понастоящем са с ниски доходи или живеят
при неблагоприятни условия.
• Реализиране на изброените цели по начин,
съобразен с опазването на околната среда и с принципите на устойчивото развитие.
Дългосрочното развитие на селските райони
[2] изисква да се отчита голямото разнообразие помежду им, да се подобряват едновременно всички

1 Дефиниция на ООН от Рио де Женейро, 1993 г. относно устойчиво развитие е: икономическо, социално
и институционално развитие при съхраняване, поддържане и подобряване на околната среда.
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съставки на икономиката в тях, да се задоволяват
социалните, културните и екологичните им потребности, активно да се включва населението във формулирането и реализирането на политиката на развитие на селските райони [8], като се спазва партньорството между публичния сектор, частния сектор и организациите с идеална цел, по-тясно обвързване на финансирането на селските райони с
политиката на развитието им.
За постигането на устойчиво развитие в районите и общините е необходимо:
• Използване на природните дадености и ресурси за развитие на локализираната икономика
(производство на стоки и услуги) на територията с
цел оптимизиране на средата за хармонизирано
развитие на обществото;
• Повишаване на благосъстоянието на населението и осигуряване на бъдещите поколения за
развитие на благоприятни условия на живот, труд и
обитаване;
• Съчетаване на икономическото и социалното развитие;
• Съхраняване и развитие на културните традиции на териториалните общности, на приемственост между поколенията;
• Съвкупни усилия и действия на правителството, местните органи на самоуправление, стопанските субекти и населението.
Разбирането за устойчиво развитие като философия на осъзнато и разумно съчетание между
рационалното и емоционалното все повече се утвърждава в теорията и практиката.
2. Цели на устойчивото развитие
Основните цели на устойчивото развитие могат да се формулират по следния начин:
• Оживяване на растежа.
• Подобряване качеството на растежа.
• Удовлетворяване на основните потребности
на хората с хранителни продукти, енергия, вода и
санитарна профилактика.
• Осигуряване на устойчиво развитие на населението.
• Съхраняване и развитие на ресурсната база.
• Преориентиране на технологиите и контрол
върху различните видове рискове.
• Подобряване на социалните условия.
• Устойчивост на селищната мрежа.
• По-добро интегриране на селищата в района и страната.
Принципи на политиката за устойчиво развитие могат да се характеризират с:
• Балансиране при развитието на икономиката и опазване на естествената среда.
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• Взаимно проникване на икономическите, социалните и екологичните измерения на развитието
на територията на общината.
• Въвеждане на стопански оборот на природните ресурси при опазване на био-разнообразието
и постигане на икономическа, социална и екологична ефективност.
• Справедлива равнопоставеност на социалните групи от населението и защита на правата на
човека, съгласуваност на интересите на индивида,
обществото и колектива.
• Гражданско участие и партньорство на всички равнища; защита на правата на населението и
запазването на националната му идентичност, етническа култура, религия, бит и традиции от чужди
посегателства и асимилация.
• Отказ от централизиран подход и политически диктат, т.е. решенията да се взимат на възможно най-ниско равнище – най-близо до хората при
спазване приоритета на закона и националните
интереси.
• Защита на суверенитета на държавата и самоуправлението и независимостта на общините.
Устойчивото развитие е процес. Важно условие е системността, приоритетността и ефективността при всички решения. Елементи от ефективното управление са:
• Прекъсване и пренасочване на неблагоприятните процеси и тенденции, своевременно отстраняване на диспропорциите и противоречията при
териториалната организация на обществото, производството и живота на хората.
• Запазване, доразвиване и обогатяване на
доброто начало, съответствие и интересите и позитивното мислене. Негативизмът в поведението,
мисленето и действията развихрят разрушителните сили в обществото и пораждат престъпност,
стремеж за прекомерно материализиране и духовно обедняване.
Разработване на стратегия за устойчиво развитие на общината
Осигуряване на устойчивото развитие е свързано с организация на дейността по планиране в
следните етапи:
а) формулиране на визия на общината при
спазване на изискванията за устойчиво развитие;
б) анализ на съществуващото положение;
в) разработване на стратегия за устойчиво
развитие;
г) разработване на план-програма за действие,
систематизиране на проекти на приоритети;
д) организации на изпълнение на програмите
и проектите;
е) мониторинг и контрол;
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ж) обратна връзка, оценка на резултатите и
актуализиране на стратегиите.
Стратегията може да се ориентира при формулирането на цели, подцели, приоритети и мероприятия за тяхното постигане за срок, по-кратък от
този, за който е разработена визията. Това се прави по прагматични съображения с оглед да се отчита по-добре изходното състояние на отделните
сфери от обществено-икономическия и социален
живот, а така също да могат да се формулират
мерки с по-конкретен характер, вкл. стойностни измерители на прогреса в резултат на тяхното
изпълнение.
Примерни приоритетни направления за развитието в областта на икономиката и финансите
• Спиране на спада в икономиката и постепенно преминаване към стабилен икономически
растеж;
• Подобряване на качеството на икономическия растеж;
• Стабилизиране на заетостта и подобряване
на работната сила;
• Подобряване на финансовото състояние на
общината и намаляване на нейната зависимост от
централната финансова система и власт;
• Съхраняване и ефективно оползотворяване
на ресурсната база на общината.
В областта на опазването на околната среда
и подобряването на нейното качество:
• Очистване на въздуха, водата и почвите и
предприемане на мерките срещу тяхното замърсяване;
• Опазване на горските фондове;
• Пестеливо използване на местните природни ресурси;
• Съхраняване и обогатяване на биологичното разнообразие;
• Повишаване степента на обществено разбиране за проблемите на околната среда и тяхното
решаване чрез създаването на съответни политически и административни структури и процедури и
стимулиране на гражданското участие.
Формулиране на набор от допълващи стратегически направления чрез програми за постигане на целите
Необходимо е да се определят и да се описват желателните и възможните направления на развитие на общините с оглед постигането на техните
отделни цели и подцели, които да се формулират
под формата на показатели със съответните стойности. Съществено е да се прецени вероятността
за реализацията на резултатите, заложени в наблюдаваните основни показатели. Важно е да се спе-

цифицират и подредят по значимост факторите
(местни, регионални, национални, вътрешни и
външни), които благоприятстват реализацията и
тези, които я ограничават. Като резултат от очертаните входни условия за общината се набелязват
набор от действия, спомагащи постигането на глобално формулираните цели и подцели на развитието на общината.
При формулирането на стратегическите направления за постигането на определените цели и
подцели следва да се има предвид, че:
• Става дума за стратегия на общината, а не
на общинската администрация;
• Систематизиране на задачите, чието изпълнение може да е резултат от действията на много
хора и разнообразни структури;
• Да се очертаят процесите, чийто ход зависи
не само от усилията на общината и останалите
структури на нейна територия.
Определяне на представителни показатели, характеризиращи отделни цели и подцели.
Преминава се от общо по характер описание
към количествено изражение. В резултат се изработва набор от показатели с количествено изражение, който да характеризират всяка цел или подцел.
Съществуват методи за трансформация на качествените показатели в количествени
Чрез някои показатели се проследяват определени страни от развитието на общината от даден ъгъл, който ни интересува. Сравнени с времето,
те дават представа за напредъка на развитието.
Тези показатели могат да бъдат количествено измерени и да разкриват качествена страна на това
развитие.
Изборът на подходящи показатели е много важен за реализацията на следващите етапи – мониторинга, контрола и обратната връзка.
Разработване на план за действие
След създаването на стратегията се преминава към следващия етап – разработване на тактика за действие чрез постепенно конкретизиране и
прецизиране на формулираните алтернативни варианти за приближаване към целите, разположени
в рамките на по-кратки времеви интервали.
Набелязва се наборът от действия, разпределени
във времето, необходимите ресурси, изпълнители,
очакваната стойност на показателите.
Изпълнението на плана е възможно само в
резултат на синхронизираните усилия на всички физически и юридически лица на територията на
общината, след като той се обсъди подробно с
обществеността, използвайки разнообразни методи и форми чрез по-широко въвличане на всички.
Практиката показва, че най-трудната част от
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разработването на стратегията за устойчиво развитие е „обличането” на поставените цели и формулирането на приоритетните направления на развитие на конкретни действия, в конкретно време, с
конкретни изпълнители и конкретни очаквани
резултати.
Плановете за действие се разработват за всяка отделна сфера на социално-икономическия живот на общината. Те следва да се представят в единна структура:
• Набор от действия на общинската администрация, на физическите и юридически лица, на институционализираните структури и на неинституционализираните формации за постигането на съответната стратегическа задача;
• Очакваните преки резултати от планираните действия и страничните ефекти от тях;
• Сроковете за реализация на предвидените
действия;
• Отговорниците и изпълнителите;
• Необходимите финансови, човешки и други
ресурси и източници за тяхното осигуряване.
Препоръчително е планът на действие да се
развива в таблична форма със следните колони:
• Стратегическа задача (цел), в т.ч. подцели;
• Действия (дейности), насочени към реализацията на стратегическата цел (подцели);
• Очакваните резултати и странични ефекти;
• Срок за реализация (за изпълнение на дейност);
• Отговорници и изпълнители.
Необходими средства и източници за финансиране. Връзката с общинския бюджет и бюджетите
по специализираните фондове и програми
Целесъобразно е предлаганите дейности да
се оценяват от гледна точка на:
• Ефективност на разходите;
• Наличието на „двойно печелившо решение”,
т.е. решения с двустранен благоприятен ефект –
за икономиката и социалната среда, за социалната сфера и околната среда; за икономиката и околната среда и т.н.;
• Икономически ползи;
• Размер на ефекта, който може да се постигне;
• Политическа и обществена приемливост.
трол

Реализация на програмата, мониторинг и кон-

Този етап включва:
• Изпълнение на определените мероприятия,
включени в плана за действие;
• Проследяване на напредъка в развитието въз
основа на определени показатели;
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• Сравняване на постигнатото с набелязаните преки и косвени ефекти;
• Упражняване на контрол върху точното изпълнение на предписаните мерки, сроковете за
реализация, целевото и ефективното изразходване
на предвидените финансови и други ресурси.
Оценка и обратна връзка
Реализацията на стратегията следва да се възприема като интерактивен процес. Трудностите,
грешките и неуспехите от предходен етап трябва
да се отчетат и коригират на следващите етапи: не
само като съответни действия, но при нужда и като адекватни промени в някои части от стратегията
(промяна на някои приоритети, алтернативи за
развитие, стойности на конкретни показатели).
4. Разработка на задание за рамкови програми за развитие на общините
При разработването на програма за конкретна община е необходимо да се изготвят планово
задание за рамковата й програма чрез оптимизиране влиянието на групата фактори при създаване
на условия за бит и труд, живот при постъпателно
прогресивно развитие в пазарни условия и по-бързото й европейско адаптиране – обект на градоустройствен план. Тази цел е приложима за големите градове в зоната на директно влияние на европейската интеграция и по-бързото и ефективно
адаптиране (приобщаване) към европейското
пространство. За по-малките общини се затруднява директното влияние и единствено структурните
фондове биха могли да ускорят процеса на тяхното приобщаване към европейското пространство и
постигане на по-високи икономически резултати.
Групата фактори се разпределят по следния
начин:
А) фактори, свързани с природната среда,
ресурсите, природните дадености и демографията;
Б) фактори, предопределящи своето въздействие от позиционирането на дадената община в
страната и на Балканския полуостров;
В) Фактори, свързани със стратегическото развитие на разглежданата община и нейното позициониране на пазарите, инвестициите, интеграцията
и развитието на ключовите технологии и новите технологични отрасли като приоритети на глобализацията в световната и регионална икономика.
Задачи при формиране на основната цел на
заданието за актуализация на общите градоустройствени планове на големите градове и общините в условията на тяхната европейска интеграция.
Те могат да се систематизират по следния начин:
- осигуряване на максимална възможност при
равнопоставеност на собствеността на инициативата на гражданите и общината при икономическо-
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то и социалното развитие;
- открояване на регионалните проблеми на големите градове в общините, противоречията и
диспропорциите;
- избор на механизъм за въздействие, определяне на параметрите на пространственото развитие на градовете и общината като цяло (територия,
икономика, инфраструктура);
- избор на методически подходи за изработване на предварителните и окончателните проекти
на общинския градоустройствен план (ОГП), като
обхват и периоди;
- прогнозни хоризонти;
- изискванията за съдържанието, видът, начинът на системата от програми към базовата рамкова програма, осигуряващи достигането на целите,
стратегиите и задачите;
- да се очертае структурата на икономиката,
приоритетите по отрасли, инфраструктурата и обслужващата сфера;
- очертаване на пространственото разполагане на икономиката и инфраструктурата;
- определяне параметрите на организация на
бита и труда, доходите и разходите на населението.
Макрорамката при разработката на рамковата програма е под въздействието освен на европейската интеграция, но и на процесите, протичащи в света и формиращи външната и вътрешната
среда на обекта на ОГП, а именно:
• Глобализация на световната икономика и
формиране на нов модел на териториалното разпределение на труд;
• Икономическото райониране на Европа под
ръководството на Европейския съюз. Формиране
на нова световна макрорегионална структура, на
нови специфични региони с нови граници;
• Нормиране на Единна Европейска система
и нарастване на ролята на инженерната инфраструктура и комуникациите (транспорт, съобщения,
нови информационни технологии, енерго- и продуктопренасящи мрежи) в условията на внедряване на
ключови технологии при изграждане на материално-техническата база и експлоатацията им;
• Нарастване на ролята на големите градове
в общините и страната като опорен скелет на Европейската градска мрежа, като пространствено урбанизирани структури;
• Оценка на съотношението „икономически
растеж и глобализация на екологичните проблеми”
и засилване на природозащитната активност;
• Утвърждаване на конкурентни отношения
между отделните страни, региони, общини и градове за привличане на капитали и инвестиции.
Изпълнението на рамковата програма но
Общия градоустройствен план ще осигури идейни,

пространствени, социално-икономически условия за
развитието на общините и градовете в тях:
• Усъвършенстване на управлението й като териториална единица; статут и като част от системата за местно самоуправление;
• Внедряване на новите информационни и комуникационни технологии с широко влияние върху
териториалното разположение на производителните сили;
• Резервираните територии за новите икономически функции;
• „Отваряне” на гражданското пространство
в регионален, национален и международен план;
• Бавно се реализира приоритетното изграждане на пазарната и комуникационната инфраструктура и висшата степен на образователната
инфраструктура.
Развитието на селските райони е съпроводено с много проблеми, особено в новите страничленки. Относителното им равнище на икономическо развитие е по-ниско в сравнение с градските
райони.
Политиката на ЕС за селските райони предвижда [6 ]:
• Формулиране на нова роля на земеделието.
Тя се базира на продължаващо производство на храни и други суровини; повишаване на качеството на
храните; съхраняване на околната среда на земеделските производители; създаване и поддържане
на места за възстановяване и отдих.
• Укрепване и разнообразяване на икономиките на селските райони с растящ акцент върху производството и преработването на земеделски и неземеделски продукти, вкл. услуги.
• Създаване и поддържане на високо качество на живот за селското население, вкл. на хората,
които понастоящем са с ниски доходи или живеят
при неблагоприятни условия.
• Реализиране на изброените цели по начин,
съобразен с опазването на околната среда и с принципите на устойчивото развитие.
Дългосрочното развитие на селските райони
[2] изисква да се отчита голямото разнообразие помежду им, да се подобряват едновременно всички
съставки на икономиката в тях, да се задоволяват
социалните, културните и екологичните им потребности, активно да се включва населението във формулирането и реализирането на политиката на развитие на селските райони [8], като се спазва партньорството между публичния сектор, частния сектор и организациите с идеална цел, по-тясно обвързване на финансирането на селските райони с
политиката на развитието им.
Членството на България в Европейския съюз
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териални разходи, трудови ресурси, технологии, износ и т.н. Други, ако се придържаме към обичайната терминология, са „качествени фактори”: политики, макро- и микроикономическа среда, правна среда и правораздавателна система, корупция, народопсихология, работа с етническите групи и др. [1]
В прогнозата, в съответствие с основната идея
на изследването, е заложен симулационният
подход. Отчетени са тенденции през последните
десет-петнадесет години и е симулирано комплексното влияние на различни комбинации от фактори,
прилагайки регресионни модели чрез включване на
по-горе посочените фактори. Резултатите не показват „какво ще стане”, а очертават един възможен
сценарий за това „какво би могло да стане”.
Поради отсъствие на надеждни данни по типове райони за 2007 година обобщението е за периода 2003-2013 г. Основните резултати са показани в следващите две таблици 1 и 2:

от 01.01.2007 г. намалява неопределеността в условията и факторите за регионалното развитие на
страната, в т.ч. за развитието на селските райони в
средносрочна и дългосрочна перспектива [3]. За ЕС
настоящият средносрочен период, с който са съобразени и националните стратегии и програми, е
2007-2013 г. За този период в изследването е представена обобщена макропрогноза за развитието на
производството в селските райони. Националната
икономика е структурирана по признака „видове
(типове) райони” съгласно типологизация, възприета и в европейската, и в националната регионална
политика [4].
Възможностите за развитие на селските райони в средносрочен и в по-далечен хоризонт се
обуславят от равнището им на развитие при приемането на страната в ЕС и от факторите, влияещи върху развитието. Някои от факторите могат
да бъдат изразени количествено: инвестиции, ма-

Таблица 1. Брутна добавена стойност по икономически сектори, 1996-2005 година

Година

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

БДС по икономически сектори
Селско стопанство
Индустрия
А
250405
338798
342804
361835
324524
325526
343305
340050
350066

б
100,0
135,3
136,9
144,5
129,6
130,0
137,1
135,6
139,8

В
15,1
22,1
21,7
22,5
19,4
18,8
18,9
18,0
17,6

а
510494
445661
180885
450776
498752
519172
543166
579921
613614

Б
100,0
87,3
94,2
88,3
97,7
101,7
106,4
113,6
120,2

Услуги
в
30,7
29,1
30,5
28,1
19,9
30,0
29,9
30,7
30,9

А
900890
748640
753144
792783
845936
885575
930619
968457
1023411

б
100,0
83,1
83,6
88,0
93,9
98,3
103,3
107,5
113,6

в
54,2
48,8
47,8
49,4
50,7
51,2
51,2
51,3
51,5

Всичко за
националната
икономика
а
б
в
1661789 100,0 100,0
1533099 92,3
100,0
1576833 94,9
100,0
1605394 96,6
100,0
1669212 100,4 100,0
1730273 104,1 100,0
1817090 109,3 100,0
1888428 113,6 100,0
1987091 119,6 100,0

Таблица 2. БДС по типове райони и икономически сектори, 2013 година
Типове райони

Преоблазаващо
селски
Междинни
Преобладаващшо
градски
Всичко
национална
икономика

БДС по икономически сектори
Селско стопанство
Индустрия
а
7456

Б
49,0

В
27,5

а
8242

б
37,0

В
30,4

а
11414

б
31,8

в
42,1

Всичко за
националната
икономика
А
б
в
27112 36,9
100,0

6679
1078

43,9
7,1

29,9
4,5

4842
9174

21,8
41,2

21,7
38,3

10800
13709

30,1
38,1

48,4
57,2

22321
23961

30,4
32,7

100,0
100,0

15213

100,0

20,7

22258

100,0

30,3

35923

100,0

49,0

73394

100,0

100,0

Услуги

а – обеми, в млн. лв., текущи цени;
б – структура по райони: относителни дялове, в проценти;
в – структура по икономически сектори: относителни дялове, в проценти.
Източник: прогнозни данни на авторите.
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Селскостопанското производство не трябва да
се смята като идентично с производството на селските райони. Но то е показателно, доколкото земеделието е един от основните отрасли в селските
райони, най-малко за условията на България. В
табл. 1 са дадени данни за производството у нас
по икономически сектори през последните десет
години, измерено чрез брутната добавена стойност
(БДС) – обеми в съпоставими цени, индекси на физически обем и относителен дял в общото производство на страната.
Обобщение на прогнозните резултати
1. В общото производство на селските райони се увеличава относителният дял на земеделието – от 15,5% през 2003 г. на 27,5% през 2013 г.
Делът на индустрията остава приблизително същия,
а на услугите намалява – от 55,4% през 2003 г.
на 42,1% през 2013 г. Въпреки намаленият им относителен дял услугите остават водеща дейност в
селските райони.
2. Високо, според прогнозните резултати, е
нарастването на общото земеделско производство
в страната: от 3436 млн. лв. БДС пред 2003 г., на
13090 млн. лв. през 2010 г. и 15213 млн. лв. през
2013 г. Това нарастване, по експертни оценки на
авторите, определено излиза извън полосата на
развитие, зададена на българското земеделие от
европейските квоти и реално не може да бъде
постигнато.
3. Висока е също скоростта на нарастване на
общото производство на националната икономика:
около 240% за 10 години, т.е. общ прираст от 140%
или около 10% средноаритметичен годишен темп
(който реално също не може да бъде постигнат).
Прирастът, структуриран по типове райони, е
около:
• 88% за селските райони;
• 226% за междинните райони;
• 172% за градските райони.
4. Най-смущаващ прогнозен резултат е, че
осезаемо намалява относителното участие на селските райони в националното производство, от
48,0% през 2003 година на 36,9% през 2013 г.,
което означава засилване на относителното икономическо изоставане на селските райони.
Обобщаващият извод от прогнозата е, че в
стартовите позиции на селските райони към 20032005 г. и в тенденциите на развитието на националната икономика се съдържат противоречия и

несъответствия, които водят към диспропорции и
задълбочаване на проблемите в развитието на селските райони в средносрочна (2007-2013 г.), а вероятно и в дългосрочна перспектива. „Стартовият
заряд” и тенденциите не водят към относително засилване на производството в селските райони, и
съответно към намаляването на изоставането им
от градските райони, а по-скоро обуславят относително свиване на производството в селските райони и увеличаване на изоставането. От тук следва,
че насоките на развитие, обусловени от стартовия
заряд и тенденциите не трябва да се следват, а трябва да се преодоляват, за което е необходимо активна политика. Политиката е извън предмета на
този доклад. Само ще напомним, че икономиката
е силно инерционна система. Теорията казва, а опитът показва, че инерцията трудно се преодолява.
Вероятно в средносрочна, а може би в дългосрочна перспектива ще имаме трудности с развитието
на производството в селските райони.
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STABLE DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITIES. THE PURPOSES,
STRATEGIES AND PROCEDURES AT SOLVING OF THE PROBLEMS FOR
A FRAME PROGRAM
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ABSTRACT
It is discussed the problems, connected with stable development of the municipalities as it is pointed its philosophy thinking and society attitude. It is formulated the basic purposes and sub purposes for stable development. It is
systemized the political principals for stable development. It is delineated the stages of the organization of the planning
activity, ensuring stable development. It is pointed some exemplary priority directions for developing in the sphere of
the economics and finances. It is given a composition with additional strategic directions by means of programs for goal
achieving. It is defined some of basic indicators for characterizing of separate purposes and sub purposes. It is made the
algorithm for creating of plan/project activity. It is expressed in concrete form and it is specified the variants for putting
close to purposes disposed within the framework of short-term temporary intervals. It is worked out exemplary task for
a frame program about municipalities developing at the conditions of there European integration to European Union
after the Bulgarian membership in it. It is arranged in groups of the factors for strategic development and it is outlined
the problems at formalizing of the basic purpose of the task for actuality of the total town plan for large towns in the
conditions of there European integration. It is traced out the conditions supporting the realization a frame program of
the general town plan.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЦЕДУРИ НА ОДИТА В УПРАВЛЕНИЕТО
Румяна Нейкова
Технически университет – Габрово
В представената статия се разглеждат актуални въпроси на осъществяването на одита в управлението, в т.
ч. на процеса на одитиране и на процедурите, които съдържа този процес, както и на принципите, които трябва
да се спазват, за да се осигури ефективността и разултатността на одитната дейност. За нейния успех важно
значение има познаването на основните направления на одита в управлението, а така също и правилното дефиниране на търсените и наблюдавани съответствия в процеса на изпълнение на основните управленски функции.
Разгледани са принципни съвкупности от одитни дейности, които се осъществяват спрямо управленските структури и функции.
Ключови думи: одит в управлението, технология на одита, одитен процес, процедури на одитния процес,
направления на одита в управлението.
Key words: audit in management, audit technology, audit process, procedures of audit process, management
audit directions.

Одитът е комплексна, независима и документирана система за изследване и верификация на
доказателства за съответствие на фактическото
състояние на обекта или процеса с предварително
дефинирани изисквания и критерии, оформени и
представени в заключителен доклад с резултатите
(констатациите и предложенията). Разгледана през
призмата на управлението, тази система се конкретизира по отношение на управленските цели (общи и специфични), подсистеми, функции и дейности, чрез които се осъществява управленското
въздействие в организацията от страна на мениджъра и неговия екип. Привеждането на тази система в действие е свързано с извършване на конк-

ретни работи, подредени в определен логически порядък в рамките на определено време от страна на
компетентни и подготвени за целта органи, екипи
или отделни лица.
Процесът на одита в управлението обединява
закономерно следващи процедури по уточняване
на целите и стартиране на одита, планиране на
дейностите по одитирането, анализ на обектите за
одитиране и изпълнение на планираните дейности,
установяване степента на съответствие, заключителен доклад, програма за последващи действия и
мониторинг. Процедурите са групирани във фази,
които ги обединяват според логиката на одитния процес (фиг. 1).

ФАЗИ НА ОДИТНИЯ ПРОЦЕС

ПОДГОТВИТЕЛНА

ПРОВЕЖДАНЕ
НА ОДИТА

ОДИТЕН
ДОКЛАД

МОНИТОРИНГ

Фиг. 1
Всяка фаза обхваща съвкупност от конкретни процедури, които са част от одитния процес и
се извършват в съответствие с целите на вътрешния одит и очакваните крайни резултати.
Първата „Подготвителна” фаза обхваща всички процедури и дейности по предварителната подготовка на одитирането. От нейното качество зависи качеството и резултатността на одита.
Втората фаза на „Провеждането” на одита

обединява процедурите и дейностите по самото осъществяване на одита съгласно предварително дефинираните цели и планираните за одитиране
обекти, като се спазва определена технологична
последователност.
Третата фаза на „Писането на одитния доклад” е посветена изцяло на подготовката, написването и окончателното оформяне на одитния доклад.
Констатациите от одита имат определящо значе-
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ние за изработването на управленските решения
от мениджърите и техните екипи.
Четвъртата фаза на „Мониторинга” обхваща
перманентните процедури по наблюдението на извършваните одитни дейности.
Одитните процедури от първата фаза имат
стандартен характер. Те определят изходните позиции на одита в управлението – уточняват се
целите, неговия обхват, критериите, оперативния
график, разпределят се ролите между лицата, които ще осъществяват одитната дейност и др.
На подготвителната фаза определящо значение имат процедурите и дейностите, свързани с
определяне на целта и „дървото” на целите, обхвата и обектите на одита, планирането на одитните
дейности, определянето и оценяването на рисковите области, разработването на оперативния график
за осъществяване на одита и анализа за съответствието между целта на одита и целите и мисията
на организацията.
Дефинирането на основната цел на вътрешния одит в управлението и изграждането на “дървото” на целите съответства на мисията, с която е
създадена организацията, както и на нейната управленска йерархия. “Разклоненията на дървото на
целите” проникват дълбоко във всички управленски фунциии и дейности, които обслужват мениджмънта на организацията и подпомага вземането на
рационални решения.
Определянето на обхвата на одита е свързано както с потребностите на управлението, така и
с капацитета на органите за вътрешен одит и с опита на техния персонал. През последните години вътрешните одитори постепенно се утвърждават като
ценни и уважавани консултанти на мениджърите и
дори стават членове на мениджърските екипи. По
принцип одитът от позицията на мениджъра и неговия екип се насочва в две направления – по отношение на управленските функции и на управленските структури. Одитът на управленските функции
е свързан с наблюдение и отчитане на тяхното
изпълнение, както по съдържание и качество, така
също и във времето, определено за тях. Основният
проблем при одитирането на управленските функции възниква във връзка с оценяването на обема
на управленската дейност и необходимото за
нейното изпълнение време (Така например, много
е трудно да се определи времето, необходимо за
изработване на управленска стратегия – може да
се постави краен срок и одитът да се насочи към
неговото спазване.).
Одитът върху организационно-управленските
структури е свързан с целесъобразността и оперативността на органите за управление и комуникационните канали между тях. В случая одитът може
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да се насочи към правомерността и законосъобразността на създаването на съответната структура и нейните звена, а впоследствие и към решенията, които се изработват в тази структура.
Неотменна част от обхвата на вътрешния одит
е и информационната система и информационните мрежи, чрез които се осигуряват контакгиге и
комуникирането между персонала и се документират проверките.
Планирането на одитните дейности се осъществява на две равнища – общ одитен план за организацията, който съответства на основната цел на одита и локални одитни планове, които обслужват “разклоненията на дървото на целите”. Локалните одитни
планове са свързани с осъществяването на специфичните одити.
Важна задача при планирането на одита е да
се определят специални методи и подходи и да се
дефинират инструментариума и техниките на вътрешния одит, чрез които по най-подходящия и целесъобразен начин да могат да се съвместяват и
разпределят ресурсите, да се изучава и прогнозира поведението на вътрешната среда, както и окръжаващата бизнессреда.
Неразделна част от планирането на одита е
годишният план-график. В него се посочват обектите за одитиране, предполагаемата продължителност на одитните дейности (времевата рамка) и
персонала, който ще ги извърши. За всеки одит се
разработват индивидуални работни план-графици,
които отразяват спецификата на определените обекти за одитиране и разпределението на одитните
дейности между персонала, който ще ги извърши.
Продължителността на тези одити зависи от обема на дейностите, които трябва да бъдат одитирани и от разполагаемия персонал, както и от неговия опит и професионална квалификация. Така
например, един вътрешен одитор, който има богат
опит в областта на финансово-счетоводните
дейности, може да бъде затруднен да извърши одит
на управленската структура, на комуникационните мрежи и пр..
Съществен елемент от процедурите по предварителната подготовка е оценката на риска на одита (определяне на вероятността одитът да даде погрешни заключения (ISO 14010, 1996).
Важен момент от подготовката на вътрешния
одит е и изграждането на информационната и документалната база, която ще се използва в процеса на одитирането.
Другият важен въпрос, който трябва да се реши при подготовката на одита е този за качеството
на кадрите, които ще осъществяват одитните дейности. В съответствие със стандартите за одита те
трябва да притежават необходимата компетентност
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и професионални знания, умения и способности за
изпълнение на своите задължения и отговорности.
Комплексът от сложните подготвителни дейности завършва с анализ на съответствието или
степента на съответствието между дефинираната
цел на одита и цялата постановка на одитния процес с целите и интересите на организацията. Ако
резултата от анализа е незадоволителен, по пътя
на обратната връзка се проверяват и доуточняват
изходните позиции на одитния процес. В случая става дума за итеративен процес, който, ако е нужно
се повтаря многократно, докато се постигне желаното съответствие.
За резултатното осъществяване на одита е необходимо да се разработи комплексна одитна
програма. Тя включва етапите, процедурите и тестовете, които трябва да се проведат при фактическото извършване на одита.
Всички процедури от първата подготвителна
фаза имат постановъчен характер и от правилното
определяне на целите и критериите, по които ще
се оценява съответствието, зависи успешното стартиране на одита и качеството на целия одитен процес.
Втората фаза на одитния процес е “Извършеното на одитните дейности”. Процедурите на тази
фаза имат организационен и съдържателен аспект.
Организационният е свързан с оперативното управление на одита, а съдържателния - с конкретните
дейности по наблюдението, събирането на доказателствата, проверката и оценката на тези доказателства, като се използват предварително определени методи и техники.
Организацията на одита се свежда до съгласуване на дейността на персонала, който се разпределя по одиторски групи и извършва наблюденията и проучванията на място, като използва предварително определени методики, наръчници и
ръководства. Изготвените методики за одита трябва да бъдат тествани, с цел да се провери дали
отговарят на целите на одита. Одитът се извършва
в добре известната последователност от: пленарното заседание при откриването – събиране и проверка на доказателства за одита – сравнение на
доказатерствата с критериите на одита – констатации и обобщение на установеното от одита – до
закриващо заседание.
Успешното провеждане и приключване на одитирането има пряка зависимост и с навременното
и качествено осигуряване и рационалното разпределяне на необходимите ресурси.
Завършваща процедура към втората фаза е
комплексният анализ за достоверността на информацията, за верността на доказателствата и изводите, за правилното използуване на методиката, за

пълнотата на констатациите и др. , защото вероятността в процеса на работата да се направят пропуски и да се допуснат грешки при събирането и
обработването на информацията, при формулирането на изводите и заключенията е твърде голяма.
При евентуални съмнения и спорове особено по
отношение на изводите при констатациите за
съответствието, по пътя на „обратната връзка” се
извършва цялостен или частичен анализ на проведените дейности по време на „работната” процедура.
Третата фаза е „Писане и приемане на одитния доклад”. Той представлява крайния „продукт”
от одитния процес и неговото качество зависи изключително от качественото и отговорно изпълнение на одитните дейности, както и от тяхното правилно документиране. При подготовката на одитния доклад трябва да се спазват определени изисквания:
• Аналитично и подробно описание на извършените действия;
• Ясно и точно представяне на параметрите
• Реалистичност и обективност на предписанията за превантивни и коригиращи действия.
Заключителният доклад от одита се изготвя от
членовете на одитния екип, разпространява се, обсъжда се и се приема. Важна процедура на тази
фаза е уточняването на последващите превантивни и коригиращи действия, които елиминират причините за лошо извършена работа и установените
несъответствия, по време на одита.
Четвъртата фаза е мониторинга. Той включва
график за периодичното следене и наблюдение на
поведението на организацията, с цел установяване
на степента на отстраняване на констатираните несъответствия между предварително дефинираните критерии и стандарти на одита и реалното състояние на одитираните обекти и процеси.
Определящо значение за качественото протичане на одитния процес и за полезността на резултата от одита има и начинът на документиране на
информацията, чрез която се и установява съответствието и се подкрепят изводите и заключенията от одита.
Документирането на одитната дейност е част
от работния процес на одитния ангажимент. След
като вътрешните одитори съберат и анализират наличната информация те следва да документират
резултатите. За документирането се използват различни средства, като описателни бележки, органиграми и диаграми, базирани на хартиен и съответно на електронен носител.
Описателните бележки са сравнително лесен
и удобен начин за регистриране на одитната
дейност. По принцип се съставя текстовото описа-
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Таблица 1.
ДОКУМЕНТ
Документ на хартиен носител от всякакъв тип,
например фактура, списък. Използва се да покаже употребата
на някакъв вид документ в процеса. Името на документа може
да бъде посочен върху самия символ.

Символът показва включването (обработването) на
по-голям брой документи в процеса.

ПРОЦЕС (автоматизиран)
Символ за автоматизирана процедура, която трябва да
бъде описана в графиката и отнесена към даден вид операция.
Показва всяка функция в процеса, или операция,
предизвикваща
промяна
в
обема,
формата,
или
местоположението на информацията.
ПРОЦЕС (изпълняван ръчно)
Символ за ръчно изпълнявана процедура, която
трябва да бъде описана в графиката и отнесена към даден вид
операция.
ВХОД/ИЗХОД ОТ СИСТЕМАТА
Символът показва информация/документ, която влиза
или напуска системата. Използва се, за да се индексира
информацията като входяща, или изходяща.
АВТОМАТИЗИРАНА ДЕЙНОСТ
Фигурата показва
регистриране и проверка на
получена информация.
РЕШЕНИЕ (АНАЛИЗ)
Фигурата се използва, за да се определи взимането на
решение за действие въз основа на извършен анализ Може да
бъде ДА, или НЕ.

РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ
Символът показва ръчно въвеждане на данни в
системата, която е обект на проверка.

СЪБИТИЕ
Тази фигура показва възникване на определено
събитие, което изисква предприемането на последващи
действия.

дата

номер

име

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Това са символи за съхраняване на информация и
създаване на постоянно досие
Например архив, организиран по дата, входящ номер,
име на процедура, на ол бект на одитиране и пр.
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Таблица 1. Продължение
СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Тази фигура е символ за магнитна лента. Тя показва,
че е позволено въвеждане, ползване на съхранени данни и
записване на информация.

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Съхранение на файлове на магнитен носител за online достъп.

ДИСПЛЕЙ
Монитор, който позволява въвеждане, ползване на
информация, или за отправяне на запитване (запитване)

СВЪРЗВАЩ СИМВОЛ
Използва се да обозначи изход към или вход в друга
част на диаграмата. Въвежда се с номера.
НАЧАЛО/КРАЙ
Символът се използва да обозначи начало, или край в
диаграмата, или като прекъсване.

ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА
Символът се
използва
в информационните
технологии като сигнал за настъпването на промяна в
програмата.
СТРЕЛКА - символ, който показва посоката на
движение на документация.

ние на дейността. Като база за изготвянето им може да се използва информацията, придобита от предишни одитни доклади, срещи и разговори с ръководството и други служители, имащи отношение
към одитираната дейност, наблюдения и сравнения.
Описателните бележки могат да бъда под формата на паметни записки, резюме или други форми
на документиране;
Органиграмите са графично представяне на
процеси и процедури. Те са удобен начин за описание на връзките между структурите и персонала
в организацията, където се извършва одита и разкриват тяхната йерархична зависимост. Документирането чрез органиграми може да се използва, както
на ниво организация, така и на ниво дирекции, отдели или комбинирано за структури от една и съща йерархия. Чрез тях се разкрива йерахията на
функциите и присъщите им дейност, задачи и

операции.
Недостатък при този вид документиране на
дейността е, че не се уточняват конкретните задължения и отговорности на отделните длъжностни
лица, а само се показват формалните взаимоотношения и зависимости между тях. Като допълнение към органиграмите, одиторите могат да изготвят допълнителни документи, в които да отбележат конкретните задължения и отговорности .
Диаграмата е третият начин за документиране на документиране на информацията, чрез която
се и установява съответствието и се подкрепят изводите и заключенията от одита. Тя е схематично
представяне на дейността, чрез стандартни символи и стрелки. Символите представляват определено действие или документ, а стрелките – връзките
между тях. Всяка фигура в диаграмата илюстрира
определена стъпка от одитирания процес, а стрел-
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ките свързващи отделните фигури показват последователността им. С помощта на диаграмата вътрешните одитори могат лесно да опишат сложните зависимости между дейностите, както и да трансформират текстовите описания в схематични изображения и по този начин визуално да представят
последователността на изпълнението на отделните одитни дейности в ц;ялостния одитен процес.
Чрез диаграмата вътрешният одитор може да развие и да проследи процесите в отделните структури,
като за целта за всяка отделна стъпка на процеса
може да се разработи отделна диаграма. По този
начин може да се получи своеобразно „дърво” на
одитния процес с „разклонения”, обхващащи одитните процеси в отделните структури.
Използването на диаграмите позволява на вътрешните одитори да покажат логиката на целия одитен процес в организацията и да идентифицират
ключовите и критичните контроли, създадени в организацията за постигане на нейните цели.
Важен момент при изготвянето на диаграмата е възможността да се обособи съвкупността от
одитни дейности, като относително самостоятелна система и да се маркира входа и изхода на тази
система. Нейното правилно и целесъобразно обособяване е от съществено значение за по-нататъшната оценка на рисковете, с цел да не се пропусне
идентифицирането на някои от тях, както и да се
да се определи съотносимостта им към одитната
дейност или да се идентифицират несъотносими
рискове.
Диаграмата е съставена от стандартни символи, свързани със стрелки, като всяка фигура илюстрира определена стъпка от процеса и определя
неговото съдържание, а стрелките са ориентир за
поредността на стъпките.
Значението на стандартните символи, използвани при подготовката на диаграми може да се
види на следващата таблица (вж. табл.1):
Схематичното и графичното описание на
процесите, извършено с помощта на органиграми
и диаграми може да се използва успешно за получаване на информация при провеждането одита.
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Към документирането на одитните дейности
могат да се приложат и паметни записки от проведени интервюта, анкети и наблюдения, да се получи достатъчно богата и достоверна информация.
При подбора и използването на разнообразните начини и форми за събиране, обработване,
съхраняване и използване на информацията за
одитната дейност трябва да се съобразяват и определени изисквания като икономичност, ефективност, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация, съответствие със
законодателството, вътрешните нормативни актове и договори, опазване на конфиденциалната информация и пр.
Заключение: Одитът в управлението на организациите и институциите е важно условие за осигуряването на тяхното ефективно функциониране
и на конкурентоспособността им в условията на
бързо променяща се агресивна безнессреда и активно развитие на иновациите във всички области
на икономиката. Постигането това условие зависи
от организацията на одитния процес и от качественото осъществяване на отделните процедури.
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ABSTRACT
The present article focuses on actual statements of fulfillment of management audit and management audit process and procedures that are included in and also principles that have to be observed to assure effectiveness of audit
activity. Its success depends on recognition of basic directions of management audit and correct definition of demand
and observed compliance in process of execution of basic management functions. Article discusses principle aggregates of audit activities that are accomplished toward management structures and functions.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДОВОЛСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
В УСЛОВИЯТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС
Дарина Русчева
Икономически институт - БАН
Производството на продоволствени продукти в България зависи от социално-икономическото развитие на
страната, условията на пазара (вътрешен и външен), провежданата икономическа, включително и аграрна политика и др. С приемането на България в ЕС след 01.01.2007 г. влизат в сила несъществуващи досега за страната
условия, произтичащи от членството й и прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. Те са
свързани с ограничения (квоти и др.), наложени от Общността, със спазване на постигнатите договорености и
изисквания по отношение на качеството на продоволствените продукти, безопасността на храните и т.н. Като се
анализира и оценява състоянието на производството на продоволствени продукти в доклада се акцентира върху
адаптирането му към новите условия, които от своя страна формират и нова среда за неговото развитие.
Ключови думи: производство на продоволствени продукти; Обща селскостопанска политика на ЕС
Key words: production of foods and food supplies in Bulgaria , Common Agrarian policy of the EU

Производството на продоволствени продукти
е основно ядро на продоволствените ресурси на всяка страна, а степента на задоволяване на националните продоволствени потребности е една от характерните черти на националната продоволствена
сигурност. Така, че е националната продоволствена сигурност на една страна, включително и за
Република България до голяма степен зависи от
равнището на количеството и качеството на произведените продоволствени продукти. В доклада се
оценява състоянието на производството на продоволствени продукти и се акцентира върху адаптирането му към новите условия, които от своя страна формират и нова среда за неговото развитие.
В България произведените продукти, които се
включват в продоволствените й ресурси постъпват
от два канала: стоковото производство, осъществявано в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и производството в домашните стопанства. 1
1. Количествени измерения на производството на продоволствени продукти в България
Резултатите от направено изследване за периода 2000-2004 г., за 45 продоволствени продукти (стоково производство), разпределени така: селско стопанство – от растителен произход – 20 и от
животински произход – 9 и от хранително-вкусовата промишленост - 16 продукта, като за част от
наблюдаваните продукти е направена оценка и на
възможностите на производството в домашните
стопанства, позволяват да се добие представа за
количествените измерения на производството на

важни за страната продоволствени продукти.
Стоково производство
Анализът на тенденциите в производството на
продоволствени продукти позволява да се направят следните обобщения:
1. През 2000-2004 г. производството на 17
(39,5 % от наблюдаваните 43) продукти, в т.ч. 8 от
растителен произход (зърнени култури, фасул,
слънчоглед, картофи, ягоди и винено грозде), 1 от
животински произход (птиче месо) и 8 - от хранително-вкусовата промишленост (хлебни изделия,
шоколадови и захарни изделия, зеленчукови консерви, месо, прясно мляко, риба и рибни продукти, сирене и кашкавал) се увеличава. Тази тенденция може да се оцени като положителна, като първи стъпки на съживяване на производството им. При 11
(25,6 % от продуктите) производството е нестабилно, а при останалите 15 (34,9 %) - то намалява.
2. В сравнение с началото на прехода (1990 г.)
производството на продоволствени продукти през
2000-2004 г. изглежда така: при 3(7,0%) продукти то се увеличава - слънчоглед, картофи и захар;
при още 3(7,0 %) продукти производството няма
ясно очертана тенденция на развитие и при останалите 37 (86,0 %) - производството намалява. Особено критично се очертава положението при: захарното цвекло, чието производство достига 1,5 %
от равнището през 1990 г., млечните масла 4,8 %, ябълките - 6,3 %, кайсиите - 8,0 %, плодовите консерви - 11,4 %, свинското месо - 12,5 %,
зеленчуковите консерви - 17,2 %, овчето мляко -

1 Известно е, че стоковото производство осигурява продукция, предназначена за реализация на пазара
(вътрешен и външен). В случая под производство в домашните стопанства се разбира производството в натура,
предназначено да задоволява продоволствените потребности на производителите или за самозадоволяване.
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26,6 %.
3. Картината става още по-неблагоприятна ако
сравним производството през 2000-2004 г. с найдобрите резултати, реализирани през периода
1970-1989 г. От разглежданите 43 продукти няма
такива, при които производството им през последните години да се увеличава спрямо миналото.
Само при 4 (9,3 %) продукти производството се
колебае около постигнатото преди, а при останалите 39 (90,7 %) - е регистриран спад.
Изводът, който може да се направи е, че стоковото производство на продоволствени продукти в
селското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост в началото на 21-ви век и в навечерието на приемането на България в ЕС носи белези
на ограниченост (по отношение на количествените
му измерения). Тази ограниченост е резултат от
формиралата се дълготрайно действаща тенденция на намаляване на производството на продоволствени продукти, следствие от реформите в икономиката на страната и срива в производството им в
двата отрасъла.
Наред с ограничаване на суровините за преработвателната промишленост и на ресурсите за
експорт, основна неблагоприятна последица от намаляването на производството е недостатъчното количество продоволствени продукти за вътрешния
пазар. “Важно условие за продоволствената сигурност на страната е удовлетворяване на основната
част от потребностите от продоволствени продукти от собствено производство”, посочва руският икономист В. Коровкин.2 Следователно намаляването
на продоволствените ресурси, предназначени да задоволяват националните продоволствени потребности при равни други условия означава, че това
може да се разглежда като фактор с лоши последствия за НПС.
Производство в домашните стопанства
Производството на продоволствени продукти
в домашните стопанства има определено място в
бита и традициите на българина особено на хората
в селата и по-малките градове. Интерес представлява въпросът за участието му при формирането
на общия (съвместно със стоковото производство)
ресурс от продоволствени продукти. За целта се
анализират количествените параметри на 17
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продукти. Подходът, който се използва в случая се
основава на идеята, че разликата между потребените и купените количества продоволствени продукти се осигурява от производството в домашните стопанства.3
Резултатите от анализа позволяват да се направят някои констатации и обобщения:
1. През 2004 г. при повечето продукти, постъпващи от домашното стопанство, количествата
са по-малки както спрямо началото на 21-ви век,
така и по отношение на началото на прехода в
България.
2. В условията на ниски доходи и висока безработица, най-общо казано, се засилва интереса
на българина към домашното стопанство като източник на препитание и продоволствено оцеляване.
Производството на продоволствени продукти в домашните стопанства се очертава като важен източник на продукти, формиращи общите продоволствени ресурси на България по линия на производството им. И в този смисъл на съвременния етап
на развитие посочената тенденция може да се оцени положително като една добра възможност да се
удовлетворяват продоволствените потребности на
населението в посочените райони.
3. Тревожен остава обаче фактът, че при някои продукти относителният дял на производството
в домашните стопанства в общия ресурс е много
висок (например плодови консерви - над 70 %).
Причините за това положение вероятно са много,
сложни и комплексни по своя характер. Но безспорно сред тях основните се свързват с ограничеността на суровините за хранително-вкусовата промишленост, със срива в производството, с влошения социално-икономически статус на българина.
В условията на остър дефицит на продоволствени
продукти от стоковото производство в двата отрасъла и необходимостта от задоволяване на продоволствените потребности на населението, мащабът на производството в домашните стопанства при
някои продукти се разраства.
Следователно остава въпросът за постигане
на подходяща пропорция между стоковото производство и производството в домашните стопанства
при формирането на общите продоволствени ресурси на България, защото днешния статус на производството в домашните стопанства за някои про-

2 Коровкин В. Глобализация решения проблемы продовольственной безопасности России. сп.
Международный сельскохозяйственной журнал, 2001, кн. 3, с.45.
3 Количествените измерения на продоволствените продукти в домашните стопанства се определят на
основата на информация за потреблението им, за закупените количества от тях в домакинствата, за средния
брой на членовете на едно домакинство и средногодишния брой на населението в България (По данни от Бюджети
на домакинствата в Република България; Средни цени и изкупени количества основни стоки в домакинствата и
Статистически годишник на България).
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дукти влияе косвено и върху националната продоволствена сигурност. По данни от НСИ и МЗП съществени изменения в така очертаната картина на
производството на продоволствени продукти в страната през следващите две години 2005 г.и 2006 г.
не настъпват.
2. Нови условия и перспективи за развитие
на производството
От 01.01.2007 г. България е член на ЕС.
Новите условия за производството на продоволствени продукти след приемането на България в ЕС
са свързани преди всичко с прилагането и съобразяването с Общата селскостопанска политика
(ОСП) на общността. Особено важни фактори са
финансовата рамка на средствата, които страната
може да получи за селското стопанство в първите
години след като вече е член на съюза, изпълнението на договореностите по глава “Земеделие” и срещата със силната конкуренция на държавите-членки на ЕС.
България трябва да приеме и да прилага целите, принципите и основните инструменти на ОСП.
Основните инструменти формират два водещи
компонента: общата организация на селскостопанските пазари и социално-структурните мерки, които са тясно свързани с другите политики на ЕС. 4
За страната ни това е свързано с преустройство на
законодателство, с изграждане на институции и
структури за нейното осъществяване и контрол и
други.
Съгласно финансовата рамка средствата, които България може да получи за селското стопанство през периода 2007-2009 г. са 1 552 млрд. евро,
разпределени по следния начин:
• директни плащания (субсидии) – 431 млн.
евро (27,8%);
• пазарна подкрепа – 388 млн. евро (25,0%);
• развитие на селските райони – 733 (47,2%).
Средствата за директни плащания ще се усвоят в периода 2007-2009 г. България има възможност да допълни директните плащания от националния бюджет до 55% от нивото на общността (към
30.04.2007 г.), 60% през 2008 г. и 65% през
2009 г. и към 2010 г. с 30% над приложимите нива на директни плащания за съответната година.
Само за периода 2007-2009 г. допълнителните национални плащания могат да се финансират частично от средствата за развитие на селските райони,
като сумата не трябва да надвишава 20% от съот-

ветното годишно разпределение на средствата за
развитие на селските райони.5
Пазарната подкрепа включва средствата, които биха се получили при интервенция (в секторите
месо, мляко, полски култури, ориз, захар); експортни субсидии в повечето от секторните помощи за
повишаване на консумацията на мляко.
В първите години след присъединяване на
България към ЕС земеделските стопани се подпомагат чрез директни плащания по схемата за единно плащане (СЕПП), специално създадена за новите държави-членки на ЕС. Тя ще се прилага през
първите три години след присъединяването на
България, като има възможност за удължаване на
този срок на два пъти за по една година. След изтичане на периода на действие на СЕПП, страната
започва да прилага схемата за единно плащане във
вида, в който се прилага от старите страни-членки.
Минималният размер на площта на подлежащите
за подпомагане земеделски стопанства е 1 хектар
използвана земеделска площ в общия случай или
0,5 ха лозя, или 0,5 ха трайни насаждения, или 0,5
ха зеленчуци, или 0,5 ха тютюн.
Поради силната раздробеност на парцелите и
големия брой стопанства в страната, минималният размер на земеделски парцел, за който може
да се получава плащане по СЕПП е 0,1 ха.6 В случая директните плащания се обвързват не с готовата продукция, а с използвана земеделска площ.
Едно от новите условия, при които ще се развива и, от които до голяма степен ще се лимитира
производството на продоволствени продукти през
следващите години са договореностите по глава
“Земеделие”, една от важните преговорни глави за
членство на страната в ЕС. Те се отнасят най-вече
до квотите, определени за България.
Договорените квоти могат да се групират по
следния начин:
- квоти, използвани главно за изчисляване сумата по Първи пакет от помощи (предназначен е
за производителите на земеделски култури).
Повечето квоти попадат в тази група - площи и добиви на полските култури, площи с твърда пшеница,
с тютюн, с черупкови плодове, с лен и коноп, брой
едър рогат добитък и т.н. Важното е, че ако се превишат площите на продуктите в тази група в бъдеще, няма икономически санкции и следователно не
е пречка за увеличаването на националното производство;
- квоти, които се отнасят до така наречените

4 Общи организации на пазара на ЕС в животновъдството и подготовка на България за прилагането им.
МЗГ, 2006, с. 5.
5 Пак там, с. 7.
6 Пак там, с. 7-8.
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чувствителни продукти. Тук се включва млечната
квота. В ЕС има свръхпроизводство на мляко, поради което млечният сектор е най-силно регулираният в земеделието. За разлика от първата група
квоти, млечната квота е ограничителна: за всяка
страна-членка, превишила собствената си квота,
следват сериозни икономически санкции. Захарта,
добита от захарно цвекло е вторият продукт, за който има ограничителна квота. Ако се превиши
квотата, излишъкът трябва да се изнесе извън ЕС;
- квоти, свързани с отпускането на допълнителни субсидии за пазарна подкрепа. Най-голямо
значение имат квотите за домати. 7
Според обекта, за който са квотите, те могат
условно да се разделят на:
- квоти, които се отнасят до основни фактори
на производството в селското стопанство. В растениевъдството (от разглежданите в изследването
култури) има квота за площите на полските култури (зърнени, маслодайни, протеинови) в размер на
2 625 582 хил. ха, включително за твърда пшеница - 21 800 ха; за бобови култури - 18 047 ха; за
засаждане на нови лозя в размер на 1,5 % от лозарския потенциал на България - 153 500 ха и за
среден добив на полски култури в размер на
2,9 т/ха и на ориз – 4,6 т/ха. В животновъдството
България получава квота от 117 561 животни за
производство на говеждо месо и 2 058 483 животни - за сектора “Овче и козе мляко”. 8
- структурни квоти - например от квотата за
производство на мляко (979 000 т) - 73,7 % трябва
да бъде за преработка и 26,3 % - за директна
продажба; общата годишна квота за производство
на бяла захар в размер на 203 500 т се разпределя така: квота за производство на бяла захар от
нерафинирана тръстикова захар от преференциален внос - 97,7 % и квота за производство на бяла
захар от захарно цвекло - 2,3 %.
- квоти за производство. За производството на
продоволствени продукти са договорени следните
квоти: преработка на домати - 156 343 т, преработка на праскови - 17 843 т и производство на
мляко 979 000 тона.9 Квотата за праскови, предназначени за преработка е 42,2 % от максималния размер на произведените количества праскови
за 2000-2004 г., 22,3 % - от постигнатите през
периода 1970-1989 година. Тази квота обаче, съизмерена с максималните количества праскови,
преработени през 2000-2004 г. е 111,3 % , т.е.
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през последните години поради свиване на производството има дефицит на суровина за преработка.
Съизмерването на квотите за домати за преработка с посочените по-горе години и периоди показва
следното: спрямо максималните количества
домати, произведените през 2000-2004 г. тя е
38 %, спрямо равнището за 1990 г. -18,5 % и
спрямо потенциала от миналото - 19 %. Тя възлиза на 74,1 % от максималния размер на преработените количества през периода 2000-2004 година.
Тревожно е положението с определената квота за
мляко, тъй като тя е абсолютно задължителна, а
съставлява 51,3 % от максималния размер на произведеното мляко през 2000-2004 г., 41 % - от
това за 1990 г. и 36,9 % - от най-добрите резултати за периода 1970-1989 година. Очертава се
свръхпроизводство на мляко и възниква въпросът
за неговото регулиране и начини на реализация.
Към изложеното дотук може да се прибави и
друго важно условие: произвежданите в България
продоволствени продукти да отговарят на изискванията на ЕС за качество и безопасност, за спазване на редица норми и нормативи в областта на фитосанитарната и ветеринарно-медицинската защита и други.
Силната конкуренция се определя от различните условия на производство, вкл. и на продоволствени продукти в България и страните от ЕС. В българското земеделие има ясно очертана двуполюсна структура на земеделските стопанства – голям
брой дребни и ограничен брой едри стопанства, стоковото производство на продоволствени продукти
е свито, дела на произведените от домашното стопанство при някои продукти е значителен, прилаганите технологии са остарели, с една дума има екстензивен характер. Слабо развити са и пазарните
структури. Докато земеделското производство в основните страни – членки на ЕС е високотехнологично, силно интензивно и ефективно по своите резултати. В тези страни има изграден пазар
на земя, капиталов пазар, пазар на суровини и
материали, изградени маркетингови структури.
От изложеното дотук става ясно, че перспективите пред производството на продоволствени продукти в България през първите години след приемането й в ЕС ще се определят от: реалностите в
страната в предприсъединителния период, от постигнатите договорености и от необходимостта от
съвместяване в бъдеще на задачата за гарантира-

7 Симова, А. Икономическа интерпретация на правата и задълженията, произтичащи от Договора за присъединяване на България към ЕС в областта на селското стопанство, сп. Икономика и управление на селското
стопанство, 2005, кн. 3, с. 9-10.
8 МЗГ, Информация относно преговорната глава “Земеделие”, Интернет.
9 Пак там.
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не на националната продоволствена сигурност и успешното интегриране в ЕС.
Резултатите от анализа на реалностите в България показват, че има остър дефицит, както по
отношение на количествените, така и спрямо качествените параметри на продоволствените
ресурси, предназначени за удовлетворяване на продоволствените потребности на обществото. Това е
факт, който от една страна се дължи на свиване на
общото производство, а от друга – е с негативни
последици за националната продоволствена сигурност. Следователно перспективите пред производството на продоволствени продукти в тази насока
трябва да се търсят в създаването на подходяща
среда за увеличаване на количеството на основни
продоволствени продукти и подобряване на качествените им характеристики. И в двете направления
казаното се свързва с изменения в комплекса от
условия, които формират подходящата среда за
очакван положителен резултат. Ясно е, че дългогодишните трайни негативни тенденции и последиците от тях не биха могли само за няколко години да
бъдат преодолени, но е необходимо да се постави
началото на решаването на натрупаните проблеми
и негативи. Това е от съществено значение за бъдещото развитие на производството и за възможностите му да гарантира националната продоволствена сигурност.

Реалностите в България, постигането на договореностите и съблюдаването на изискванията на
ЕС, гарантирането на продоволствената сигурност
на страната и интегрирането й в европейските
структури позволява да се обобщи, че в близък и в
по отдалечен план перспективите пред производството на продоволствени продукти се свързват с
промяна. Промяна в количествените, качествените
и структурните му измерения, включително и на
продоволствени продукти; в техническо, технологично, организационно, институционално, и териториално отношение. Поуките от миналото показват, че най-добре би било това да бъде целенасочена, последователна и комплексна промяна. Само
по този начин може да се очакват добри и стабилни резултати. Безспорно в началото усилията следва
да са насочени към преодоляване на дефицита на
продоволствени продукти и осигуряване на експортни ресурси, без това да противоречи на договорените ангажименти на страната. В по-далечна
перспектива, когато има възможност да се направи повече и да се очаква по-силен кумулиран ефект
може да се очаква създаване на условия и предпоставки за по-добро съвместяване на задачата за
гарантиране на продоволствената сигурност на
България с интегрирането и в ЕС.

PRODUCTION OF FOODS AND FOOD SUPPLIES IN BULGARIA IN THE
CONTEXT OF THE COMMON AGRARIAN POLICY OF THE EU
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ABSTRACT
The production of foods and food supplies in Bulgaria depends on the socio-economic development of the
country, the situation on the market (both home market and internationally), the economic policy being implemented,
including the agrarian policy, etc. Together with the accession of Bulgaria to the EU on January 1, 2007 there have
arisen new realities which had not existed before due to the status of the country as a EU-member state and the
Common Agrarian policy of the EU. All these have to do with limitations (quotas), imposed on Bulgaria by the EU, with
keeping agreements that had already been reached and requirements as to the quality of the foods and food supplies,
the safety regulations for foods, etc. After having analysed and assessed the situation of the production of foods and
food supplies, we put the emphasis on adapting it to the new realities which in turn form new environment for the
development of the industry.
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КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: БИЗНЕС-ПОДХОД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Мария Бакалова
В глобалния бизнес климат днес се засилва ролята на частният сектор в търсене на иновационни методи за
постигане на устойчиви промени. Този материал представя тенденциите, свързани с навлизането на Корпоративна
социална отговорност (КСО) като стратегически елемент в мениджмънта. В този материал са разгледани факторите благоприятстващи развитието на КСО в бизнеса и насоките на въздействие на КСО за устойчив икономически растеж. Представени са главните международните политически инициативи, полагащи рамките на дейността
в областта КСО. Засегнат е също дебатът на теоретично ниво за КСО с позициите на поддръжниците и скептиците към темата.
Ключови думи: Устойчиво развитие, Устойчивост, Корпоративна социална отговорност, Социална ангажираност на бизнеса, Заинтересовани страни
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Увод
Наред с ролята на държавата, правителствените и неправителствени организации и гражданското общество, все по-често се апелира към потенциала и ресурсите на бизнеса за решаване на
социални и екологични проблеми на 21 век.
Предприятията подхождат все по-професионално,
систематично и целесъобразно към социалната си
отговорност като налагат при планиране и осъществяване на социални инициативи същите мащаби,
както и в тяхната бизнес дейност. Интегрирана в
стратегическите бизнес цели на предприятието, управленците започват да виждат в Корпоративната
социална отговорност (КСО) средство за повишаване на конкурентоспособността на предприятието,
открити пътища към нови пазари, платформа за
устойчив икономически растеж. Тази статия (без
да претендира за изчерпателност) има за цел да
допринесе за по-доброто разбиране на значимостта на темата КСО като стратегически мениджърски елемент и да насочи вниманието върху шансовете и предизвикателствата от навлизането й на мениджърските етажи.
Устойчиво развитие: съвременната парадигма за развитие
Концепцията за устойчиво развитие е популярна още през 90-те години на 20 век и в условията
на нарастваща глобализация актуалността й днес
е необходима реалност. Най-късно след Конференцията на ООН за околната среда и развитието през
1992 г. в Рио де Жанейро и Световната среща на
най-високо равнище на ООН за устойчиво развитие през 2002 г. в Йоханесбург, тя се налага като
„нова парадигма на развитие, интегрираща икономическо развитие, социално развитие и опазване
на околната среда като вътрешно зависими и взаимно поддържащи се елементи на дългосрочно развитие [7].” Особено се набляга на необходимостта
от участие в този процес на всички заинтересовани

страни “...мобилизирайки обществени и частни ресурси за развитие и използвайки знанията, способностите и енергията на всички социални групи в грижа за бъдещето на планетата и населението й [7].”
Процесът на устойчивото развитие в своята тридименсионалност - икономическа, социална и екологическа - е предизвикателство и отговорност в еднаква степен за политиката, икономиката, гражданското общество и всеки един негов член.
Многобройни са дефинициите за устойчиво
развитие, а това потвърждава колко всеобхватна е
материята на теоретично равнище. Най-разпространената дефиниция идва от 1987 г. от доклада
„Нашето общо бъдеще” на Световната комисия на
ООН за околната среда и развитието, където устойчивото развитие се дефинира като „задоволяване на нуждите на настоящето без да се ограничава
възможността на бъдещите генерации да задоволят своите нужди [9].”
В този нов аспект се разглежда и глобалната
роля на бизнеса. Предизвикателствата на новия глобален бизнес климат изискват иновационни методи за постигане на устойчива промяна. Все по-активно се апелира към частния сектор в търсене на
такива иновации и в разгръщане на позитивния потенциал на глобализацията. Наред с приноса на
държавата, се обръща внимание и на широкия спектър от мерки, прилагани от бизнеса извън сферата на чистата филантропия или спонсорство, в подпомагане на социални и екологични каузи. Все почесто бизнесът днес не бива оценяван единствено
по икономически показатели, а се взема под лупа
и конкретната му ангажираност и принос към устойчиво развитие. Предприятията биват разглеждани не само като икономически единици с основна
ориентираност към максимална печалба (и с отговорност предимно към интересите на акционерите
си), а и като икономически агенти със социална
отговорност към обществото като цяло и същест-
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вено влияние в дългосрочен план за овладяване на
глобални проблеми като екологическия, суровинно-енергетичния, борбата с бедността. Развива се
концепцията Tripple-Bottom-Line (TBL), включваща
едновременно икономически, екологични и социални данни при измерване и оценка на достиженията
на предприятията.
Съвременните проучвания показват тенденцията, че тези нови предизвикателства и отговорности все повече се осъзнават и възприемат от бизнеса, макар и конкретните им прояви значително
да варират в зависимост от различни социално-политически и икономически аспекти, регионални и
културни дадености, големина и степен на развитие на предприятието и индустриален отрасъл. Като
се има предвид колко многопластови и индивидуални са разбиранията (или липсата на разбиране)
по отношение на тематиката, може да се обясни и
частичната неяснота на бизнеса във формиране на
конкретните направления и действия.
Навлизане на практиките на Корпоративната
социална отговорност в бизнеса
По ясни контури за предприятията по пътя на
устойчивото развитие дава моделът на Корпоративната социална отговорност (КСО). Докато устойчивото развитие може да се разглежда като универсалната визионерна идея, то КСО предлага комплект от принципи адресирани конкретно към
дейността на бизнеса (и отнасящи се до всички заинтересовани страни). По думите на Проф. Кр.
Фрийсл, КСО е приноса на предприятията към устойчиво развитие и техния модел „...пресъздаден
с логиката и езика на икономиката [12].” Интензивно
дебатиран, дискутиран и оспорван, предметът на
КСО е също с широк обхват на интерпретация.
Като водещи съвременни дефиниции за КСО,
обобщаващи до голяма степен смислово много
други, се налагат дефинициите на Световната банка и Европейската комисия. Световната банка дефинира КСО като „ангажимент на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да
гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло с цел
повишаване качеството на живота, което да бъде
приемливо както за бизнеса, така и за развитието
[1].” Според Европейската комисия „КСО е концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната
среда и социалните си инициативи в своите бизнес
стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани страни [1].”
Централна тема в КСО е концепцията за заинтересованите страни (Stakeholders). По определението на Р. Фрийман от 1984 г., заинтересована страна е „всяка група или индивид, който може

да повлияе или е повлиян от постигането на целите
на организацията [10a].” Той посочва шест главни
групи от заинтересовани страни: собственици, работници и служители, клиенти, доставчици,
общности, правителства. Като седма съществена
заинтересована страна се приема понастоящем
природната среда. Интегрирането на многобройните заинтересовани страни с техните интереси в
дейността на бизнеса е в основата на развитието
на концепцията. Въпреки, че бизнесът винаги е бил
във взаимоотношения с различни заинтересовани
страни и е бил отговорен пред тях, тези връзки се
изменят значително по начин, който влияе директно на успеха на бизнеса. Нарастващата глобализация и съвременните комуникационни средства
правят предприятията отговорни за условията на
труд, социални и екологични въпроси не само в собствените си операции, а и в операциите на своите
партньори.
Популярността на темата Корпоративната социална отговорност дотолкова нараства, че пренебрегването й на ръководно ниво, както в транснационалните корпорации (ТНК), така и в малките и средни предприятия (МСП) става практически невъзможно – това би навредило не само на имиджа на
предприятието, а и на финансовите му резултати в
дългосрочен план. Глобално опериращите компании откриват потенциалите на стратегическата КСО
и се стремят да я интегрират като част от тяхната
интернационална бизнес стратегия, а МСП я възприемат като част от регионалната си идентичност.
Навлизайки в нови чуждестранни пазари или
работейки с чуждестранни доставчици, разходите
на предприятията по спазване на месни и глобални
регулативни норми касаещи условията на труд и
социалната политика, нарастват драстично. Неспазването им би било риск за репутацията на предприятието или дадена марка. Въпреки че, много предприятия все още ограничават виждането си за КСО
до спазване на наличните законови разпоредби, дарителство или спонсорство, то проучванията показват една тенденция на промяна в мисленето към
по-професионално, систематично и целесъобразно внедряване на КСО. Като резултат от това, че
традиционното разбиране за предприятието като
чисто икономически механизъм подлежи на поправка, интересът на бизнес лидерите се насочва към
намиране на най-адекватното социално и екологично отговорно поведение в контекста на техния конкретен бизнес. Печалбите като „кислород” и смисъл на съществуване на бизнеса остават безспорно основна задача на предприятията, но тази задача не е единствена и достатъчна в условията на
съвременния глобален бизнес климат. Мениджърските етажи все по-ясно осъзнават, че тук не става

Корпоративната социална отговорност: бизнес-подход за ...

въпрос за частични прояви на социално поведение
от страна на бизнеса, а за изграждане на едно ново разбиране за ролята на предприятията в активното формиране на средата и условията, в които
се развива икономическата им дейност с оглед, както на икономическия просперитет, така и на интересите на всички заинтересовани групи. В публикация на Програмата на ООН за развитие ПРООН
– България се обобщава: „В Европа вече е постигнат консенсус по разбирането, че КСО отприщва
голям потенциал за иновации на всички равнища,
като предлага всеобхватна рамка за успешно управление на бизнеса с комплексно прилагане на
финансови, социални, екологични, етични стандарти и принципи [1].” Навлизането на КСО като неотменна част от управленческата стратегия може да
се разглежда и като естествено напасване на бизнеса към съвременната реалност, а оставането извън това развитие би довело в дългосрочен план до
икономическа нерентабилност.
Стратегически приложена, КСО позволява на
предприятията по-добро позициониране на пазара.
Тя открива нови бизнес шансове, носи иновационни предимства, води до намаляване на производствените разходи, спомага за подобряване репутацията на предприятието, дава възможност да се намалят рисковете на управлението, спомага за подобро познаване на потребностите на клиентите и
потребителите. Корпоративната социална ангажираност с правдоподобна, прозрачна отчетност снижава предполагаемите и действителни инвестиционни рискове, което пък подобрява международния
рейтинг на предприятията и ги прави по-привлекателни за чуждестранни инвестиции. Важна роля за
ТНК играе мениджмънта по веригата на доставчиците. Предприятия, които сериозно подхождат
към КСО и информират адекватно за социалните
си дейности имат по-добри шансове за достъп на
чужди пазари. Интегрирана в стратегическите бизнес цели на предприятието, управленците започват да виждат в Корпоративната социална отговорност средство за повишаване на конкурентоспособността на предприятието, открити пътища към нови пазари и благоприятна позиция за привличане
на най-добрата работна ръка. Промяната в мисленето води до разглеждане на КСО не като фирмен
разход, а като стратегическа цел и доходоносна
инвестиция. Списание „Харвард Бизнес Мениджър”
в своя брой от януари 2007 г., посветен на социалната отговорност на бизнеса, обобщава, че интегрирана в дългосрочната бизнес стратегия на
предприятието, корпоративната социална ангажираност е печеливша ситуация в двете посоки – както за бизнеса, така и за обществото [15].
Цифрите потвърждават растящия брой компа-
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нии, които идентифицират КСО като платформа за
устойчив икономически растеж и диференциация.
Според глобално проучване на IBM от началото на
2008 г. по повод степента на навлизане на КСО в
стратегиите и операциите на компаниите, 68% от
интервюираните 250 бизнес лидери от цял свят,
потвърждават, че виждат в КСО шанс и платформа за икономически растеж. 54% вярват, че дейността на техните компании в областта на КСО вече
им носи конкурентни предимства [14]. В списание
„Харвард Бизнес Мениджър” се отбелязва също,
че „половината от европейските предприятия и почти всички мултинационални концерни публикуват
отчети по КСО или информират на интернет страниците си за своя обществен ангажимент [13].”
Важно е да се подчертае обаче, че навлизането на КСО в практиката и като теоретичен предмет
на изследване значително варира в отделните региони на света.
Въпреки нарастващия интерес, разбирането
на КСО на ръководно равнище като цяло до момента се оценява като недостатъчно. Пътят до една ефективно интегрирана политика на КСО в бизнеса е все още дълъг. Социалната ангажираност
често се изразява в популяризиране на вече съществуващи единични общественополезни дейности и
извеждането им на преден план в маркетинговите
програми. Немалко предприятия инициират и финансират проекти със социална цел от години, но
тази активност е некоординирана и изолирана от
основната им дейност и стратегическо планиране
или пък често е реакция на натиск от вън. Допълнително затруднение е липсата на единна и надеждна система (въпреки увеличаващите се класации и
класификации) за измерване на това, как социалната отговорност на предприятието и конкретните
приложени мерки се оценяват от заинтересованите страни и какъв е на практика социалния и икономическия й ефект. Глобалното проучване на IBM
показва също, че 76% от изследваните бизнес лидери не разбират добре очакванията на клиентите
си по отношение на КСО [14].
Фактори за развитие на Корпоративната социална отговорност в бизнеса
В основата на растящия интерес на бизнеса
към темата Корпоративна социална отговорност
стоят няколко фактора, които в Зелената книга на
Европейския Съюз се обобщават по следния начин
[10]:
• Обществен натиск и нови изисквания и очаквания от страна на гражданите, потребителите, обществените организации и инвеститори на пазара
в контекста на глобализацията
• Социалните критерии имат растящо значение в инвестиционните решения на частните лица
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и организации в ролята им на потребители и инвеститори
• Замърсяването на околната среда в следствие от икономическата дейност предизвиква увеличаващо се безпокойство
• Нарастваща прозрачност на ефектите и последствията от икономическата дейност благодарение на медиите и съвременните технически информационни и комуникационни възможности
Главните носители на КСО – транснационалните корпорации - се намират в криза на доверие
от страна на обществото в резултат от негативни
практики и финансови скандали в САЩ и Европа
от близкото минало. Стремежът на бизнеса да коригира този негативен имидж, налага преосмисляне на досегашните практики и преоткриване на идеалите на етичния бизнес. Обществеността очаква
от многонационалните корпорации (не на последно място поради икономическата им мощ, която
неизменно ги прави и политически фактор) импулси за решаване на глобални проблеми. Правителства, неправителствени и обществени организации,
медии, потребители и инвеститори упражняват нарастващ натиск върху бизнеса с цел интегриране
на практиките на социална отговорност и прозрачност на активността им в тази насока. В отговор на
това фирмите все по-често се обръщат към темата стратегически, налагайки при планиране и осъществяване на социални инициативи същите мащаби както и в тяхната бизнес дейност. Навлиза
нов интегриран подход към правене на бизнес, който
изисква от предприятията самостоятелно дефиниране на нови стандарти например за самоконтрол
и саморегулиране, за отчетност и прозрачност на
информацията за общественополезната си дейност.
Все по-често среща разбиране твърдението, че КСО
е икономически ефективна за бизнеса, когато социалната ангажираност и корпоративната стратегията се допълват и по този начин двете страни общество и бизнес - са задоволени.
Международни рамки за Корпоративна социална отговорност
Многобройните са заинтересовани страни, които в бизнеса или извън бизнеса работят и допринасят за популяризиране на концепцията на КСО.
Носители на КСО в международен мащаб са следните по-важни международни инициативи и организации:
• Глобален договор на ООН
Непосредствено след Световния Икономически Форум в Давос през януари 1999 г., генералния секретар на Обединените Нации Кофи Анан
призовава водещи предприятия да се присъединят
към една интернационална инициатива подкрепяй-

ки девет принципа (понастоящем десет) в областите права на човека, заетост и опазване на околната
среда. Тези принципи (Глобален договор на ООН)
влязоха в сила през 2000 г. Понастоящем към инициативата са се присъединили повече от 3700 предприятия от 120 страни на света [18]. Глобалният
договор активно работи в няколко ключови за КСО
области: финансови пазари, бизнес образование,
стратегически съюз Глобална инициатива за отчитане, стандарти за социална отговорност ISO
26000.
• Насоки на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните предприятия
Насоките на ОИСР за многонационалните
предприятия биват публикувани в доклад на ОИСР
през 2000 г. Те представят единни препоръки на
правителствата на ОИСР към многонационалните
предприятия и подчертават значението на доброволната социална ангажираност на предприятията,
за улесняване на международната търговия и инвестициите в контекста на отворени, конкурентоспособни и адекватно регулирани пазари.
• Зелена книга на ЕС за КСО
На ниво Европейски Съюз дискусиите на тема КСО са от 1996 г., когато по инициатива на
тогавашния президент на Европейската Комисия
Жак Делор беше сформирана мрежата „КСО
Европа” (CSR Europe). Особена политическа тежест
получава КСО в Лисабонската стратегия, където
през март 2000 г. бива формулирана целта до
2010 г. Eвропейския Съюз да бъде превърнат в найконкурентоспособното и динамично икономическо
пространство в света, с продължителен икономически растеж, повече и по-добри работни места и
по-голяма социална устойчивост. Резултатите на
Лисабонската стратегия са публикувани в Зелената
книга за КСО на Европейската Комисия от 2001
година. Със Зелената книга се цели да се стимулира дискусията по КСО в цяла Европа. Европейската Комисия се застъпва за доброволни мерки в
областта на КСО за улесняване на директни инвестиции и създаване на нови пазари.
• Европейски форум на заинтересованите
страни
През 2002 г. Европейската комисия публикува комюнике по КСО, в което се поставя изискването за една нова социална и природозащитна роля на предприятията в глобалната икономика и апелира към създаване на Европейски форум на заинтересованите страни по КСО (CSR-EMS Forum),
който да насърчава практиките на КСО и устойчиво развитие. Платформата има за цел да стимулира обмена на опит, добри практики и познания за
КСО. От 2002 г. форумът провежда редовни сре-
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щи и кръгли маси, на които се обсъждат стратегиите и напредъка по КСО.
• Програма на ООН за развитие (ПРООН)
Дейността на ПРООН - най-голямата специализирана агенция на ООН по въпросите на развитието – е фокусирана върху борбата с бедността,
повишаване на жизнения стандарт и насърчаване
на управление целящо постигане на устойчиво
развитие. ПРООН е представена в 130 страни и
работи по проекти в над 150 държави.
• ISO 26000: Международен стандарт за социална отговорност
Инициативата по създаване на международен
стандарт за социална отговорност стартира през
2005 година. Стандартът понастоящем е в процес
на разработка от работна група на Международната
организация по стандартизация ISO и се очаква да
бъде завършен през 2010 година. Целта на документа-наръчник е да подпомогне общото разбиране на принципите и практиките на КСО, като дава
насоки за всички видове организации, независимо
от тяхната големина или местоположение относно
контекста, в който функционира организацията,
идентифициране и ангажиране на всички заинтересовани групи, внедряване, практикуване и насърчаване на социално отговорно поведение в организацията и нейната област на влияние, обвързващи
декларации и тяхното спазване по отношение но
социалната отговорност, принос към устойчиво
развитие. Стандартът ще бъде доброволен и при
него няма да се изисква сертификация [5].
Дебатът около Корпоративната социална отговорност
Наред с утвърждаването й на мениджърските
етажи, тематиката Корпоративна социална отговорност поражда полярни мнения и широкообхватни
дискусии сред икономистите. Дебатът за корпоративната роля и поведение почива върху фундаментални въпроси на бизнес етиката и връзките между главните актьори в обществото. Корпорацията,
като основна единица на капитализма, е подложена на толкова противоречиви дискусии, колкото и
КСО. Дали корпорацията в основите си може въобще да бъде „добра” или „лоша”? Дали един мениджър, който в качеството си на индивид е склонен да прилага социално отговорни практики, ще
прилага тези практики и в качеството си на бизнесмен, нает от собствениците на предприятието и отговорен пред тях за ръководство по начин, който
генерира максимална печалба?[11]
Схващанията и аргументите на привържениците и критиците на КСО се сблъскват, когато се
стигне до въпроса дали пазарните механизми действително позволяват съвместимост на частни ин-
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тереси и обществено благо, по начина, по който
поддръжниците на КСО аргументират. В унисон с
често цитираното твърдение на Милтън Фрийдман
от 1970 г., че „единствената социална отговорност
на бизнеса е да увеличава печалбите си [11]”, скептиците по отношение на КСО са на мнение, че „когато комерчески интереси и по-широко социално
благополучие се конфронтират, печалбата е на първо място [16]”. Според опонентите правенето на
добро е допълнителен разход за бизнеса, а концепцията Tripple-Bottom-Line (TBL), която разглежда икономическите, екологичните и социални достижения на предприятието, бива критикувана заради неясно определена мениджърска отговорност и
трудности при измерване на екологичното и социално въздействие [16].
В своята публикация „Митът за КСО. Проблемът в предположението, че предприятията могат
да бъдат успяващи вършейки добро е, че пазарите
просто не функционират по този начин” от 2005 г.,
Д. Доун констатира, че Корпоративната социална
отговорност подлежи на същите пазарни лимитации, заради които движението е инициирано и формулира следните критични точки [8]:
• Мит #1: „Пазарът може да генерира едновременно краткосрочна финансова печалба и дългосрочна социална облага”
• Мит #2: „Етичният потребител ще доведе до
промяна”
• Мит #3: „Ще има конкурентна „надпревара
на върха” по етичност сред предприятията”
• Мит #4: „В глобалната икономика предприятията ще се съревновават да имат най-добрите
етични практики”
Поддръжниците на КСО изхождат от твърдението, че което е добро за обществото, е полезно и
за бизнеса. Бизнесът, според тях, не може да очаква
в съвременните условия на глобализация и информационна прозрачност устойчив икономически растеж в „нездравословна” обществена среда. Те
аргументират, че мерките в областта на социалното предприемачество и социалната ангажираност
не са за сметка на печалбата на предприятието.
Тези мерки могат успешно да бъдат интегрирани
във фирмените стратегии, в ежедневните бизнес
операциите, принасяйки стойност, повишавайки
печалбите, подобрявайки ефективността на бизнеса и допринасяйки за връзката и диалога с всички
заинтересовани страни и за общия имидж на бизнеса в обществото.
Заключение
Както еуфоричните, така и скептичните мнения в този дебат имат своята основателност. Поважно според мен е, не да се оборват двете
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крайности, а да се потърси фактора, който приближава или отдалечава резултатите на КСО от единия или другия полюс. Вярвам, че този ключов фактор трябва да се търси в желанието на предприятието да се „отвори” към темата КСО, към един постоянен диалог със заинтересованите страни, който
представлява не само обмен на информация, а позволява и насърчава активната ангажираност на заинтересованите страни в структурите на предприятието и извън него.
Успехът на мерките на КСО зависят от това,
до каква степен предприятието ще избере да надхвърли в своя социален ангажимент единствено
спазването на законовите норми и разпоредби на
страните, в които оперира, до каква степен ще надхвърли рамките на стратегическата филантропия
и ще премине към по-професионалните и ефективни мерки за КСО: самоконтрол и саморегулиране базирани на стойности, ефициентност базирана на оптимизирани процеси и намалени разходи,
платформа за растеж базирана на достъп до нови
пазари, подобрен асортимент на продукти и услуги,
заздравени връзки на всички нива взаимодействащи с бизнеса.
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ABSTRACT
In the global business climate today the role of the private sector in searching of innovative methods for achieving
sustainable changes has been growing. Тhis document presets the trends regarding the emergence of the Corporate
Social Responsibility (CSR) as a strategic element of the company’s management. Subject to examination of this paper
are the factors which favour the CSR development in the business and the spheres of impact of CSR for a sustainable
business growth. It shows the major international political initiatives which frame the activity in the area of CSR. The
theoretical debate about CSR, including the viewpoints of the advocates and the opponents of CSR, has been pointed
as well.
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СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ
Пенка Горанова
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
В съвременните условия на динамични промени в обществената среда особен интерес представлява качеството на човешките ресурси. Увеличаващата се конкуренция между организациите, състоянието на трудовия
пазар, демографските тенденции и ускореното остаряване на човешките знания и умения насочват вниманието
на компаниите във високоразвитите страни към търсенето на методи и средства за правилен подбор и оценка на
персонала.
Необходимостта от промени в българските фирми е продиктувана от следните предизвикателства:
• новото място на човешкия фактор изисква от висшите ръководители да знаят за управлението много
повече от преди;
• на преден план излиза гъвкавостта, инициативността, бързината при учене и внедряване на нови технологии и методи, споделяне на идеи и знания, които предполагат нов начин на управление;
• нужно е специално внимание към ценните кадри- ключовите служители и тези с потенциал на развитие;
• управление на показателите, които гарантират успеха на компаниите, включително такива по отношение
на управлението на хората като производителност, възвращаемост на инвестициите, ефективност при подбор
на кадри, удовлетвореност от управлението и др.
Целта на настоящия доклад е да подчертае ролята на оценката на трудовото представяне в процеса на
управлението на човешките ресурси, както и неговите цели и подходи.
Ключови думи: човешки ресурси, кадрова политика, атестиране, оценка, подходи за атестиране.
Key words: human resources, personnel management, attestation, estimation, approaches for attestation.

В съвременните условия на динамични промени в обществената среда особен интерес представлява качеството на човешките ресурси. Увеличаващата се конкуренция между организациите,
състоянието на трудовия пазар, демографските тенденции и ускореното остаряване на човешките знания и умения насочват вниманието на компаниите
във високоразвитите страни към търсенето на методи и средства за правилен подбор и оценка на
персонала.
Необходимостта от промени в българските
фирми е продиктувана от следните предизвикателства:
• новото място на човешкия фактор изисква
от висшите ръководители да знаят за управлението много повече от преди;
• на преден план излиза гъвкавостта, инициативността, бързината при учене и внедряване на
нови технологии и методи, споделяне на идеи и
знания, които предполагат нов начин на управление;
• нужно е специално внимание към ценните
кадри- ключовите служители и тези с потенциал на
развитие;
• управление на показателите, които гарантират успеха на компаниите, включително такива по
отношение на управлението на хората като производителност, възвращаемост на инвестициите, ефективност при подбор на кадри, удовлетвореност от
управлението и др.

Целта на настоящия доклад е да подчертае
ролята на оценката на трудовото представяне в процеса на управлението на човешките ресурси, както и неговите цели и подходи.
1. Същност и роля на оценката на трудовото представяне в процеса на управлението на човешките ресурси
Възприемането и отчитането на човешкия потенциал като конкурентно предимство на организацията води до повишаване на производителността и ефективността в работата. В този смисъл оценката на персонала в процеса на управлението на
човешките ресурси има изключително значение.
Атестирането е процес, при който се установява степента на съответствие между предвидените в длъжностната характеристика изисквания и
професионално-квалификационни качества на лицето, заемащо длъжността през определен период от време.
Целта на оценяването е свързана с повишаване на индивидуалната производителност на труда и с осигуряване на кариерно развитие на работещите в организацията. Следователно то е “дейност на ръководството на предприятието по набиране и анализиране на това как се представя работникът или служителят в трудовия процес и изготвяне на становище за неговата работа, като се
отчитат изискванията и целите на предприятието.”1

1 Шопов, Д., Наръчник по управление на човешките ресурси”, С, .”Труд и право”, 2002, с..201.
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Според нас атестирането е официална системна
проверка с цел да се оцени в каква степен наетите
лица изпълняват своята работа в съответствие с
приетите норми и съгласуваните задачи и стратегии на фирмата. Резултатите от проверката се оповестяват на оценявания. Дирекцията по Човешките
ресурси отдава голямо значение на атестирането
персонала, като нейното място може да се проследи от Фиг. 1. Правилното функциониране на системата за оценка оказва влияние върху психологи-

ческия климат в организацията и рефлектира и върху други направления в кадровата политика - обучение и повишение на квалификацията, определяне размера на заплатата и израстване в кариерата.
„Самата система на заплащане се базира върху
отделни, структуроизграждащи елементи на паричния поток на възнагражденията, които от своя страна са израз на оценените индивидуални приноси
на отделния служител във функционирането и развитието на фирмата.”2

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА И
БИЗНЕС-РЕЗУЛТАТИТЕ

БИЗНЕСРЕЗУЛТАТИ

Поведение и
продуктивност на
служителите
Компетентност и
мотивираност на персонала
Фирмена култура, работна среда и
отношения
Човешки ресурси – дейности, процеси,
системи
Човешки ресурси –
стратегия и политика
Бизнес стратегия

СТРЕМЕЖ КЪМ ПЕЧАЛБА
Фиг. 1. Релацията „ Управление на персонала и бизнес –резултати”
Атестацията или оценката на трудовото представяне на персонала е от стратегическо значение
както за правилното управление на човешкия
ресурс, така и на организацията. Процедурите за
оценяване на персонала са свързани със събира-

не на информация за два вида оценки:
• първата оценка отчита степента, в която наетите лица изпълняват трудовите си задължения,
т.е. събиране на данни за резултата от тяхната работа - каква дейност са провели, до колко е интен-

2 Захариев, Ан., Финансово управление на човешките ресурси, АБАГАР, В. Търново, 1998, с;150.
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зивен труда им, как използват работното си време,
какви са техните постижения в резултат на влиянието на вътрешни и външни фактори;
• втората оценка акцентира на степента, в която професионално - квалификационните способности на работниците или служителите отговарят
на изискванията на изпълняваната длъжност – събиране на информация за поведението им, как планират своята дейност, способността им да вземат
решения, как прилагат професионалните си знания и умения, инициативни ли са, с желание ли
работят.
Прилагането на регламентирана и обективна
оценка на персонала гарантира на организацията
сигурност във времето, че целите, които планира
да постигне са изпълними от гледна точка на човешкия ресурс.
Обща тенденция в управлението на организациите е акцентът върху системата за обективна
оценка на персонала и целенасочена дейност по
неговото развитие, стимулиране и мотивация с оглед на настоящите и бъдещите нужди.
Работниците и служителите оценяват своя собствен принос и го сравняват с чуждия. Те сравняват и резултата, който получават с резултата на
другите от позицията на справедливостта. Тези, които са недоволни от несправедливото отношение,
се опитват да възстановят справедливостта, като
намалят своя принос.
Оценката на персонала има голямо значение
за ефективността на трудовата дейност и притежава следните функции: познавателна, диагности-

ВИЗИЯ
МИСИЯ

чна, мотивационна и възпитателна. Чрез нея ръководството си съставя мнение за оценявания, а той
от своя страна получава представа за мястото си в
колектива.
Оценката мотивира за повишаване на квалификацията, за подобряване на резултатите. Чрез
нея оценяваният се уверява, че целите и очакванията за резултатите му се следят от ръководството,
което допринася за формиране и развитие на личността. Проблемите, свързани с предварителната
необходимост от провеждане на оценката са:
• Подбор и разместване на кадрите, изразяващ се в определяне на резерв за нови длъжности
и прогнозиране на издигането им в йерархията.
• Подобрение в използването на персонала,
което изисква морално и материално стимулиране и определяне на отговорностите.
• Усъвършенстване на организацията на труда, включващо методите на работа при засилване
на демократичното начало на управление.
• Усъвършенстване на структурата на производството, намиращо израз в нормиране числеността на персонала и прилагане на съвременна структурата на управление.
• Повишаване квалификацията на работниците чрез програми и курсове на обучение.
Оценката на качествата и възможностите на
работниците и служителите играе важна роля при:
Първо, разработване на цялостната стратегия
за развитие на фирмата и свързаните с нея структурни промени виж фиг. 2.

• ЦЕННОСТИ
• СТАНДАРТИ
• ПОВЕДЕНИЯ
• ИЗМЕРВАНЕ

СТАТЕГИИ
ПЕРСОНАЛ

• СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЦЕЛИ
• ИЗМЕРИТЕЛИ
• ЦЕЛЕВИ
СТОЙНОСТИ
• ИНИЦИАТИВИ
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• ПОДБОР
• ОБУЧЕНИЕ
• РАЗВИТИЕ
• УПРАВЛЕНИЕ
НА ТРУДОВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Фиг. 2. Стратегически модел за развитие на кадровата политика на фирмата
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Второ, определяне равнището на трудовото
представяне на заетите работници и служители
спрямо поставените цели на дадена компания, т.
е. да се определи качеството на нейния потенциал,
което от своя страна е фактор за повишаване на
производителността и ефективността от труда в нея.
Стратегическата стойност на управлението на

човешкия капитал е представена на фиг. 3.
Трето, правилното функциониране на останалите управленски системи, тъй като предоставя информация за проектирането, планирането, подбора,
обучението, развитието и кариерата на кадрите виж
фиг.4

СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ НА ПРОСПЕРИТЕТА
ЕФИКАСНОСТ
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ОПЕРАТИВНОСТ

Фокус върху
намаляването на ЧР,
разходите и
подобряване на
процесите

ЕФЕКТИВНОСТ
ОПТИМИЗАЦИЯ
Фокус върху
позициониране на Фокус върху постоянно
усъвършенстване
УЧР за постигане
на организационна
ефективност и ръст
на печалбата
ЕФЕКТ
ЕФЕКТИВНОСТ

ЕФИКАСНОСТ
Фиг. 3. Стратегическата стойност на човешкия капитал

Планиране на
нуждите от ЧР
Планиране на
приемствеността

Подбор на
персонала
ИНТЕГРИРАНЕ
НА ФУНКЦИИТЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ

Възнаграждения,
допълнителни
придобивки

Обучение и
развитие
Управление
на трудовото
изпълнение

Фиг. 4. Интегриране на функциите на човешките ресурси

Същност, роля и основни цели на трудовото представяне

С въвеждането на процеса на оценяване на
индивидуалното трудово изпълнение на работниците и служителите се намесва личната преценка на
оценяващия, което може да се ограничи по следните начини:
• Ръководителят ако знае, че по метода, по
който той ги оценява, ще се съди за неговата работа, ще е по-внимателен. Степента на субективизма му зависи от конструиране на самите скали за
оценяване.
• Провеждат се текущи срещи между оценяващите и оценяваните поне веднъж месечно, за да
се избегне първоначалното залагане на средна
оценка преди окончателното попълване на атестационните формуляри. На тези срещи като отправни точки се въвеждат критерии от типа „отговаря
на стандарта“ или „надвишава стандарта“. Необходимо е индивидуалните цели да са много ясно обвързани с груповите и организационните цели и това да бъде обяснено на всеки отделен работник или
служител. По този начин се повишава обективността при оценяването, като в процеса се включват
не само ръководителите на оценявания, но също и
“индиректно” - колегите, с които той работи, клиентите в системата, в която той работи, външните
клиенти и дори подчинените му. Ако резултатът се
конструира добре и всички тези фактори се вземат
предвид, обективността при оценяването е поголяма, особено когато говорим за оценяване на
субективни показатели - компетенции и тяхното
развитие. Идеята е да се идентифицират процесите,
които пречат на работниците или служителите да
си вършат по-добре работата, да се позволи да се
говори свободно за грешките и за начините, по които те могат да бъдат поправени. В противен случай нещата се правят формално.
2. Цели и подходи на оценяването на трудовото представяне
Въз основа на правилната оценка на персонала може да се постигнат следните цели:
Първо, разкриване на възможностите, които
съществуват за подобряване на работата;
Второ, определяне на онези работници и служители, които имат потенциал за развитие и израстване в кариерата;
Трето, подобряване качеството на трудовия живот в съответствие с получаваните възнаграждения
с вложения от работника или служителя труд;
Четвърто, усъвършенстване на системите за
мотивация на работниците или служителите, за да
изпълняват по- добре своите трудовите задължения;
Пето разработване на програми за повишава-
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не на квалификацията и преквалификацията на работниците и служителите;
Шесто, определяне на потребностите от образование и квалификация, „тъй като основна причина за разликата в доходите на служителите на
отделните фирми е тяхното образователно равнище и място в йерархията.”3
Въвеждането на системата за обратна връзка е подход, при който сътрудниците от даден отдел периодично се събират и всеки оценява колегите си устно и лице в лице доказва, че по този
начин се създава истински колективен дух при обсъждане на проблемите. Независимо от конкретния вид обратна връзка крайната цел е да се получи сравнително обективна оценка, дадена от много
лица и формулирана максимално конструктивно с
отговори на въпросите:
- Какво смятате, че би помогнало на дадения
човек да развие компетенциите си?
- Върху какво той би трябвало да работи
повече?
Използва се и подход на оценяване, при който
няма стандартни форми, а за всеки работник или
служител се подхожда индивидуално. За тази цел
ръководителят изготвя доклад, в който отговаря на
три основни въпроса:
• В какво оценяваният е особено добър и как
това би помогнало за развитието на неговия потенциал?
• Какво оценяваният върши на средно ниво?
• Кои са областите, по които трябва да се работи за постигане на стандарта и изпълняване на
изискванията?
При оценяване без стандартни форми могат
да се отбележат и детайли, които създават проблем в работата (например, ако някой е прекалено
бъбрив и пречи на колегите си), но не се включват в
стандартните оценки.
Свободният начин на оценяване предразполага оценяващия и оценявания към по-голяма откритост и конструктивност и нещата се приемат много по-добре от оценявания. Във всички случаи обективността е невъзможна в атмосфера на страх от
наказание и когато оценяваният не участва активно
в процеса на оценка.
Служителят трябва да бъде убеден, че целта
на оценката е да му се помогне да стане по-добър.
Това убеждение само по себе си ще повиши обективността на системите на оценяване и ефективността от работата на оценявания. Най-трудната,
но и най-важна част на атестационния процес е заключителната среща.
Тъй като наред с формалната атестация съ-

3 Surridge, M, T. Bushell and P. Gunn, People, Marketing and Business, Collins Educational, 1993, p.93
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ществуват и текат паралелно процесите на неформалното атестиране - периодичният преглед на
работата, който ръководителите са длъжни да правят на управлявания от тях персонал. Следователно
атестацията трябва да води до взимане на адекватни управленски решения, свързани с подбора на
персонала, критериите, системата на компетенции,
начина за оценяване на изпълнението, плановете
за развитие на кариерата.
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CHARACTER, ROLE AND BASIC GOALS OF LABOUR PRESENTATION
Penka Goranova
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ABSTRACT
In contemporary conditions of dynamic reforms in the social environment there is a special interest to the quality
of human resources. The increasing of the corruption among the organizations, the condition of labour market, the
demographic trends and the accelerated outdating of the human knowledge and skills attracts the attention of the
companies of the highly developed countries to the search for methods and means for appropriate selection and
estimation of the personnel.
The necessity of changes in Bulgarian companies is motivated by the following challenges:
• the new position of the human factor requires from the top managers to know about management more than
before;
• the flexibility, initiative, fast learning and implementing of new technologies and methods, sharing of ideas and
knowledge, which imply new way of management come out to the foreground;
• special attention is needed to be paid to the valuable staff – key employees and these of their own potential for
development;
• management of the indexes which guarantee the success of the companies, including such of management of
the people’s productivity, return of the investments, effectiveness of the personnel selection, satisfaction of the management etc.
The purpose of the present paper is to underline the role of the estimation of the labour presentation in the process
of the peoples resources management, as its goals and approaches.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

МОТИВАЦИОННА ИДЕНТИЧНОСТ НА ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК
БЪЛГАРИЯ. ФУНДАМЕНТИ, ИНДИКАТОРИ
Даниела Попова
Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър” – Варна
Мотивационната идентичност в постмодерната епоха се отнася до възможностите на организацията да
третира мотивацията като промяна на ценностни приоритети във връзка с нуждите й да се адаптира успешно и
гъвкаво към динамиката на глобалната среда. Мотивационната идентичност е база за въздействията върху
човешките ресурси с цел подобряване на качеството им на живот и постигане на устойчиво развитие както за
отделната личност, така и за общността, на която е член.
Обект на изследователския интерес са фундаментите и индикаторите, чрез които компанията Шнайдер
Електрик България измерва удовлетворението на своите служители в труда. На основата на вътрешно проучване
се извеждат някои особености в ценностните значения и смислови натоварености на отделни групи показатели
(индикатори) и се прави опит да се предложат подходи във връзка с мотивацията на човешките ресурси.
Ключови думи: идентичност, мотивация, устойчиво развитие.
Key words: identity, motivation, sustainable development.

Някои бележки относно мотивационната
идентичност
Мотивационната идентичност отразява и едновременно се явява като база на една възможна
промяна на ценностните приоритети на служителите на дадена организация към даден момент. До
голяма степен тя може да се отъждествява с водещата идея на Декарт за Архимедовата опорна
точка, т.е. да се приеме за фиксирана опора на
познанието, която не се поставя под въпрос и не е
плод на “картезианската тревога”, присъща на вечно търсещия и съмняващ се индивид1 . Това пояснение е нужно, за да се избегне абсолютизма на
отрицанието или на придържането към определено методологическо или епистемологическо начинание като единствено възможно решение на дискусионни по своята същност качествени параметри и проблеми.
Мотивационната идентичност не е изчистено
от разсейващи елементи понятие, т.е. за нас то е
динамично в сърцевината си, но в никакъв случай
хаотично при ситуация на изясняването му във връзка с управлението на човешките ресурси в конкретна организация. Както Рене Ремонд в своята книга “Религия и общество в Европа”2 подчертава, че
социалните проблеми предизвикват дебати и оживени разисквания, така и ние заявяваме субективността на нашите изследователски търсения, но
приемаме за неоспорим факт мотивационната

идентичност като последствие на усилия в тази насока да се изведат основните индикатори и
фундаменти, водещи до удовлетворение от труда
в Шнайдер Електрик България ООД.
Бихме искали да обобщим, че според нас мотивационната идентичност:
• се изследва ситуационно и без строга методологическа рамка;
• е относително постоянна във времето;
• предпоставя по-силна привързаност към
организацията;
• се поддържа по-скоро чрез подходи за мотивиране на човешките ресурси, отколкото чрез периодични проучвания на приоритети и предпочитания;
• зависи от следването (или неспазването) на
всички духовни закони, изведени от съвременната
наука за вибрациите и основните понятия в електричеството3 и др.
Мотивационна идентичност на Шнайдер
електрик България ООД
Schneider Electric присъства в България от
1990 г. с марките Merlin Gerin и Telemecanique,
които през 1993 г. се сливат в едно търговско
представителство, а през 1998 г. основава свое дъщерно дружество в София – Шнайдер Електрик
България ЕООД. След успешно реализирана приватизационна сделка през 1999 г., част от завода

1 Колева, Даниела, Рационалността и мъдростта на социалните науки. Опит за портрет на Ричард Бърнстейн.,
сп. “Социологически проблеми”, бр.1/1996, стр.116-128.
2 Ремонд, Рене, Религия и общество в Европа. Есе за секуларизацията на европейските общества през XIX
и XX век (1789-1998), ИК ЛИК, София, 2006, ISBN – 10: 954-607-708-9, ISBN – 13: 978-954-607-708-0.
3 Вайс, Михаел, Човек и мениджмънт. Енергийният потенциал на бъдещите фирми и на фирмите с бъдеще,
Аквариус, София, 2006, ISBN – 10: 954-8692-29-5, ISBN – 13: 978-954-8692-29-8.
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за електроапаратура в гр. Перущица става собственост на компанията. Закупуването на цеха за производство на автоматични прекъсвачи е придружено с цялостна реконструкция на завода, с въвеждане на нови производствени мощности и с назначаването на нови специалисти. През 2000 г. Шнайдер
Електрик България е наградена със “Златна мартеница” за най-добър чуждестранен инвеститор,
произвеждащ в България.4 В резултат от разрастването на дейността на българския пазар и с цел
оптималното удовлетворяване на клиентите, през
2001 г. Шнайдер Електрик България основава
Агенция Източна България със седалище гр. Варна.
Към септември 2006 г. компанията присъства чрез
търговските офиси в страната (София, Варна,
Бургас, Русе), както и с добре развитата дистрибуторска мрежа във всички големи градове.
В завода си в град Перущица, Шнайдер Електрик България произвежда три типа продукти-сертифицирани по ISO 9001:2000 и успешно се реализира както на българския, така и на световния
пазар. Като мултинационална компания - световен
лидер в областта на електроразпределението и индустриалната автоматизация, Schneider Electric
притежава богатия натрупан опит и традиции на своите глобални търговски марки Merlin Gerin,
Telemecanique, Square D, както и на 120 специализирани локални марки. Присъства в 140 страни с над 92 000 служители в 207 производствени
единици и в 13 000 точки за продажба към
30.09.2006 г.5 За своите 25 развойни центрове за
обогатяване и развиване на продуктовите решения
се отделят над 5% от годишния оборот на
компанията, възлизащ на над 11,7 милиарда евро
през 2005 г.
Сред клиентите на компанията в България са
големи инфраструктурни обекти като Пристанище

Бургас, летище София, значителна част от хотелите в курортните комплекси, Централни хали –
София, ЦУМ – София, всички магазини на “Билла”,
МЕТРО, “Кауфланд”, ХИТ, Sofia Mall, които се захранват с електрическа енергия благодарение на оборудване на “Шнайдер Електрик”. Ключови индустриални предприятия в страната като ЛУКОЙЛ,
“Биовет”, “Кумерио”, “Солвей соди” и др. също
предпочитат в една или друга степен надеждността на предлаганите решения от компанията.
За 2007 г. Шнайдер Електрик България печели наградата на Българската агенция за инвестиции – Инвеститор на годината 2007 в категория
“Инвестиция в електротехническата промишленост”.
Като външен посетител на офиса на компанията в София, авторът на този материал беше силно впечатлен от заложеното послание в “Нашето
виждане за Новия Свят на Електричеството”, а
именно:
“Електричеството определя във все по-голяма
степен бъдещето ни, като резултат от нарастващите нужди, новото поколение системи, новаторските приложения, интегрираните и мрежовите
системи.
Заражда се нова ера, в която електричеството,
автоматизацията и комуникационните технологии
ще се слеят в едно. Информатизираните домове,
магистралите, снабдени с информационни системи и transparent factory в скоро време ще се превърнат във всекидневна реалност.
Електричеството – сигурното, екологичното,
играе важна роля в ежедневието ни и е от основно
значение за създаването на всеки нов продукт и
услуга.
Повече от всякога електричеството е енергията на бъдещето.

4 Към 2004 г., откогато е информацията за компанията, публикувана във вътрешна брошура, инвестициите в завода възлизат на 5 милиона евро, а на 14 юни 2007 г. Шнайдер Електрик България открива нов завод за
прекъсвачи в пловдивското село Радиново. Към 18 декември 2007 г. вложените средства възлизат на 5,6 милиона евро, като 0,8 милиона са инвестирани в парцела в с. Радиново в началото на 2006 г. В края на 2006 г. е
одобрен изпълнител на проекта, а през 2007 г. за построяването на производствената сграда са заделени 4,8
милиона евро. Поръчани са производствени мощности (машини) на стойност 6,4 милиона евро, които ще бъдат
налични в България през март 2008 г. С това инвестицията ще достигне 12 милиона евро през първия етап на
проекта.Тед Кембъл- настоящият президент на компанията за Централна и Източна Европа препоръчва заедно с
екипа си, България да бъде по-гъвкава в привличането на преки чуждестранни инвестиции и да не създава административни пречки и проблеми, с каквито са се сблъскали при ел.захранването на предприятието в Радиново.
Директорът на завода Филип Раго подчертава, че не търсят политически конфликти, а искат трайно да се установят и за в бъдеще на българския пазар. Компанията планира разширение на производството си в България с
6000 кв.м., а през следващите 2-3 години работните места, които към този момент са 300, ще бъдат удвоени.
Очаква се 20% годишен ръст на оборота, като още през 2007 г. се планира производството на прекъсвачи да
достигне 11 млн. броя срещу 1 млн. за миналата 2006 г. в стария завод на Шнайдер в Перущица.
Източник: http://darik.net/view_article.php?article_id=153840; http://www.schneiderelectric.bg/indexBG.htm
5 Източник: Приложение на в-к “Стандарт” – “Международен технически панаир ПЛОВДИВ ЕСЕН 2006”,
25.09.-30.09.2006г.
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Нашата мисия
Да дадем най-доброто от Новия Свят на
Електричеството на всеки, навсякъде и по всяко
време. ”
Амбициозно като генерална насока на
бизнеса, но напълно постижимо е формулираното
в мисията като се има предвид, че Schneider Electric е мултинационална компания с традиции и богата история, както и световен лидер в областта на
електроразпределението и индустриалната
автоматизация. От разговорите, проведени неформално със служители от Търговския отдел на компанията в България, остава усещането за неприкрита гордост да си член на тази организация. В същото време хората са запазили критичното си отношение към заобикалящата ги среда и не спестяват коментари по наболели проблеми от българското ежедневие. Вписват се адекватно в общата
ситуация, според автора-изследовател, и не са загубили представа откъде са тръгнали. Служителите
на Шнайдер Електрик България се отличават с буден интелект, висок професионализъм, постоянна
липса на време поради работния си график, внимателно отношение към външни посетители.
Общността е интересна и предполага задълбоченост на намеренията за всеки, който иска да има
някакъв досег с компанията им.
Компоненти на мотивационната идентичност
на Шнайдер електрик България ООД. Фундаменти
и индикатори за измерване удовлетворението от
труда
Мотивацията на служителите в Шнайдер Електрик България се измерва чрез шест основни фундаменти6 , отнасящи се до стратегическите измерения за компанията, и група показатели (индикатори) за нивото на удовлетворение като цяло. Подолу в таблица 1 са посочени тези индикатори и
към тях са представени ценностните значения и
смислови натоварености. На тази база обобщено
са предложени от автора някои подходи за мотивиране на служителите на компанията.
Вместо заключение
Проблемите на мотивацията и мотивирането
не могат да бъдат изцяло изяснени без да се изследва и наблюдава мотивационната идентичност на
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дадена организация. От това какви ценностни модели споделя и приема за своя отличителна уникалност, до голяма степен зависят устойчивото развитие и конкурентните предимства на компанията.
Шнайдер Електрик България ООД е успяла да се
интегрира в своята среда и да съчетае модерно и
традиционно при представянето си не само у нас,
но и в други страни. За това свидетелства и интересът на инвеститорите от компанията-майка.
Авторът на този материал се позовава в заключенията си и на собствено проучване, резултатите,
от което, потвърждават убеждението на мениджъра по човешки ресурси в Шнайдер Електрик България - г-жа Екатерина Караризова, че е необходимо периодично и системно да се изучават нуждите
на служителите заради по-доброто им представяне в труда и като последствие-за нарастналата им
удовлетвореност.
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6 Към фундаментите се отнасят: грижа за околната среда; дух на екипност; уважение към хората; отдаденост на изпълнението/представянето; ангажираност към потребителите; поемане на риск.
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Таблица 1. Смислови значения на ценностните приоритети (индикатори за измерване
на удовлетворението от труда) в Шнайдер електрик България ООД и подходи за мотивиране

№
1.

Индикатори
Стрес

Смислова натовареност
А) Мога да поддържам относителен
баланс между работата и личния си
живот.
Б) В моята позиция съм способен да се
справя с належащите си нужди.
В) Моят непосредствен ръководител
ми позволява да организирам
собствената си работа.
Г) Доволен съм от включването ми в
решения, касаещи моята работа.

2.

Лична
(индивидуална)
ангажираност

А) Редовно търся начини да увеличавам
производителността за компанията.
Б) Ако ми е предоставен избор, бих
искал/а да работя в компанията
дванадесет месеца занапред.
В) Компанията ме стимулира да дам
най-доброто от себе си в работата.
Г) Гордея се да съм част от тази
компания.

3.

Индивидуално
признание

А) В моята компания се чувствам
оценен и се отнасят към мен с
уважение.
Б) В моята компания не съществува
различно отношение на база етнически
произход, възраст, пол или
неправоспособност (временна или
трайна инвалидност).
В) В моя отдел мога да говоря открито
с мениджърите.
Г) Нашата компания насърчава и
промоцира разнообразието
(различията).

Подходи за:
засилване на стреса като
стимулиращ фактор за
личностно и професионално
развитие:
 възлагане на задачи без
предварително ясно уточнени
критерии за оценка на
резултатите и срокове за
изпълнение (слабо избягване на
несигурността, дългосрочна
ориентация);
 организиране на
симулация “свръхнатоварен
график” с цел служителят да
насочи усилията си към
приоритетно решаване на
проблемите в работата си и др.
мотивиране по оста
“индивидуализъм колективизъм”:
 ангажиране (ежедневно,
веднъж в седмицата или в
месеца) на служителите да
участват в задължителни
едночасови оперативки в
рамките на работното време;
 изискване на доклади по
реализирани проекти и
презентации (на ротационен
принцип) като се изведат
възможни грешки, пропуски и
предлаганите решения за
отстраняването им и др.
мотивиране по оста
“краткосрочни – дългосрочни
ефекти” във връзка с
индивидуалното признание:
 поощряване на
инициативите, отнасящи се до
екипно решаване на
приоритетни задачи (лидерство,
независимо от ръководството на
компанията);
 допълнително финансово
стимулиране при получени
отзиви от лоялни клиенти и
регистрирана удовлетвореност
от компанията като цяло
(служител на годината –
изследовател на
потребителските нужди) и др.

Мотивационна идентичност на Шнайдер електрик България ...
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Таблица 1. Продължение
№
4.

Индикатори
Екипна работа

Смислова натовареност
А) Имам добри взаимоотношения с
хората, с които работя.
Б) В моя отдел конфликтите бързо се
разрешават.
В) Има дух на сътрудничество и
екипност сред отделите в тази
компания.
Г) Екипната работа се възнаграждава
в нашата компания.

5.

Сигурност

А) Всеки служител в нашия отдел носи
отговорност за предпазване от
инциденти.
Б) Получил/а съм нужните инструкции,
които ми позволяват да изпълнявам
работата си безопасно.
В) Сигурността е приоритетна цел в
моя ресор.
Г) Мога да работя безопасно с
текущата си натовареност.

6.

Социална
ангажираност

А) Фондация Шнайдер Електрик помага
при решаването на обществени и
социални проблеми.
Б) Нашата Компания е ангажирана със
съхранението на природата.

Подходи за:
мотивиране да се прилага
ротационен принцип в
изграждането на екипи:
 стимулиране да се
предлага индивидуален екип на
клиента (уникално предложение
за продажба според
компетенциите на
служителите);
 споделяне на опит и
умения от различни
териториални сегменти в
търсене на нетрадиционни
решения и др.
мотивиране по оста “слабо
избягване на несигурността –
силно избягване на
несигурността”:
 създаване на предпоставки
за вътрешно удовлетворение на
служителя от самата работа, за
провокиране на емоции като
въодушевление да се
изпълняват задачите и да се
преодоляват
предизвикателствата [по Donna
Deeprose]1 без това непременно
да води до допълнително
стимулиране от финансов
характер2;
 санкциониране при
неспазване инструкциите за
безопасност на труда и при
неетично поведение към колеги,
водещи до инциденти и др.
мотивиране по отношение
социално ангажираното
поведение на служителите и по
оста “мъжественостженственост”:
 поощряване на
самоинициативите за занимания
извън работа и заплащане на
време за културни мероприятия
(lifestyle rewards) [по Donna
Deeprose, цит.изт.];
 осигуряване на три-часова
почивка за обяд [по Donna
Deeprose, цит.изт.] с цел да се
регистрира настъпването на
пролетта и емоционално да се
провокира грижата за околната
среда и др.

1 Deeprose, Donna, How to recognize and reward employees, Second Edition, AMACOM, 2007.
2 Според нас е необходимо при този подход да се намери точната мяра без да се прекалява с въздействие
върху емоциите, тъй като това в определен момент води до демотивиране и силно избягване на несигурността
като трайни тенденции.
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Таблица 1. Продължение

№
7.

Индикатори
Увереност в
бъдещето

Смислова натовареност
А) Налице е доверие между
служителите и мениджмънта.
Б) В глобален план, хората в тази
компания приемат стратегическите
приоритети, важни за нашия успех.
В) Моят ръководител разбира
въздействието на промените, които ме
засягат.
Г) Имам доверие в ръководителя си, че
взема най-добрите решения за
промените, които ме засягат.

8.

Комуникации

А) Мениджмънтът от средното ниво
ефективно комуникира за това какво се
опитва да постигне компанията.
Б) Удовлетворен съм от
информацията, която получавам за
промените в нашата компания.
В) Действията на мениджмънта от
средното ниво са последователни и във
връзка със заявените ценности.
Г) Разбирам тригодишната стратегия
на компанията ни и моята роля в
нейния успех.

Подходи за:
мотивиране по оста “слабо
избягване на несигурността –
силно избягване на
несигурността”:
 улесняване достъпа до
хората (висшето ръководство,
колеги от други отдели), които
са необходими на служителя по
даден проект [по Donna
Deeprose] и стимулиране от
мениджъра по човешки ресурси
на кооперирането на усилия,
умения и знания, както и на
съвместяването на задължения
по различни проекти;
 постоянно осигуряване на
информация за предстоящи
промени, събития и
стратегическите приоритети и
др.
мотивиране във връзка със
самоусъвършенстването в
комуникационния процес:
 организиране на
курс/периодично обучение за
мениджмънта от средно ниво по
прилагане на методите на
позитивната психотерапия и за
диагностицирането по
психосоматични симптоми
възникването на конфликтни
ситуации и здравословни
проблеми;
 предоставяне на
възможности за развитие в друг
отдел/клон на компанията
(учене и придържане към
ролеви модел (ментор) за
служителите от този отдел [по
Michael Armstrong]3) и др.

3 Armstrong, Michael, Performance Management. Key Strategies and Practical Guidelines, Third Edition, Kogan
Page, London and Philadelphia, 2006.
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Таблица 1. Продължение
№
9.

Индикатори
Яснота на целите

Смислова натовареност
А) Ясна визия и стратегия, която
осигурява насоки в изготвянето на
решения, са обсъдени с всички
служители.
Б) Разбирам как служебните ми
отговорности допринасят за успеха на
компанията.
В) Промените са отчетливо обвързани
с ключовата ни организационна визия и
стратегия.
Г) Целите ми, свързани с изпълнение на
професионалните задължения, са ясно
дефинирани.

10.

Грижа
потребителя

А) В нашата компания ние постоянно
търсим по-добри начини да обслужваме
и удовлетворяваме нашите
потребители.
Б) Нашата организация е достатъчно
гъвкава да се адаптира бързо към
потребителските нужди.
В) Моят екип има ясно разбиране за
нуждите на нашите потребители.
Г) Отделите в нашата компания
работят съвместно за осигуряването
на отлични продукти и сервиз за
нашите потребители.
Д) В нашата компания,
висококачественото изпълнение е
задължително.

11.

Мениджмънт

за

А) В моя отдел се поощрява поемането
на риск.
Б) Моят непосредствен ръководител
ми дава обратна връзка, която ми
помага да подобря моето представяне.
В) Моят непосредствен ръководител ме
информира за решенията, които се
отнасят до мен и моята работа.
Г) Моят непосредствен ръководител ме
изслушва за моите безпокойства.
Д) Моят непосредствен ръководител
ми дава свободата да използвам нови

Подходи за:
мотивиране по отношение
самоорганизирането във връзка
със стратегическите цели, т.е.
по оста “малко властово
разстояние-голямо властово
разстояние”:
 индивидуално изготвяне на
раздели “Задължения”,
“Отговорности”, “Изисквания за
заемане на длъжността” от
длъжностната характеристика
на служителя (веднъж на
период от една до три години и
за новопостъпили в процеса на
въвеждане в работата);
 анкетиране от страна на
мениджмънта на човешките
ресурси в компанията относно
бъдещите намерения,
краткосрочните и
дългосрочните цели на
служителите, възникналите им
необходимости от обучение и
смяна на приоритетите в полза
на семейството и т.н.
мотивиране по осите
“индивидуализъмколективизъм” и “малко
властово разстояние-голямо
властово разстояние”:
 организиране на дейности,
които ще доведат до по-голямо
осъзнаване на значението на
потребителя за служителите и
партньорите на компанията [по
Филип Котлър]4;
 прилагане на прогресивни
техники, по отношение на
сегментирането, като:
сегментиране според
извличаната полза;
сегментиране според
получаваната стойност и
сегментиране според лоялност
[по Филип Котлър, цит.изт.] и
др.
мотивиране относно:
 намиране на разумен
баланс “ангажираност в
компанията-свободно време за
отдих и занимания”;
 дискутиране на
проблемните области на
бизнеса и туширане на
напрежението между партньори
в изпълнението на проектите и
др.

4 Котлър, Филип, Десетте смъртни гряха на маркетинга. Симптоми и решения., Изд. “Локус Пъблишинг”,
София, 2005, ISBN 954-783-037-6.
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Таблица 1. Продължение

№
12.

Индикатори
Професионално
развитие

Смислова натовареност
А) Моят непосредствен ръководител
проявява активен интерес за
професионалния ми растеж и развитие.
Б) Дадена ми е реална възможност да
подобря уменията си в тази компания.
В) В моята компания, грешките се
използват като възможности за учене.
Г) Моята работа ми позволява напълно
да прилагам моите умения.

13.

Ефикасност

14.

Професионално
признание

А) Имам необходимите инструменти,
за да си върша работата добре.
Б) Моето работно обкръжение ми
позволява да бъда напълно
продуктивен/продуктивна в работа си.
В) Ние получаваме напълно достатъчно
време, пари и хора за успешното
осъществяване на основните промени.
Г) Планове за действия от предишни
изследвания са постигнали позитивни
промени.
А) Практиките на заплащане в нашата
компания са конкурентни с тези на
други компании.
Б) Справедливо съм заплатен/а за
моята работа.
В) Програмите за привилегии в нашата
компания са конкурентни с тези на
други компании.
Г) Справедливо е оценено участието ми
в работата.
Д) Моят непосредствен ръководител
показва високата си оценка за усилията
на работниците.

Подходи за:
мотивиране по отношение
“дългосрочна – краткосрочна
ориентация”:
 организиране и осигуряване
участието на служителите в
практикуващи общества (учене от
другите, които изпълняват сходна
работа) [по Michael Armstrong] ;
 заучаване на полезни
действия (учене чрез
предприемачество) [по Michael
Armstrong, цит.изт.] и др.
мотивиране по оста
“индивидуализъм-колективизъм”
 осигуряване на hot-desking5 в
рамките на организацията и
нейните клонове;
 стимулиране изготвянето на
планове (индивидуално и/или в
екип) за позитивни промени,
касаещи работата и др.
мотивиране относно позитивното
приемане на професионалното
признание в по-дългосрочен план:
 стимулиране
продължителността на високата
самооценка по отношение на
професионалното признание чрез
анонимно изготвяне на критерии
(от служителите, за които се
отнасят) за оценяване на усилията
им от техните ръководители;
 активиране на човешкия
потенциал във връзка с
творческите решения, касаещи
комуникирането на ценности в
компанията и извън нея, с
нейното обкръжение и общността
като цяло и др.

5 Термин, придобил популярност през 90-те години на XX век, описващ ситуация, при която служителите
нямат собствени бюра на работното си място и използват или свободни в даден момент места, или делят едно
място с други колеги (при работа на смени). Смята се, че това е подходящо за компании, чиито служители
прекарват голяма част от работното си време извън офиса, като например търговски персонал, инспектори,
одитори. Този подход се прилага също, когато се цели развитие на творческа атмосфера чрез поддържане на
близък контакт между служителите. Подобна организация на работното място е съпроводена от ниски разходи
за офис пространство и невъзможност за изявяване на териториални претенции от страна на служителите. Днес
терминът се използва и в случай на отдалечен достъп до интернет и офисната мрежа. (бел.авт.)
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Таблица 1. Продължение

№
15.

Индикатори
Цялостно
удовлетворение
и
заангажираност

Смислова натовареност
А) Напълно съм удовлетворен от
положението си в компанията.
Б) Работя отвъд това, което се
изисква от мен, за да помогна на
компанията да успее.

Подходи за:
мотивиране във връзка с
индивидуалните потребности:
 прилагане на форма на
гъвкаво възнаграждение, при
което служителите имат
възможност да избират от
предварително определени като
вид и размер допълнителни
придобивки (застраховка живот,
възстановяване на разходи за
лекарства, профилактични
прегледи и др.), които отговарят
най-добре на приоритетните им
нужди към момента (cafeteria
benefits);
 предоставяне на
възможности за гъвкава заетост
в рамките на проектните
изпълнения и задължения към
компанията и др.

SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA’S IDENTITY OF MOTIVATION.
FUNDAMENTALS, INDICATORS
Daniela Popova
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Bulgaria

ABSTRACT
In the post-modern epoch the motivational identity is referred to the possibilities of the organization to consider
motivation as a change of value priorities in connection with its necessities for a successful and flexible adaptation to
the global environment. The motivational identity is a basis for influences on human resources aiming the improvement
of life quality and the achievement of sustainable development for a single personality as well as for her/his community.
The object of the research is Schneider Electric Bulgaria’s fundamentals and indicators, which are used for
measuring the satisfaction of employees in the labour process. On the basis of an internal research scheme some
characteristics in values’ meanings and senses’ loadings of separate group qualitative indices (indicators) are worked
out and the author of this paper tries to suggest some motivation approaches about human resources in the company.
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ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Цанка Златева
Технически университет – Габрово
Оценяването на трудовото изпълнение и начинът, по който сътрудниците извършват своите задължения е в
основата на цялостната политика за управление на персонала. На база на тази оценка се градят политиките за
възнаграждение и мотивация, за повишаване на квалификацията и обучение, за развитие и израстване в кариерата.
Освен това оценката на качествата и способностите на сътрудниците има основна функция при разработване на
цялостната стратегия за развитие на организацията и свързаните с нея структурни промени.
Ключови думи: качество на човешките ресурси, оценяване на човешките ресурси, система за оценяване
качеството на човешките ресурси.
Key words: quality of human resources, assessment of human resources, human resources assessment system.

По обобщени данни на проучване, проведено
през 2004 г. от консултантската къща ISR1 сред
над 100 водещи предприятия по браншове в Америка, Европа, Азия, Близкия Изток и Северна Африка:
·• 91% от предприятията ползват измерители,
пряко или косвено свързани с оценка на човешкия
капитал;
• 77% от представителите на компаниите
споделят, че поне веднъж годишно правят анонимно допитване сред служителите за обратна връзка
към мениджърите;
• 58% от респондентите посочват, че в управляваните от тях компании оценката на човешкия капитал е пряко обвързана с финансовите измерители на ефективността на бизнес стратегията;
• 46% от компаниите ползват системи за цялостна оценка на бизнес процесите, базирани на
scorecards;
• 15% от участниците в изследването са посочили, че нямат формални системи за оценка на
приноса на човешкия капитал за формирането на
печалбата (загубата).
Според ISR най-често срещаните нефинансови измерители на човешкия капитал в HR отделите
са: броят на персонала (в 56% от случаите); социометричните индекси за мотивацията и удовлетвореността (47%); продуктивността (44%); отделените часове за обучение (40%); разходите за набиране и подбор (37%); закъсненията и отсъствията
(35%); здравните и социални разходи (35%); допълнителните разходи за мотивация и задържане
на талантливите служители (34%); 360-градусовата оценка или неин аналог (34%) и извънработното
време (34%).
Оценяването на трудовото изпълнение и начинът, по който сътрудниците извършват своите
задължения, е в основата на цялостната политика

за управление на персонала. На база на тази оценка се градят политиките за възнаграждение и мотивация, за повишаване на квалификацията и обучение, за развитие и израстване в кариерата. Освен
това оценката на качествата и способностите на
сътрудниците има основна функция при разработване на цялостната стратегия за развитие на организацията и свързаните с нея структурни промени.
В началото на всяко оценяване стоят редица
въпроси – как да се оценява персоналът достатъчно обективно, през какви периоди от време, по какви категории и показатели, с какви средства, кой
трябва да извърши оценяването и т.н. Този комплекс от въпроси предполага значителни усилия при
разработване на интегрирана в единната система
за работа с персонала част, която да урежда оценката на трудовото представяне (според стратегическите цели на организацията).
Как да се използва информацията от поредната атестация, за да се подобрят индивидуалните
и колективните резултати от работата, без да бъдат подложени на стрес служителите? Как да бъде
изразено мнението за даден сътрудник в препоръка,
която да бъде искрена и в същото време да не звучи грубо или обидно, да не накърнява достойнството? По какъв начин може да се използва оценката за усъвършенстване на организационната структура и за повишаване на печалбата?2 Това са основни въпроси, пред които се изправя ръководството и екипът, който разработва и управлява системата за оценяване на трудовото поведение.
Политиката за оценяване на персонала е ориентирана към създаване и внедряване на технология за инвестиране в развитието на човешките ресурси в организацията, за определяне и утвърждаване на стратегическите изисквания по отношение
на персонала й (ключови компетенции). Управлението на човешките ресурси и качеството на из-

1 www.isrinsight.com
2 Коцев, Петър „Информационните технологии улесняват оценката на служителите”, материал от конференцията „Системи за оценяване на персонала”, Капитал кариери, Шератон, София, 27.02.2004 г.

Оценяване качеството на човешките ресурси

пълнението на работните задължения започва с проектиране на длъжността – определяне на задълженията и отговорностите, дефиниране на уменията
и компетенциите за изпълняване на ангажиментите и определяне на необходимото равнище на изпълнение в съответствие с мисията и стратегията
на организацията. Управлението на изпълнението
на дейността продължава със селектирането на
най-подходящия кандидат за съответната длъжност,
въвеждането на новоназначения служител в длъжността, провеждането на тренинг и непрекъснати
обучения за определяне и изясняване на очакванията. Тук се включват следните процедури:
• Изясняване на работните задължения.
• Определяне на стандартите за изпълнение
на работата.
• Документиране на изпълнението.
• Оценяване и провеждане на дискусии с всеки служител за изпълнението на работата.
Модулът РАР3 представлява технология за
комплексна оценка (атестация) на служителите и
работниците. Процедурата за атестация се базира
на списъка на ключовите компетенции в организацията (стандарти на очакваното производствено
поведение, гарантиращи безпрепятствения технологичен процес). Внедряването на този модул позволява:
• Да се коригира заплащането на сътрудниците в съответствие с текущото ниво на техните
квалификация и ефективност.
• Да се определят „зоните на пропуск” по отношение на необходимите компетенции с цел създаване и коригиране на плановете за обучение, така че да се инвестират рационално ресурси в развитието и обучението на персонала.
• Да се „инвентаризира качеството” на човешките ресурси на организацията (което е част от капитала на всяка организация), от гледна точка на
проявите на ключовите компетенции.
• Да бъдат осведомени работниците и служителите в максимална степен за изискванията, не
само по отношение на съдържанието на работата
им, но и като стандарт за производствено поведение (не само „какво”, но и „как” трябва да се работи).
• Да се получи информация за потенциала на
сътрудниците, необходим за вертикални (повишение, кадрови резерв или уволнение) или хоризонтални (ротация) кадрови решения и промени.
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За примерното разработване на атестационна система за оценяване на персонала в настоящата
разработка авторът приема, че функционалните групи персонал в организацията са:
1) управленски персонал;
2) специалисти;
3) административни служители;
4) работници / изпълнители.
За всяка от тези групи трябва да бъде разработен специфичен подход, базиран на най-съществените за нея показатели, като минимум четири
от тях са общи за всички позиции4 , така че да се
гарантира сравнимост на резултатите.
В хода на изложението ще бъдат представени разпределението на функциите в процеса на подготовка и провеждане на атестацията – най-сложното и комплексно събитие в дейността на
организацията, като теоретичните постановки бъдат илюстрирани с примерни нормативни и методически документи.
Основната идея на системата за оценяване
на трудовото представяне е „да се възприемат такива принципи, да се установят такива правила,
изисквания, процедури и организация на работата,
които ще активизират трудовото представяне на работниците и служителите и ще ги ангажират с целите и задачите на предприятието.”5
Винаги и в почти всички организации може да
се види необходимост от преодоляване на редица
проблеми като необходимост от допълнителни
квалификации, некачествено извършена работа, поради незнанието на даден сътрудник какви точно
са неговите функции и какво точно се очаква от
него, много често не се познава добре организационно-управленската структура на организацията и
съответно механизмите на взаимодействие между функционалните отдели или звена, желанието
за по-бързо издигане в кариерата и др.
Предварителната работа по въвеждането на
атестационната система в организацията включва:
1) създаване на Атестационен комитет (включващ до 5 от най-висшите управленски кадри на
организацията);
2) определяне на две фокус-групи, включващи мениджърите на организацията (ако се прецени,
могат да бъдат поканени и външни експерти);
3) провеждане на не повече от пет тричасови
сесии на Атестационния комитет;
4) провеждане на обучаващ семинар в рамките на един ден за линейните мениджъри.

3 Политика за атестация на персонала (Performance Appraisal Policy – PAP)
4 Това са критериите професионализъм, прилагане на теоретични познания в практиката, качество,
самостоятелност.
5 Шопов, Димитър, М. Атанасова, Т. Шопов, М. Пейчева „Управление на човешките ресурси”, част 2, изд.
Тракия, София, 2003 г., стр. 320
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Етапът на разработване на методиката и процедурите за атестация се отнася към непосредствената начална работа. Като начало се избира стратегия за провеждане на атестацията. Целите на
атестацията се определят от корпоративната култура на организацията. При предприемаческата корпоративна култура се изхожда от гледна точка на
резултатите – колко клиента е обслужил съответният сътрудник, колко порицания е получил, качество и количество на работата, интензивност. При
бюрократичен тип култура са подходящи методи,
които позволяват „разрез” на началника. При органическа организационна култура трябва да се използват съвсем различни методи, например, метода на експертното запитване. При култура на партиципацията интересът е насочен към способността на човек за развитие и плановете за професионално формиране. Подходящо е да се използват
познати методи, свързани с опита да се оцени творческия потенциал, при това не само на база фактическите резултати от работата, защото при иновационните професии резултатът не е моментален.
Те не се стиковат добре с предприемаческата организационна структура, ориентирана към резултатите.
Разработването и приемането на наръчник за
оценка на персонала има за цел информиране на
линейните ръководители и сътрудниците относно
характера и спецификата на процедурата.
Нормативното обезпечаване се извършва посредством разработване и приемане на пълен комплект нормативни и методически документи за подготовката и провеждането на атестация в електронен вид и на хартиен носител:
• Правилник за провеждане на периодична
оценка за качеството на труда.
• Заповед за започване на процедурата по
атестация.
• Списък на членовете на атестационната
комисия.
• План-график за провеждане.
• Програма за подготовка и обучение на ръководителите.
• Инструкция за съхранение на личната информация.
• Материали за атестацията (бланки, формуляри и др.) – варианти на един и същ комплект формуляри, които се различават по конкретно избраните критерии, включени в тях. Примерите са според формулярите за нисшите йерархични позиции
в производството.
• Графики, таблици и др.
Защо атестацията изглежда страшна? Защото
в общия случай хората не знаят какво е това и с

какво една такава процедура може да бъде повече
от полезна за самите служители. Обикновено хората се страхуват с какви мерки ще се подходи
към тях. А това е един от параметрите на корпоративната култура. Усещането, когато нов сътрудник
бъде „хвърлен” в непознатата логика на фирмата
и се опитва самостоятелно да „изплува” е съвсем
различно от това, когато се среща с определена
култура и бъде воден и наясно с перспективите си
за развитие на кариерата, принципите за формиране на възнаграждението и за оценка на работата
му. При едно такова отношение и самия сътрудник би подходил рационално към планирането на
дейностите си.
Точно от тук произтича значимостта на описанието на методиката и информираността на персонала със съответните средства – семинари или
брошури за същността и механизма на системата
за оценяване. Те дават идея за това, което предстои и създава условия за успешна адаптация, разбиране за собственото място в колектива и нагласа за провеждане на една такава процедура. Всеки
служител, който подлежи на оценяване, трябва да
бъде информиран кога, как и в каква форма ще
представи резултатите от своята работа.
Разбирането, че атестацията не е център за
оценка, е от съществено значение. Много организации не се осмеляват да се доверят на собствените си и недотам подготвени служители за изготвяне на оценките и ангажират външни експерти –
психолози, специалисти по тренинг и обучение на
персонала. За няколко дни те изготвят „портрети”
на сътрудниците, основаващи се на резултати от
различни тестове, игри и симулации на бизнесситуации. По този начин оценката на реалната работа на служителите остава на заден план и получените „портрети” не са реални (от гледна точка на
оценката на производственото поведение на съответния сътрудник, което е показал по време на изследвания период). Тази форма е приложима на
един по-късен етап, при възприет и отработен механизъм за периодична оценка на работата.
Второто основно правило е, че когато се дава
оценка, добре е да се помни, че човек получава
обратна връзка не само от своя ръководител. Получава я от себе си, от другите колеги и от самата
работа като такава. Примерно, успешно изпълнената трудна задача само по себе си дава обратна
връзка, че човек се е справил добре. „Така, че когато човекът решава какви усилия да вложи вследствие на оценяването, той ще прецени дали източникът на обратна връзка е някой, на когото той може да вярва, дали системата за оценяване е справедлива, какви са неговите очаквания, какви са дру-
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гите обратни връзки”.6
Критериите за оценка на служителите и
работниците, изпълняващи определени функции и
задължения, отразяват определен професионален
профил. За оценяване на производственото поведение и изпълняване на възложените задачи и отговорности могат да се използват различни типове
критерии:
1. Първият тип критерии може да зададе броя
на задачите, които заемащият длъжността решава
в процеса на своята работа. Ако вземем за пример дейността на техническия сътрудник ще се окаже, че той отговаря на телефонни обаждания (първи критерий за оценка), обезпечава информационния поток в организацията (втори критерий) и т.н. В
този случай се прави избор „в обобщен вид” на
дейности, които са най-характерни за съответния
процес.
2. Вторият тип критерии, които се използват
за оценка на най-сложните позиции, където не винаги е възможно да бъдат описани конкретните етапи и стъпки, е изброяването на някои качества, които заемащият тази длъжност трябва да притежава.
Това също може да се смята за определен тип професионален профил. Възможно е същият референт да бъде и личен помощник на ръководителя.
В този случай е доста трудно да се определи какви
конкретни задачи трябва да изпълнява. Изисква се
да има добри комуникативни умения, да влиза лесно в контакт, да приема телефонните обаждания,
да бъде приятен събеседник, да умее да систематизира и анализира информация. Тези качества вече
се отнасят и до умствените способности. Ако в работата на техническия сътрудник възникват нестандартни задачи, са му нужни и иновационни способности, чието притежаване може да се определи
чрез специални тестове.
3. Третият тип професионални критерии е
още по-сложен. Условно можем да го наречем
„Роли”. Ролите фиксират способите за поведение,
типични за един или друг специалист. Обикновено
такъв тип критерии се използват при оценките на
специалисти от високо ниво. Очевидно, в този случай е еднакво трудно да се формулират конкретни
задачи, както и да се каже предварително какви са
необходимите качества. Вместо това, обаче, може
да каже в какъв тип дейности трябва да участва.
Как се решават творческите задачи? За да се реши
определен проблем, трябва да се зададе определен стил на поведение. Човекът трябва да бъде генератор на идеи, на които по ранг и според ролята
се полага да прояви фантазия, да определя новите
насоки. Трябва да е критик, в чиито компетенции е
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и скептичното отношение към всичко случващо се.
Той се съмнява непрекъснато и винаги търси потвърждение на една или друга концепция. Третата
необходима роля е ролята на ерудита. Това, което
трябва да се отбележи е, че той може да не е запознат изчерпателно с обсъждания въпрос, но поставя разумни допълнителни въпроси. Той може да
не е теоретично подготвен в сферата на психологията, но като рационален човек представя и описва сполучливо определени процеси. Изследването
на творческия процес показва, че колкото по-малко
човек е свързан с конкретното съдържание, толкова по-интересни идеи генерира. Най-нетворческите хора са специалистите. Това не е парадокс: идеите ги заобикалят, защото те и без това си знаят
всичко, отнасящо се до собствената им специалност. Така, от гледна точка на решаването на задачите са необходими три роли – генератор на идеи,
критик и ерудит. Следователно трябва да се направи преглед дали всички роли са представени в управленския екип на организацията. Ако липсва генератор на идеи, по нататъшното развитие на организацията става проблематично (фиг.1).
Анализът на качествата и трудовото изпълнение на сътрудниците, които имат потенциал за израстване в кариерата, позволява да се формулират стратегия и план за развитие на организацията,
защото точно тези хора ще бъдат на ключови позиции в бъдеще време. Когато концентрацията на такъв персонал е на най-ниските йерархични нива,
това говори за интензивно набиране на млад
персонал. В следствие на това могат да възникнат
вътрешноорганизационни конфликти, което би довело до забавяне развитието на самата организация. От тук идва важността по време на кадровия
одит да се установи как точно е разпределен този
резерв.
Първият параметър за управление на потенциала за израстване е ориентацията на управленския персонал. В практиката се срещат два основни
стила на управление – ориентиран към задачите и
ориентиран към управлението. Ако водещ е вторият тип и сътрудниците и ръководството имат „топли” взаимоотношения, то микроклиматът ще е
приятен, ще се създаде добра работна атмосфера,
но е много вероятно изпълнението да не е на желаното ниво и с висока ефективност. „Броят на ръководителите, ориентирани към изпълнението на задачите, трябва да бъде поне колкото броя на ориентираните към управление с хармонични взаимоотношения. Затова е добре да се направи подобен
анализ на ориентацията на хората на основните
позиции. Практиката свидетелства, че, разбира се,

6 Дочева, Диляна „Пъзелът „атестационно интервю”, експозе от конференцията „Системи за оценяване на
персонала”, 27.02.2004 г.
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ЗАПОВЕД
САМООЦЕНКА
Формуляр за самооценка
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ
Формуляр за предварителна оценка
ЗАДОЧНО СЪГЛАСУВАНЕ С ЕКСПЕРТИТЕ
Формуляр за корекции на оценката от страна на експертите
РЕАЛНО СЪГЛАСУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА
Окончателен атестационен формуляр
ФИНАЛНА АТЕСТАЦИОННА СЕСИЯ
ПОСТАТЕСТАЦИОНЕН РАЗГОВОР
Индивидуален план за развитие или обжалване на получената оценка
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ КОМИТЕТ
- План за обучение - Корекция на заплати
- Кадрови резерв - Преместване
Фиг. 1. Провеждане на процедурата по атестация.
хора, ориентирани към отношенията, също са
необходими, но те трябва да се разполагат в средното ниво на управление. В дъното на пирамидата
и на върха трябва да бъдат хора, ориентирани към
резултата.”7
Вторият параметър, който представлява интерес, са управленските роли. Какъв тип роли изпълняват ръководителите? Какви цели си поставят?
Възможни са четири типа управленски роли:
• Ръководител – това е човекът, който е найдобре запознат със съдържанието на дейностите в
организацията, познава добре предмета, структурите и възможностите на организацията. Той трябва да познава много добре и хората, с които работи.
И в най-голяма степен се грижи за добрите отношения в колектива, удовлетвореността от атмосферата, удовлетвореността от работата.
• Администратор – отговаря за ресурсите.
Ако такъв ръководител разполага със средства,
време, материали, работата може да бъде изпълнена в най-кратки срокове. В ситуации, когато ресурсите са ограничени (например стадият на създаване и формиране на организацията), ръководителите от такъв род не могат да работят ефективно.
• Организатор. Хората от този тип умеят да

създават планове за работа с най-ефективните средства. Ако в миналите десетилетия е могло по разработената организационна структура да се работи няколко десетки години, днес външната среда
се променя изключително бързо, в наши дни персоналът се отличава с висока мобилност, а в съответствие с тези фактори трябва да се променя и
организационната структура. Затова организаторите – хората, които могат да създават ефективни
организационни структури – са много необходими.
Много организации създават отдели за развитие, в
чиито компетенции влизат определяне на стратегическите цели и задаване на модел за достигането им.
• Управленец – анализира ситуацията и се
опитва да разбере какъв тип задачи на пазара могат да бъдат интересни за организацията. Това е
човек-стратег. Той е ориентиран към дългосрочното развитие на компанията.
След анализа на наличните в организацията
роли се вижда как са разпределени различните типове ръководители. Теоретично погледнато, йерархичната структура трябва да изглежда така: „Ръководителят” би трябвало да бъде на най-ниското мениджърско ниво, т.е. да бъде пряк ръководител. На

7 Аксенова, Елена Анатольевна „Цели и этапы проведения аттестации: психологический аспект”, материал
от семинара „Системы аттестации персонала”, организованного Русским Кадровым Клубом, 30.10.1997 г.

Оценяване качеството на човешките ресурси

върха на управленската пирамида би трябвало да
стои „Управленец”, човек, който се опитва да анализира всичко, да избере стратегия. В практиката
съвременното управление почти винаги е колективна дейност. Говори се за тимове, за създаване на
управленски апарат, групи и т.н. Затова човекът,
заемащ този пост, трябва да притежава и качествата на ръководител, да бъде лидер за хората, с
които непосредствено работи. Това обяснява защо
хората от първия тип роля трябва да са и на найвисокото, и на най-ниското управленско ниво.
Средното управленско ниво, чийто предмет на
дейност е организирането на процеса и оптимизирането на ефективността му, задължително трябва да се заема от администратори и организатори.
Ако на върха на йерархичната пирамида няма
управленци, се налага от по-ниските нива да се издигнат хора, способни да изпълняват тази функция.
Когато се говори за колективен процес, следва да се спомене още една област, в която ролите
също трябва да бъдат разпределени. Това е организацията на процеса. Сложността на тази организация е в правопропорционална зависимост от броя
на участниците. Тук трябва да се обърне внимание
на факта, че организаторът не е лидер. Тази роля
е различна, защото лидерът не е длъжен да организира каквото и да било. Неговата задача е да генерира идеи и цялата организаторска функция на
лидера се свежда до убеждаването на останалите
в правилността на неговите идеи. Затова е необходим човек, който може да организира всички етапи
от процеса и да направлява развитието му (от задвижване на идеята до нейната критика).
Третата област от колективната дейност е психологическото състояние, една от съставните части на което е удовлетвореността от работата. В такъв аспект е необходима ролята на емоционалния
лидер, който разбира всички останали и следи за
благоприятната психологическа атмосфера.
Третият параметър, важен за оценката на
стратегическото развитие на организацията е свързан с т. нар. наднормативна дейност. Тук трябва
да се прецени дали хората са способни да излизат
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извън рамките на „твърдите” си задачи. Съществуват две различни позиции в зависимост от характера на извършваната работа. Умението да се „заобикалят” конкретни ограничения е много полезен
параметър, свидетелстващ както за способността
на човек за развитие, така и за потенциала за развитие на самата организация. Такива хора са двигател за развитието и иновативността на компанията. Затова е необходимо в атестацията да се
предвидят мероприятия, които ще способстват да
се прецени дали определен служител е способен
да излезе от рамките на поставените задачи в професионален смисъл.
Четвъртият параметър, който представлява
интерес от гледна точка на развитието на организацията е иновационният потенциал, което показва
доколко човек е готов да приема и да създава
иновации. Успешното функциониране на организацията предполага нейното развитие. От друга
страна, повечето хора изпитват определен психологически страх пред непознатото. По тази причина хората, които са способни да възприемат бързо
новото, са особено важни за организацията. Нито
една нова технология няма да има успех, ако персоналът е свикнал със старите похвати и не желае
новата промяна. По този начин очакванията биха
се оказали неоправдани, макар в развитието на организацията да се вложат значителни средства.
Макар и на последно място, трябва да бъдат
споменати и двата типа параметри на удовлетвореност – удовлетвореност от работната атмосфера в организацията и удовлетвореност от работата
и възнаграждението за положения труд. Тази информация е важна за разработването на адекватни кадрови инициативи. Обикновено неудовлетворените хора се ориентират към промяна: или напускат, или започват да се издигат.
Тези параметри трябва задължително да бъдат съобразени и заложени в концепцията на предстоящата атестация. Тяхната помощ се изразява в
това, че ще допринесат за постигане на целта на
атестацията поне по отношение на ръководния персонал в организацията.
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Устойчивото развитие предполага стабилни
икономически субекти, функциониращи в определена хармония с околната среда и жизненото равнище населението. Същевременно по един или друг
повод в тях могат да възникнат колективни трудови
спорове, за чието разрешаване може да се прибегне до стачки, като крайно средство за тяхното разрешаване. А това води и до по-голяма или по-малка
дестабилизация в икономически и финансов аспект
на стачкуващото предприятие. Работодателят, притиснат от стачката, е изправен пред дилемата – да
се примири с исканията на работниците и служителите и да ги удовлетвори напълно, или отчасти,
ако те са съгласни за това, или да упорства до край,
но да не им удовлетвори исканията, особено ако ги
смята за несъстоятелни или икономически неоправдани. Това обаче ще доведе до критично състояние
досегашния стабилитет на предприятието, ще наруши неговата конкурентоспособност и ще освободи пазарни ниши, които трудно може да си върне обратно. Имайки всичко това предвид, след реална преоценка на създадената стачна обстановка
избира своето поведение. В същото време стачкуващите работници и служители съзнават, че ако
продължават с крайните си искания може да се стигне до фалит на предприятието и да загубят работните си места. Така и двете страни по колективния
трудов спор, съзнавайки последствията от една продължителна стачка, може да намерят взаимно приемливо решение и стачката да се прекрати.
Правото на стачка е закрепено в Конституцията, според която „работниците и служителите
имат право на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси” [2, чл.
50]. Текстът на цитираната норма недвусмислено
показва, че правото на стачка е предоставено за
защита не на кои да е интереси, а на “своите” на

работниците и служителите интереси. Същевременно в Закона за уреждане на колективните трудови спорове има норма, според която “работниците могат да обявят стачка от солидарност в подкрепа на законна стачка на други работници” [1,
чл. 11, ал. 4]. Налице е нормативна колизия, при
което, ако се подходи формално, би следвало нормата на [1, чл. 11, ал. 4] да не се прилага, тъй като
противоречи на конституционната норма на [2, чл.
50].
От горната колизийна ситуация, в която изпадат двете норми, могат да се направят два извода.
Първият е, че законодателят не се е съобразил с
конституционната норма за правото на стачка за
защита само на “своите” интереси от страна на
работниците и служителите и противоконституционно им дава право “да обявяват стачка от солидарност в подкрепа на законна стачка на други работници”. Всъщност до това заключение води стеснителното тълкуване на конституционната норма в
[К, чл. 50], ако тълкуването е основано само на
думата “своите”, в смисъл на интереси. Това тълкуване би било приемливо, ако става дума единствено само за преки интереси на работниците и
служителите, насочени образно казано само и единствено към техния собствен “джоб” или само и
единствено към техните собствени условия на труд.
Вторият извод е, че законодателят е изтълкувал нормата на [2, чл. 50] в смисъл, че работниците и служителите притежават субективното право на стачка и в защита на чужди интереси, т. е. в защита на
интересите на други работници и служители, които
са обявили стачка в защита на своите интереси.
Тази хипотеза всъщност е единствената, която допуска съществуването и приложението на нормата на [1, чл. 11, ал. 4], но дали наистина е съобразена с конституционната норма на [2, чл. 50]?

Устойчивото развитие и стачките от солидарност в ...

Правото на стачка на работниците и служителите, прокламирано от конституцията, е за защита
на техните „колективни икономически и социални
интереси”. Икономическите интереси, колективни
и/или индивидуални, предполагат стремеж към подобро заплащане и към по-добри условия на непосредствено предоставяне на работната сила в полза на работодателя, т. е. по-добри условия на работното място. Що се отнася до колективните социални интереси, техният диапазон е твърде широк – като се започне от интересите им в организацията, където работят, и се стигне до интересите
на обществото като цяло. И именно във второто им
измерение може да се търси възможното тълкувание, че колективният социален интерес предполага
такъв на всички работници и служители на равнище общество, че за да е удовлетворен този интерес трябва да са удовлетворени и техните икономически и социални интереси на микроравнище, т.
е. в отделните предприятия и други организации. В
този смисъл, в резултат на това твърде разширително тълкуване на нормата на [К, чл. 50], може
да се стигне някак до заключението, че стачките от
силидарност в подкрепа на законни стачки на други работници и служители не противоречат на
Конституцията.
Стачките от солидарност в подкрепа на други
работници или служители се различават от същинските стачки, тъй като при тях не съществува възникнал колективен трудов спор между работниците и служителите и техния работодател. Основанието за нейното обявяване е “солидарност в подкрепа на законна стачка на други работници” [1, чл.
11, ал. 4]. Терминът “солидарност” (лат. solidus
“траен, здрав”) не е обяснен в [1], но няма спор, че
в общия съвременен смисъл на думата означава
общ, задружен, съотговорен, съпричастен към
нещо, било право, било задължение. В случая с достатъчна точност може да се приеме, че става дума за съпричастност към предмета на колективен
спор на други работници и служители, чийто спор
не е бил разрешен с други средства и се е стигнало до обявяване на стачка. Външен израз на тази
съпричастност е именно обявяване на стачка в подкрепа на стачката на тези други работници и служители.
Териториалният обхват на основанието за
стачка от солидарност е твърде общо посочен –
“стачка на други работници”. Буквалното тълкувание на израза води до извода, че се има предвид,
както подкрепа на стачка в други предприятия на
същия работодател, така и подкрепа на стачка на
работници и служители, при който е да е работодател в която и да е точка на света. Ако законодателят бе имал предвид подкрепа на стачки от соли-
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дарност да става само в политическите граници на
България, то той е могъл само да добави израза “в
страната”. Но не го е направил. В същото време
разпоредбите на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, който съдържа правната
уредба на стачките, както и разпоредбите на всеки
друг нормативен акт, са в сила на територията на
Република България. От непосочването на териториалния обхват на основните стачки, във връзка с
които се обявяват стачки от солидарност, и териториалното действие на българските нормативни
актове, може да се заключи, че основната стачка
може да е извън границите на България, но стачките от солидарност трябва да бъдат подчинени на
българското законодателство.
Историческото тълкуване на израза е в подкрепа на това заключение, тъй като законът е приет
в условията на непозната за страната стачна вълна,
отприщена от подтисканото повече от половин век
право на стачка, на което вече няма ограничения.
При това такива стачки се провеждат по това време и в другите източноевропейски страни от бившия “социалистически лагер”, както се самонаричаха тези страни по това време. И наистина се е
чувствала атмосфера на “солидаарност” със справедливите искания на работниците и служителите
по целия бивш “социалистически лагер”.
Важен фактор за това решение на законодателя по това време е появата на нови, демократични синдикати, и преди всичко на Конфедерация на
труда “Подкрепа” (1989 г.), както и преобразуването на Българските професионални съюзи също
от тоталитарен в демократичен синдикат под наименованието Конфедерация на независимите синдикати в България (1990 г.). Всички те жадуваха за
демократични изяви, най-ярката и най-впечатляващата от които е обявяването на стачка. Освен това,
прозира попълзновение на ръководителите на “новопокръстените” в демократизъм синдикати чрез
стачки да станат и първостепенен “политически”
фактор в новоизграждащото се демократично
общество.
В такива условия законодателят оставя открит
въпроса за териториалния обхват на правото на обявяване на стачка от солидарност. Ако тогава законодателното решение е било взето под силен синдикален “натиск”, днес, когато вече България е член
на единното европейско семейство и участва в
единния европейски пазар на труда, това решение
има вече своя резон. Нещо повече, все по-разрастващата се глобализация чрез върховите постижения на информационните технологии превръща света в “глобално село”, както някои се изразяват, което с основание би могло да разпростре приложното поле на това право и в целия свят.

374

Ленко Русанов

Остава открит въпроса, във всички области ли
на икономиката може да се обявява стачка от
солидарност? Чувството на съпричастност към неудовлетворените искания на други работници и служители би било най-развито и солидарността би била най-силно изразена, когато стачката е в подкрепа на работници и служители от същия бранш. Техните проблеми са сходни или почти общи, което
поражда чувството на солидарност и което води до
пренебрегване за известно време собственото
благополучие, за да се подпомогнат стачкуващите
да постигнат предявените си искания пред техния
работодател. Освен това работодателите на основната стачка и на тази от солидарност, когато са от
един и същ бранш се предполага, че се познават,
и единият може да намери начин да убеди другия,
да отстъпи изцяло, или отчасти пред предявените
му искания на неговите работници. Колкото различието в браншовата принадлежност се увеличава,
толкова намаляват и шансовете на работодателя
при стачката от солидарност да въздейства върху
този, при основната стачка. Същият ефект би се
получил и при разширяването на териториалния обхват на стачките от солидарност извън територията на страната. В този смисъл те ще бъдат просто само израз на работническа солидарност, без
да могат ефективно до въздействат върху волята
на работодателя за удовлетворяване исканията на
стачкуващите му работници и служители.
И все пак от гледна точка на справедливостта
с основание може да се постави въпроса за справедливостта на това законодателно решение от
гледна точка на състоянието на предприятието на
стачкуващите от солидарност работници и служители и на техния работодател. С други думи казано,
следва ли да се съсипе едно предприятие, раздирано от продължителна стачка от солидарност, което ще го направи неконкурентноспособно на пазара на стоки и услуги само защото неговите работници и служители имат силно развито чувство
за солидарност. Логично не, но трябва да се намери “златното сечение” между солидарността и
справедливостта, в смисъл на икономическия интерес на работниците, служителите и техния работодател, с оглед бъдещето на предприятието като
част от националната икономика.
Единственото ограничение, което законодателят е поставил, е стачката да е “законна”, но не е
дадено легално определение на законна стачка, макар че на много места е използван термина “законна” и “незаконна” стачка. За съдържанието на
понятието “законна стачка” per argumenum a contrario може да се съди от въведените забрани за стачки
[1, чл. 16], т. е. всички стачки, които не попадат
под забраните на чл. 16 са законни.

Съгласно [1, чл. 16, т. 1] не се допуска стачка,
„ако предявените от работниците искания противоречат на Конституцията”. Възниква веднага въпроса – при стачките от солидарност със законни стачки на чуждестранни работници и служители за коя
конституция се отнася този текст? Както и да се
разсъждава в случая трудно би се допуснало, че
законодателят има предвид конституцията на страната, от която са стачкуващите работници и служители, чиято стачка е възбудила чувството за солидарност у нас и наши работници са обявили стачка
в тяхна подкрепа. Всъщност текстът на нормата
се отнася за българската конституция, тъй като тя
е изписана с главна буква и е членувана. Ако се
приеме това тълкуване за правилно се пораждат
редица въпроси, като например, дали забраната за
стачка по нашата конституция е забрана и съгласно конституцията на съответната страна? И още,
как ще се гледа на стачката от солидарност, ако
основната стачка по нашата конституция е забранена, а по чуждата конституция не е?
Не се допуска стачка и „когато не са спазени
изискванията на членове 3, 11, ал. 2 и 3 и чл. 14”.
В чл. 3, ал.1 е посочено, че „колективните трудови
спорове се уреждат чрез непосредствени преговори между работниците и работодателите или между техните представители по свободно определена
от тях процедура”. Текстът на нормата няма императивен характер, тъй като ако имаше такъв, щеше да изключва другите доброволни способи за
уреждане на колективни трудови спорове.
Единственото изискване е посочено в ал. 2, съгласно което работниците трябва да предевят „писмено исканията си и имената на своите представители в преговорите” със своя работодателя. Излиза,
че правната последица, ако не се изпълни разпоредбата на ал. 2, ще бъде забрана за стачка. Това
обаче съвсем не е така, тъй като при неизпълнение на ал. 2 просто няма да се проведат непосредствени преговори и ще се пристъпи при добро желание към посредничество или арбитраж. Или, ако
се проведат, резултатът от тях може да бъде оспорен на основание ал. 2. Остава открит въпросът,
дали ако не се спази изискването на ал. 2, но въпреки това се проведат непосредствени преговори и
се стигне до сключване на споразумение, то е
оспоримо? Логичният отговор е, че в интерес на
разрешаването на спора е то да бъде действително,
независимо от нормата на ал. 2. Следователно неспазването на нормата на ал. 2 не би следвало да
се тълкува като забрана за стачка, освен ако в резултат на непосредствените преговори е сключено
споразумение и на основание [1, чл. 16, т. 2] не
може да се обявява стачка по неговия предмет.
Стачката е недопустима, когато решението за
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нейното обявяване е взето с по-малко мнозинство
от изискуемото „обикновено мнозинство от работниците в съответното предприятие или поделение”
[1, чл. 11, ал. 2]. В нормата не се посочва по какъв
ред ще се стигне до това мнозинство – на общо
събрание на работещите ли, или чрез подписка. Ако
се допусне хипотезата, че се има предвид обикновено мнозинство на събрание, веднага възниква
проблема за кворума и въпроса, обикновеното мнозинство от присъстващите на събранието ли е, или
от общия брой на работниците и служителите? В
текста на нормата в [1, чл. 11, ал. 2] липсва
уточнението, че обикновеното мнозинство е от общия брой на работниците и служителите, тълкуването на нормата обаче насочва към такова заключение. Липсата на изрично изискване за събрание,
на което да се вземе решението за стачка, допуска решението за това да се вземе неприсъствено,
т. е. чрез подписка. Големият недостатък на такава хипотеза е, че такова важно за работниците и
служителите решение се допуска да се вземе без
каквато и да е дискусия, на която да се изложат
съображенията “за” и “против” обявяване на стачка от солидарност.
Стачката се счита за незаконна, ако за взетото решение за стачка не бъде уведомен “писмено
работодателя или неговия представител най-малко
7 дни преди началото на стачката” [1, чл. 11, ал.
3]. Освен това същата норма изисква заедно с това да се посочат „нейната продължителност и органа, който ще ръководи стачката”. Ако се приеме,
че тези два компонента на уведомлението са съставна част на решението за обявяване на стачка,
то разсъжденията в предишния абзац се отнасят в
пълна сила за тях. Но ако там възможностите са
само две – да има или да няма стачка, което позволява неприсъствено вземане на решение, тук по
отношение на продължителността на стачката и
нейния ръководен орган може да има много
варианти, което прави неприсъственото им определяне трудно осъществимо. Всъщност това просто налага свикването на общо събрание на работниците и служителите със всички въпросителни по
отношение на кворума и мнозинството, с което ще
се приемат решенията [4, с. 344-346].
Незаконна ще се квалифицира стачката и ако
не бъдат изпълнени изискванията на [1, чл. 14],
съгласно които в определени дейности, които поради своето естество и обществена значимост не
може изцяло да бъдат прекратени в резултат на
стачка, да се сключи споразумение относно минималния обем от тях, които трябва да продължат да
се извършват и в условията на обявена стачка. Нормата императивно повелява това да стане чрез “писмено споразумение”, сключено “най-малко 3 дни

375

преди началото на стачката” [1, чл. 14, ал. 2]. В
случай, че не се постигне споразумение за това
“всяка от тях може да поиска от Националния институт за помирение и арбитраж въпросът да бъде
решен от едноличен арбитър или арбитражна комисия” [1, чл. 14, ал. 3]. Съгласно текста на нормата „в срок три работни дни от получаването на
искането директорът на института определя едноличен арбитър или арбитражна комисия”, като определения арбитражен орган трябва в „7-дневен
срок от определянето му” да разгледа и реши
спора. Ако за стачка поради нерешен колективен
трудов спор тези срокове може да се използват и
за полагане на усилия спорът да бъде решен без
да се стига да обявяване на стачка, то при стачката
от солидарност спазването на крайните срокове може да снижи ефекта от нейното обявяване, или изобщо да я направи безсмислена, ако междувременно спорът бъде разрешен.
Но правото да се обяви една стачка за незаконна има само съдът, ако е сезиран по съответния ред от страна по спора, притежаваща активна
легитимация, тъй като от това произтичат твърде
важни неблагоприятни правни последици за незаконно стачкуващите работници и служители. Постановяването на съдебното решение за законността или незаконността на една стачка обаче изисква
време, в течение на което стачката може да вече
да е преустановена, а стачкувалите от солидарност
да са изправени пред риска законността на стачката да бъде оспорена пред съда.
При хипотезата, че съдът постанови решение,
че стачката е законна, то и стачките от солидарност към тази стачка ще бъдат законни. По-сложно става, когато съдът се произнесе с влязло в сила решение, че стачката е незаконна. В такъв случай и солидарните стачки ще се окажат незаконни,
от което ще произтекат съответните неблагоприятни правни последици за стачкувалите работници и
служители. Следователно, желаещите да стачкуват от солидарност работници и служители са изправени пред риска да подкрепят незаконна стачка
и да понесат предвидените последици от това. При
силно изразено чувство на солидарност единственото, на което може да разчитат съпричастните
работници и служители е коректността на тези работници и служители, чиито искания те оценяват
като справедливи и ги подкрепят от солидарност,
т. е. да са обявили законна стачка.
Анализът на правната уредба на стачките от
солидарност показва, че има празноти в нея, че
всъщност трябва да се прецизира. Препратката на
чл. 11, ал. 4 към уредбата на ал. 3 за реда, по
който може да се обявява „стачка от солидарност в
подкрепа на законна стачка на други работници”
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не е достатъчна. Остават открити въпросите за икономическата целесъобразност и степента на работническата солидарност по отношение на устойчивостта в микро- и макроплан, които, макар че
имат икономически измерения, могат да бъдат
предмет на рамкова уредба, за да не се стига до
ненужни увлечения в това отношение. Открити остават въпросите и по отношение на териториалния
обхват на такива стачки, по отношение на допустимата отраслова, браншова и професионална принадлежност на солидаризиращите се чрез стачката работници и служители, за реда, по който може
да се обявяват стачки от солидарност. Въз основа
на анализа на този вид стачки са направени предложения de lege ferenda, т. е. за възможна промяна на законодателството за постигане на по-голяма прецизност в правната им регулация с оглед
осъществяване по-голяма стабилност на икономическите субекти и постигане на устойчиво развитие в национален мащаб, като същевременно ос-

тане ненакърнимо конституционното право на
стачка.
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SUPPORT OF THE LAW STRIKE OF OTHER ЕMPLOYMENTS
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ABSTRACT
The sustainable development supposes steadily economical subjects which function in harmony with the environment and the standard of life. Along with this in it may to arise collective working controversies which can to be
settled by strikes. This may to arouse some instability. Reflection arouses the solidarity strikes in support of the law
strike of other employments in this relation. The big difference in the aim of both kind strikes arouse some problems,
which in detail are consider in present paper. On the basis of the analysis of this kind strikes are making proposals for
possible change of legislation with the purpose of reaching more precision in law regulation and stability of economical
subjects.
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УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИЛИ КАК ДА СПРЕМ КАДРОВОТО
„БРАКОНИЕРСТВО” НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ IT СЕКТОРА
Велина Колева
Икономически университет – Варна
Секторът на информационните технологии е сред най-конкурентните ниши на трудовия пазар в момента.
Огромният глад за кадри създава ожесточено съперничество между организациите при наемане, задържане и
развитие на ключовите специалисти. Това налага прилагането на все по-качествени подходи при управление на
мотивацията им, с възможност за пълно идентифициране и задоволяване на техните потребности. По този начин
фирмите генерират ключови конкурентни предимства на пазар, в който основен фактор за успех са висококвалифицираните служители, с многостранността на знанията и уменията, които носят.
Ключови думи: мотивация, информационни технологии, ключови специалисти, конкуренция
Key words: motivation, information technologies, key specialists, competition

И 2008 година ще бъде белязана от липсата
на хора на пазара на труда или така наречения
“Пазар на кандидата”. Тук следва да се отделят
двата различни аспекта на проблема – липсата на
хора въобще и проблема с квалификацията.
Основните причини за това, както и през изминалата година, са: растеж на икономиката и разширяване на вече работещите предприятия, нови
чужди и български инвестиции, големи инфраструктурни проекти, неефективно използване на персонала. Миграцията към страните от ЕС на специалисти с различна квалификация оказва и ще оказва все по - значим натиск върху пазара. От значение са и недостига на задълбочена информация за
пазара на труда, ниската мобилност в рамките на
страната, липсата на мотивация, особено при младите хора, съчетано с демографския проблем. В
този смисъл, основните насоки на трудовият пазар
през настоящата 2008 г. се характеризират със:
[3]
• задълбочаваща се липса на хора с всякаква
квалификация (и без квалификация) на пазара на
труда;
• миграция към и от Европа, основно на хора
със специфични квалификации;
• развитие на мерките на фирмите за привличане и задържане на персонала, и преосмисляне на разпределението на работата и ресурсите в
рамките на фирмата;
• повишение на заплатите;
• започване на промяна на нагласите на трудещите се и търсещите работа към изграждане на
подходящата кариера и намиране на най-добрите
условия за тях; продължаващи проблеми с мотивацията и познаването на пазара;
• начало на внос на кадри от трети страни, но
и нов шанс за хората в предпенсионна и пенсионна възраст;
• продължаване на работата на бизнеса с об-

разованието и развитие на кариерното консултиране, ориентиране и развитие като стратегия за дългосрочно решаване на проблемите с персонала.
Голяма част от описаните тревожни тенденции,
касаят и сектора на информационните технологии.
Той е един от най-динамичните и конкурентни ниши на трудовият пазар през последните години. До
1990 г. България е била водеща със силно развити
сектори на държавната икономика – електроника и
микроелектроника, електротехника, изчислителна
техника. След промените, следват години на криза
и застой, което води до „изтичане на мозъци”, свиване на отрасъла, липса на пазар и финансови възможности за местните компании. Постепенно след
1997 г. започва възраждане на сектора, като силно присъствие заемат неразвивани до момента, но
ключови области, като: разработка и внедряване на
софтуер, системна интеграция, телекомуникации.
Доброто име на българските специалисти, както и
по-ниската цена на труда, доведе до навлизането
на редица чуждестранни компании. Гиганти в сектора - SAP AG, Tumbleweed, HP - наеха качествена работна ръка и доведоха до гъвкавост и постоянен ръст на основните трудови възнаграждения,
както и до изграждането на нова култура по отношение на персонала. България се очерта като привлекателна аутсорсинг дестинация и за нови
компании, които планират свои поделения у нас с
намерението да ангажират много специалисти. Като
към това се прибави и миграцията на IT кадри с
ключови компетенции, се оказва, че в софтуерния
бранш все повече се задълбочава кризата с липсата на достатъчно подготвен персонал. От друга
страна, напоследък и българската образователна
система не предоставя на бизнеса очаквания брой
квалифицирани служители, макар да твърди, че има
добри показатели за ниво на образованието и да ги
изтъква като предимство в надпреварата за привличане на чуждестранни инвестиции. Редица проучвания показват, че качеството на образованието
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в страната се влошава и не отговаря на темповете
на развитие на ИТ индустрията.
В ожесточената конкуренция между организациите за наемане, задържане и развитие на
специалисти, все по-често се прибягва до традиционните за маркетинга подходи – този път не за привличане на клиенти, а за привличане на служители.
„.....много компании се опитват да направят поефективен процеса на наемане на хора, като използват техниките на брандирането” [2, p. 5].
Същите агресивни маркетингови тактики и стратегии, предлагани за привличане на потребители, сега стават основни инструменти в мениджмънта на
квалифицирани специалисти. Налага се прилагането на все по-качествени техники при управление
на мотивацията им, с възможност за пълно идентифициране и задоволяване на техните потребности. По този начин фирмите ще генерират ключови
конкурентни предимства на пазар, в който основен
фактор за успех са висококвалифицираните служители, с многостранността на знанията и уменията, които носят.
Така очертаните проблеми и тенденции в сектора са обект на редица дебати и изследвания. През
октомври 2007 г. на специалната трета национална конференция „Електронното образование и IT
Job Fair 2007”, бяха представени резултатите от
представителното годишно проучване на Computerworld и Алфа Рисърч за заплащането на ИКТ кадрите през изминалата година [4]. Подобно изследване, но този път с глобален характер, бе направено и от сп. CIO [5]. Успоредно с това, JobTiger започна да публикува онлайн желаните и предлаганите възнаграждения по бизнес сектори и региони
[6]. Проведе се и мащабно изследване на мотивацията на студентите (от Фондация на бизнеса за
образованието, съвместно с Hewitt), резултатите
от което бяха представени през месец февруари
2008г.
Обобщавайки част от публикуваните в медийното пространство резултати, ще направим опит
да очертаем основните и най-специфични за бранша мотивационни проблеми, както и възможностите за тяхното разрешаване1 . Прилагането им, до
известна степен би могло да гарантира задържането на качествените служители, давайки възможност за „отпор” на „кадровото бракониерство” в сектора.
• Заплатата вече не е толкова решаваща –
средното месечно възнаграждение на IT специалистите у нас през 2007 г. възлиза на 970.08 лв. Това
е над два пъти повече в сравнение със средната
работна заплата за страната. Тенденцията на уве1 Те не са подредени по степен на важност.

личаване на заплащането ще продължи и през 2008
година.
И все пак, 25% от анкетираните получават заплата до „психологическия” праг от 500 лв., който в
„скъп” бранш като информационните технологии
се възприема като относително ниско възнаграждение. Обикновено това са служители, които работят в по-малките градове и на изпълнителски позиции - системни анализатори/одитори, тестинг и QA
инженери, хардуерни специалисти и Web дизайнери. От в. Computerworld уточняват, че в сравнение с миналогодишни проучвания, процентът на IT
специалистите с ниски заплати е намалял значително.
Мнозинството от експертите във високотехнологичната сфера получават нетно месечно възнаграждение между 500 и 1000 лв. Това са
38,35% от участниците в проучването. Около една
трета е делът на служителите, чиято работна заплата е над 1000 лв., а близо 5% могат да се окачествят като наистина скъпо платени специалисти,
предвид нивото им на месечно възнаграждение –
2000 лв. Това са предимно специалисти от големите градове (София, и в по-малка степен Варна),
които са дългосрочно ангажирани към компаниятаработодател и почти без изключения имат планове
да се задържат на текущата си позиция повече от
5 години. Характерно е още, че всички заети са в
частни фирми, предимно български.
Служителите във аутсорсинг компании, участващи в проучването, отчитат най-високите регистрирани нива на заплащане – 3500 лв. месечно и
нагоре. Наблюденията показват, че средната работна заплата тук възлиза на 1222 лв., което е три
пъти повече от средното за страната и с около четвърт повече от средното за IT специалистите.
След като недостигът на квалифицирана работна сила значително повиши нивата на заплащане в сектора, сега „летвата се вдига още по-високо”. Макар да е сериозен фактор, възнаграждението не е основен мотиватор. Днес повечето IT мениджъри твърдят, че всъщност заплащане в рамките на нормалното за бранша е най-малкото, което може да се направи за задържането на един
специалист.
• Професионално развитие – около една трета от анкетираните IT специалисти оценяват високо възможността за допълнителна квалификация и
обучение, предложена им от работодателя. Те търсят постоянно усъвършенстване на уменията си,
израстване и развитие. Бонуси под такава форма
обаче реално се дават на по-малко от 4% от
служителите. Вероятно причината за това се крие
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и в недостатъчната „надеждност” на този традиционно силен мотивационен инструмент - отлично обученият специалист лесно ще намери добри предложения в по-атрактивни компании и ще обезсмисли инвестицията, която работодателят му е направил, заплащайки за неговото обучение. Единствените ограничителни клаузи, които се прилагат в това отношение, са свързани с инвестициите, правени от фирмата в скъпи обучения от типа МВА или
сертификациите в ИТ сектора. Когато мениджърът
финансира подобен курс, обикновено в основния
или в отделен договор, служителят се задължава
да работи определен период в компанията или да
възстанови съответната част от разходите по обучението при предсрочно напускане.
• Екипна ориентация – на едно от ключовите
места по важност за задържането на специалистите, се оказва екипът. Взамозависимостта и доброто сътрудничество между екипните членове, създава сплотеност и позитивна енергия за работа. А
това е особено важно за управление на мотивацията в екипа.
• Балансът „работа – личен живот”- гъвкавостта е подход, който може да помогне за привличането на хора с ясна визия за кариерното си израстване. Възможностите за допълнителен отпуск и свободата за определяне времето за почивка са сред
бонусите, които българските IT служители най-високо ценят. 31% от анкетираните посочват, че гъвкавото работно време е сред трите най-важни за
тях неща. В тези рамки високо се оценяват и възможностите за извънреден труд („overtime”).
• Предизвикателна и творческа работа – успешната мотивационна политика на една компания се изразява и в подхранването на среда, стимулираща гъвкавост и иновативност. Хората в технологичният сектор са творци и именно заради естеството на работа, те трябва да проявяват креативен подход, както и да могат да стимулират проницателност и иновации.
• Ангажимент към работата – не чувства ли
ангажимент към задачите си, опитният и талантлив IT специалист, ще потърси друга компания. Тук
от голямо значение е ролята на мениджъра, който
не просто да осигурява атрактивна и стимулираща
работа на своите служители, но и възможности за
реализация и развитие на собствените им идеи, и
разбирания в съответната област. Така се създава
ангажираност към фирмата. Ето защо гиганти като “Хюлет Пакард” напр., дават възможност на служителите си сами да “програмират” кариерното си
развитие в компанията. “За всяка позиция е разработена т. нар. roadmap (пътна карта)”, казва Любо-
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мира Талева, мениджър “Човешки ресурси” на корпорацията за България. Планиране на кариерата вече е въведено и в редица други по-малки ИТ фирми.
• Признание – моралното възнаграждение
има пряка връзка с чувството на ангажираност към
компанията. Признаването на личните постижения
е традиционно ключов мотиватор, който не бива да
се пренебрегва от мениджмънта.
Проведено от авторката непредставително
проучване относно ценностната ориентация и мотивация на специалисти от IT сектора в гр. Варна,
до голяма степен потвърждава изнесените в представителното национално изследване резултати [1].
Участниците в анкетите са почти единодушни, че
привличането и задържането на ИТ специалисти в
дадена организация зависи от това дали ще им бъдат предложени добри възможности за професионално развитие и обучение, творческа дейност и
възможност за свобода, и самостоятелност при изпълнение на задачите, добри условия на труд и гъвкаво работно време. Единственото сериозно разминаване е по посока на възнаграждението – варненските служители все още отдават приоритетно
значение на високите доходи в сравнение със софийските IT специалисти, по причини, които по-горе изяснихме. Конкретните резултати сочат, че ключово значение за сектора на информационни технологии в гр. Варна имат:
• Високите доходи - традиционно силен мотиватор, естествен резултат на общата социално-икономическа ситуация в страната, както и на изключително конкурентният в този сектор трудов пазар;
• Способността за създаване и прилагане на
нови идеи (творчество) - следствие на спецификата и характера на осъществяваната дейност. Информационните технологии е една от най-бързо развиващите се сфери на икономиката. Динамичните
промени, осъществяващи се в нея, изграждат у ИТ
специалистите нагласата за новаторство и риск при
изпълнение на ежедневните задачи. Това превръща тези ценности в ключови за дейността;
• Екипността и добрите условия на работа - в
един успешен ИТ екип, всеки сътрудник е профилиран в определена дейност и никой друг не е в
състояние да го замести. Това налага изключително добро сътрудничество между отделните членове,
за да бъдат изпълнявани бързо и ефективно
задачите. Желаният комфорт на работното място,
от своя страна, е следствие от спецификата на ИТ
дейността – удобството в работата е зависимо до
голяма степен от качеството на наличните в отдела офис техника, софтуери2 др.;

2 Колкото по-съвременна е наличната техника и програми, толкова по-бързо ще бъдат изпълнявани произтичащите задачи.
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• Индивидуализма - особено важна категория,
свързана с възможността за даване на свобода и
самостоятелност при изпълнение на задачите. Това
провокира творческото и индивидуалистично начало,
особено присъщо на специалистите от този сектор.
В този смисъл, Его-то се поощрява, създават се
условия за признаване на личните постижения и възможности за поемане на персонална отговорност.
Изграждането на добро самочувствие е предпоставка за подобряване на личностната ефективност.
В обобщение, IT специалистите вече не се задоволяват само с високи заплати - те искат и гъвкаво работно време; допълнителни отпуски; предизвикателни задачи, които да им дават възможност да се развиват; възможност за обучения и повишаване на квалификацията; свобода и самостоятелност на работа. Все още малко популярни у
нас са широко използваните на Запад мотивиращи
механизми, като бизнес и управленски обучения,
различни видове бонуси, творчески отпуски, права
за придобиване на акции на преференциална цена
и т.н. Все по-видно е, че в този така динамичен и
„гладен” за качествени служители сектор, ще печелят онези компании, които не само предлагат кон-

курентно заплащане, но и допълнителна добавена
стойност под формата на конкретни материални и
нематериални придобивки.
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ABSTRACT
At present, the information technologies sector is amongst the most competitive niches of the labor market. The
great hunger for staff creates a violent rivalry among the organizations in the process of hiring, keeping and developing
the key specialists. This makes it necessary to implement more qualitative approaches in their motivation management,
with the opportunity for a full identification and satisfaction of their needs. By so doing, the companies generate key
competitive advantages on the market with the highly qualified and competent employees being the main factor for
success on the market due to the versatility of the knowledge and abilities they have.
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Целта на настоящата разработка е да се осветли възможното партньорство от процеса на управление на
устойчивото развитие на социалния капита и да се посочат условия за повишаване на конкурентноспособността
на човешките ресурси с помощта на средства от структурните фондове. Проведено е кабинетно проучване на
състоянието на заетостта в общините от област Русе и са изведени тенденции в развитието на човешките ресурси.
Разработена е схема на взаимовръзките и е анализирана ролята на заинтересованите страни в процеса на устойчиво развитие на социалния капитал и са обосновани възможностите за разрешаване на идентифицираните
проблеми със средства на финансовите инструменти на ЕС – ЕСФ.
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Целта на настоящата разработка е да се осветли възможното партньорство от процеса на управление на устойчивото развитие на социалния
капитал, да се посочат условия за повишаване на
конкурентноспособността на човешките ресурси с
помощта на средства от структурните фондове. За
нейното постигане са решени следните задачи:
1. Изследвано е състоянието на безработицата в общините от област Русе.
2. Определени са основните участници и ролята им за насърчаване развитието на човешките
ресурси в общините във връзка с възможностите,
предоставени от европейските структурни фондове.
Провеждането на ефективни политики за насърчаване на социалния капитал в административно - териториалните единици1 (общини, области) е
основа на устойчивото развитие на регионите. Това
в частност налага потребността от изследване на
предпоставките за устойчиво развитие на човешките ресурси и разкриване на възможности за осъществяване на интервенции на местно ниво.
На първо място като основен индикатор е разгледана безработицата, отчитаща социално-икономическите аспекти на устойчивото развитие [3].
Наличието на работни места е определящо за избора на местоживеене за голяма част от индивидите. Възможностите за заетост са предпоставка
за преодоляване на проблемите на бедността,
престъпността, качеството на живот и здравословното състояние и са пряка функция на възможностите за придобиване на образование и наличието

на природни ресурси. Следователно анализът на
състоянието на пазара на труда и тенденциите в
неговото развитие могат да послужат като основа
за планиране на бъдещите политики по насърчаване на устойчивото развитие на човешките ресурси
и определяне на основните участници в процеса по
тяхното прилагане.
На второ място е членството на България в
Европейския съюз (ЕС), което дава възможност за
прилагане на финансови инструменти на общността за решаването на местни проблеми, сред които и насърчаването на заетостта. Основна роля
за осъществяването на политиката по отношение
на човешките ресурси през следващите години се
пада на Европейския социален фонд чрез оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Административен капацитет”. Ето защо е
необходимо на базата на приоритетните направления на програмите, да се определи ролята и мястото на представителите на заинтересованите страни в една община за създаване на предпоставки за
устойчиво развитие на човешките ресурси.
Състояние на безработицата в малките и големи общини
Според данните на НСИ нивото на безработицата в страната намалява. За шестте месеца на
2007 г. коефициентът на безработица е средно
7.4%, което е с 2 пункта по-малко в сравнение със
същия период на 2006 г. По данни на Евростат
средното равнище на безработицата за 2006 г. за

1Административно-териториалното деление на България е двустепенно: области и общини. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Областта, общината и кметството
имат територия, граници, население, наименование и административен център, а районът - територия, граници,
население и наименование. Административните единици (административно-териториалните единици) са резултат от поделянето на държавната територия на райони, в които да се провежда децентрализирано държавното
управление посредством местни органи. [1]
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ЕС - 27 е 8.2%. Анализът на данните за състоянието на пазара на труда в малките общини в България
показва сериозни диспропорции в сравнение с поголемите общини. Наблюдението на равнището на
безработица, изчислено на база икономически активно население сочи трайната тенденция на намаление, като в селските общини то остава твърде
високо и в края на 2006 година. Вж. таблица1.
Проблемите, които могат да се посочат на национално равнище са по-висока безработица сред
жените и по-ниска заетост, особено в селата.
Причините за ниската икономическа активност на
жените може да се обоснове с неравните възможности на жените за включване на пазара на труда.
Като причини могат да се посочат необходимостта
от полагане на грижи за децата и възрастните хора
в семейството и поемане на основна част от грижите за семейното стопанство.
Анализът на пазара на труда в област Русе
за същия период потвърждава тенденциите за намаляване на безработицата на национално ниво.
Вж. таблица 2. В края на 2006 година се постига
намаление на безработицата спрямо края на 2005
година във всички общини от областта. Прави
впечатление, че единствено в община Русе стойността и е по-ниска от средното за страната, а в малките общини е значително по-висока. Сравнително
по-ниските нива на безработица в общините Иваново
и Бяла могат да бъдат обяснени с наличието на
стратегически инвеститори, които осигуряват заетост за голяма част от населението на общината
и на съседните общини.
Динамиката на пазара на труда показва известни различия от общите показатели за страната.

Интересен е фактът, че жените в малките селски
общини на област Русе са по-малко уязвими на
пазара на труда, в сравнение с усреднените национални показатели. Равнището на безработица сред
жените в тях е по- ниско (52,85%) , докато в община Русе то достига 65,12%. Вж. таблица 3. Като
причината за това може да се изтъкне фактът, че в
малките общини на област Русе се развива леката
промишленост, в която предпочитана работна ръка са жените.
Анализът на данните за свободната работна
ръка показва и други различия в състоянието на
пазара на труда в малките и големите общини.
Голяма е разликата в нивото на безработица
сред лицата без професии – 72,1% в селските общини и 37,1% в община Русе. Обратна е тенденцията при безработните лица - специалисти. Докато
в община Русе те съставляват 38,25%, то в селските общини са 13,5%. Възможна причина е отливът на тези кадри към по-големите населени места.
Според образователната структура в малките общини делът на безработните лица с основно
образование е 54,95%, следвани от лицата без образование – 21,56% (26,46% и съответно 9,8% в
община Русе). Обратно е съотношението при останалите групи – по-нисък е делът на безработни
лица с висше образование – 4,43% (18,06% в община Русе), без професия - 4,3% (7,26% в община Русе) и при лицата със средно образование 32,88% при 47,37% за община Русе.
Според възрастовата структура съотношението на безработните лица в големите и малки общини е сходно.

Таблица 1. Средногодишни данни на работна сила и коефициенти на икономическа активност,
заетост и безработица през 2006 г. по местоживеене и пол [6]

Работна сила, хил.
Местоживеене,
по пол
Общо
Мъже
Жени
В градовете
Мъже
Жени
В селата
Мъже
Жени

всичко
3 415.7
1 809.2
1 606.5
2 604.7
1 350.5
1 254.2
811
458.6
352.4

заети
3 110
1 652.8
1 457.2
2 409.4
1 253.3
1 156.1
700.6
399.5
301.1

безработни
305.7
156.4
149.3
195.3
97.2
98.1
110.4
59.2
51.2

Лица
извън
работната
сила, хил.
3 243.5
1 383.7
1 859.7
2 065.2
870.4
1 194.8
1 178.3
513.3
664.9

Отн. дял в %
икономическа
активност
51.3
56.7
46.3
55.8
60.8
51.2
40.8
47.2
34.6

заетост
46.7
51.8
42.0
51.6
56.4
47.2
35.2
41.1
29.6

безработица
9.0
8.6
9.3
7.5
7.2
7.8
13.6
12.9
14.5
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Таблица 2. Динамика на равнището на безработицата (в %) в област Русе по общини

Години

Общини
Борово
Бяла
Две могили
Ценово
Вятово
Иваново
Русе
Сливо поле
област Русе
За страната

1999
34,4
49,4
42,3
53,6
46,6
54,7
16,5
37,7
24,9
×22,0

2000
39,1
28,5
36,6
36,8
41,9
21,8
14,45
38,51
21,2
17,9

2001
35,1
25,2
33,8
34,9
41,6
21,4
14,1
34,3
19,8
17,3

2002
35,6
23,4
27,0
39,5
43,6
23,6
11,6
35,2
17,7
16,3

2003
32,6
21,4
27,4
38,5
42,8
20,5
8,8
31,6
15,0
13,5

2004
27,8
17,9
24,0
27,6
38,5
17,8
7,0
28,3
12,6
12,2

2005
23,3
14,3
19,9
18,9
36,8
14,7
5,6
24,8
10,5
10,7

2006
18,7
13,9
18,3
20,1
32,7×
13,4
4,5Ø
20,5
9,0
Ø9,1

Изменение
1999 / 2006 г.
-15,7
-35,5
-24,0
-33,5
-13,9
-41,3 ×
-12,0Ø
-17,2
-15,9
-12,9

Равнището на безработица е изчислено на база икономически активно население.
(с - максимална стойност, т - минимална стойност) [4]

Таблица 3. Безработица в общините от област Русе за 2006 г.

Години

Общини
Борово
Бяла
Две могили
Ценово
Вятово
Иваново
Русе
Сливо поле
област Русе
За страната

1999
34,4
49,4
42,3
53,6
46,6
54,7
16,5
37,7
24,9
×22,0

2000
39,1
28,5
36,6
36,8
41,9
21,8
14,45
38,51
21,2
17,9

2001
35,1
25,2
33,8
34,9
41,6
21,4
14,1
34,3
19,8
17,3

2002
35,6
23,4
27,0
39,5
43,6
23,6
11,6
35,2
17,7
16,3

2003
32,6
21,4
27,4
38,5
42,8
20,5
8,8
31,6
15,0
13,5

2004
27,8
17,9
24,0
27,6
38,5
17,8
7,0
28,3
12,6
12,2

2005
23,3
14,3
19,9
18,9
36,8
14,7
5,6
24,8
10,5
10,7

2006
18,7
13,9
18,3
20,1
32,7×
13,4
4,5Ø
20,5
9,0
Ø9,1

Изменение
1999 / 2006 г.
-15,7
-35,5
-24,0
-33,5
-13,9
-41,3 ×
-12,0Ø
-17,2
-15,9
-12,9

Таблицата е съставена по данни на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Русе

Тревожен факт е високият дял в общото съотношение на продължително безработните лица
(68,01%, в община Русе, към 53,83% в малките
общини). Това говори за по-ниска адаптивност и поставя въпроса за равния достъп на жените до пазара на труда.
Чувствително по-висока е дългосрочната безработицата при младежите на възраст до 29 години – 15,02% в малките общини, при 7,15% в община Русе. Този проблем може да се разглежда
като основна предпоставка за миграцията на младото население към по-големите населени места
и обезлюдяването на малките общини.
Може да се заключи, че проблеми на ефективното използване на човешките ресурси във всички общини създават ниската квалификация и високата безработица сред жените, лицата над 50 годишна възраст и дългосрочно безработните. Оттук

следва необходимостта да се формулира целенасочена политика за решаване на проблемите на рисковите групи на пазара на труда. Тези проблеми
са посочени като основни в Стратегията по заетостта на България за периода 2004 - 2010 година и
за тяхното решаване са предвидени съответни мерки [2].
Като специфичен регионален аспект на проблемите на човешкия капитал може да се посочи,
че в малките общини е преобладаващо нивото на
безработица сред лицата с основно, начално и пониско образование – 74,41% от всички безработни лица, докато в големите общини преобладават
безработните лица със средно образование –
47,37%.
Причините за диспропорциите на коефициентите на безработица според образователната структура в по-малките населени места може да се дъл-

384

Даниела Йорданова

жат на няколко причини: миграция на квалифицираното население към по-големите населени
места, невъзможност или нежелание за продължаване на образованието, поради финансови причини или недостатъчна мотивация, причинена от недостига на работни места и др. За определянето
на факторите и степента на въздействието им върху образователната и квалификационна структура
на пазара на труда следва се извърши по-нататъшно задълбочено проучване.
На базата на горния анализ могат да се изведат основните целеви групи безработни лица, на
които е необходимо да се обърне приоритетно
внимание. Ако се подредят по важност тези групи
биха изглеждали така:
• Целеви групи в големите общини – жени,
вишисти, нискоквалифицирани лица, дългосрочно
безработни.
• Целеви групи в малките общини – лица с
основно и по-ниско образование, дългосрочно безработни, хора без професия, жени.
Основни изводи: Първо, в големите общини
приоритетът следва да бъде включването на жените на пазара на труда, осигуряване на възможности за заетост на висококвалифицираните специалисти и на квалификация и програми за интеграция на дългосрочно безработните лица.
Второ, в малките общини приоритетно следва
да се решават проблемите на нискоквалифицираното население чрез образование и професионална квалификация за намаляване на бариерите при
търсене на работа, осигуряване на заетост и интеграция на дългосрочно безработните лица, равни
възможности за жените и мъжете и провеждане на
политики за задържане на младото население.
Възниква проблемът как политиките и мерките по заетостта могат да отчетат регионалните особености на пазара на труда, при условие че те са
единни за територията на цялата държава. Доколкото проблемите на пазара на труда са сходни в цялата страна към настоящия момент, Министерство
на труда и социалната политика чрез дирекциите
„Бюро по труда” изпълнява национални програми
и прилага мерки от Закона за насърчаване на
заетостта, които са с еднакви условия и касаят едни и същи целеви групи, дефинирани като рискови.
Тези интервенции отчитат регионалните аспекти на
проблемите на заетостта чрез решенията за финансиране, които се вземат на регионално равнище. В
случаите, когато подобни мерки са недостатъчни
за да повлияят положително върху картината на пазара на труда е необходимо да се търсят алтернативни подходи за решаване на проблемите на безработицата на общинско ниво.
Когато става дума за решения на местно рав-

нище е логично да се потърси ролята на местната
власт. От тук следва въпросът доколко е в състояние общината в лицето на своята администрация
да повлияе върху посочените проблеми и кой следва да бъде привлечен в процеса на тяхното решаване.
Участници в процеса на насърчаване устойчивото развитие на човешките ресурси в общините
Чрез прилагане на метода анализ на заинтересованите страни могат да се определят основните групи представители на местните общности.
Тяхното ангажиране в процеса на планиране и управление на устойчивото развитие на региона рефлектира върху състоянието на заетостта и пазара
на труда, което прави въпросът за реализацията
на партньорство на местно ниво изключително
актуален.
Основни страни в процеса на партньорство за
насърчаване развитието и подобряване качеството
на човешките ресурси са представителите на общинската администрация, неправителствените
организации, образователния сектор и предприемачите.
Представителите на местните власти и публичната администрация имат важно значение, тъй
като те са отговорни за осъществяване на процеса
по планиране и програмиране на местното социални и икономическо развитие и привличане на всички заинтересовани страни. Те се явяват и обединяващо звено за реализация на планираните приоритети и мерки. Към тази група могат да се причислят общинска администрация, регионална дирекция „Бюро по труда”, дирекция „Социално подпомагане” и др.
Функциите на общинската администрация на
стратегическо ниво могат да се дефинират като определяне на приоритетите за развитие в общината
в процеса на планиране на регионалното развитие
и прилагането им чрез реализацията на различни
проекти. По отношение на проблемите на заетостта ролята на общината към момента се заключава
в реализация на проекти по национални програми
за осигуряване на заетост – „От социални помощи
към заетост”, „Социален асистент” и „Заетост на
младежи в публичната администрация” и др. Възможности предоставят и публично - частните партньорства, чрез които общината може да предоставя своя материална база за насърчаване на провеждането на професионално образование и обучение и ученето през целия живот. От общините
зависи и състоянието на образователната инфраструктура, общинска собственост, която може да
бъде реиновирана със средствата на Структурните
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фондове (Оперативна програма „Регионална развитие”).
Важна е ролята на представителите на неправителствените организации (НПО). Те имат доказан опит при разработването и реализация на проекти през последното десетилетие и поради това
са основни партньори за реализиране на общинския план за регионално развитие. Възможностите
за изпълнение на проекти по оперативните програми за неправителствените организации са найголеми, тъй като те са потенциални бенефициенти
по-голямата част от тях. Неправителственият сектор може да въздейства върху равнището на заетост в общината чрез привличане на финансиране от няколко оперативните програми „Насърчаване
на човешките ресурси” и „Конкурентноспособност”
и Националния стратегически план за развитие на
селските райони.
Представителите на стопанските организации
(предприемачите) в общините са най-важният фактор за осигуряването на заетост. За откриването
на допълнителни работни места те могат да бъдат
подпомогнати от общинската администрация и
НПО сектора не само чрез партньорство при проекти за заетост и квалификация, но и под формата
на публично- частни партньорства за реализация
на различни бизнес идеи.
Тяхната роля за разкриване на работни места
и задържане на човешките ресурси в общината е
определяща, затова е важно общинската администрация да предвиди и допълнително информационно осигуряване на нуждите на фирмите чрез подобряване на административното обслужване и
улесняване на достъпа до информация. Голяма част
от общините практикуват обслужването на едно
гише, което е добър пример за осигуряване на прозрачност и намаляване на административните бариери. В тази посока съществуват възможности за осигуряване на финансови средства чрез кандидатстване с проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”. Тя предлага възможности за
подобряване на качеството на административното
обслужване и повишаване на прозрачността на работата на публичната администрация.
При анализа на безработицата като основни
проблеми за осигуряване на работно място се обособиха е недостатъчното ниво на образование и липсата на подходяща професионална квалификация,
адекватна на пазарното търсене. Решението на този проблем е свързано с участието на образователните институции на територията на общината
при решаване на проблемите на заетостта. Основните, средни и висши учебни заведения осигуряват
качеството на човешкия ресурс преди да навлезе
на пазара на труда, а организациите, предоставя-
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щи професионално образование и обучение могат
да предложат необходимата допълнителна квалификация и провеждането на политики за учене през
целия живот. От капацитета и материалната база в
тях зависи качеството на човешкия ресурс и размера на допълнителните разходи, платими от предприемача за въвеждане на младите специалисти
на работното място и бързината, с която младите
могат да си намерят работа. Осигуряването на подходяща образователна инфраструктура и дейностите по квалификация и преквалификация могат да
се финансират по Оперативните програми „Регионално развитие” и „Насърчаване на човешките ресурси”. При реализацията на такива проекти образователните институции имат възможност да си
партнират с всички останали заинтересовани страни.
Всяка от посочените групи има своята роля в
за процеса на насърчаване и развитие на човешките ресурси и заетостта, като партньорството между тях може да допринесе за разработването и изпълнението на качествени проекти, отчитащи регионалните потребности.
В заключение може да се посочи, че регионалните различия на пазара на труда са големи и се
изразяват не само в равнищата на безработица и
заетост, а и в процентното съотношение на различните групи на пазара на труда. Следователно,
от изключителна важност е да се търси регионалният аспект при решаването на проблемите по
ефективно използване на човешките ресурси.
Необходимо е прилагането на специфични мерки
и подходи в малките общини, тъй като човешкият
капитал в тях е особено уязвим от гледна точка на
заетост и качество на живот.
Заетостта е основна предпоставка за намаляване на процесите на миграция, бедност и социална изолация, поради което фокусирането на местните власти върху решаване на проблемите на пазара на труда се квалифицира с особена важност.
В този смисъл местните власти следва по-пълно
да осъзнаят ролята си на интегриращ фактор и да
стимулират развитието на партньорства между
представителите на отделните сектори в общината.
Оперативните програми предлагат възможности за финансиране на проекти, които да отчетат регионалните проблеми на пазара на труда, които следва да се използват в партньорство.
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ABSTRACT
The goal of the article is to present the situation on the labor market in the district of Rousse and the possibilities
standing in front of the local authorities for existing problems solution through the financial support of the Structural
funds of EU. A desk research is being carried out and an analysis of unemployment situation in being prepared. The
tendencies in the labor market have been marked. The article presents a stakeholder analysis in the municipalities and
points the role of each participant in the process of planning and implementation of policies and measures for sustainable region development in particular labor market issues through the financial support of operational programs in
Bulgaria for the period 2007-2013.
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МОТИВАЦИОННИ ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ТРУДА
Диляна Янева
Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград
През последните десетилетия въпросите за мотивацията са от изключително актуално естество.Човекът
като носител на възможностите за успех на организацията застава в центъра на управлението на все повече
компании. Ето защо организациите, които обръщат внимание на специфичните нужди на своя персонал, винаги
се радват на лоялни и мотивирани служители. За постигането на по-висока ефективност на труда, в която и да
е организация, следва да се познават факторите, които определят поведението на човека в процеса на труда, за
да се намерят начините за въздействие върху индивида или групата в този процес. За да може мотивацията на
отделните сътрудници да бъде насочена в посока повишаване ефективността на труда, на първо място – трябва
да се изучат на факторите /общи и непосредствени/, и на второ да се създаде система за мотивиране.
Ключови думи: мотивация, мотивационни модели, мотивационни фактори, теории, показатели, производителност на труда
Key words: motivation, motivating factors, motivating models, theories, indices, labour productivity

Трудовата мотивация на българина е много
ниска. Това се дължи на лошите икономически, социални и дори културни условия в България. Икономически погледнато нивото на средната работната
заплата е много под минимума. Оттам следва понижената мотивация и дори нейната липса – работниците намаляват своята трудова интензивност,
за да я застопорят на ниво „за толкова възнаграждение – толкова труд”. Проблемите не идват само
от възнаграждението – липсата на ефективна управленска система води до неизпълнение на служебните задължения и „изправяне срещу системата”. Корупцията несъмнено е един от най-наболелите проблеми на „нашето време”. Липсата на обратна връзка и контрол обезсилва мениджърите,
които се въртят в един омагьосан кръг, без да успеят да разберат нуждите на персонала, да изградят една ефективна мотивационна система.
Неправилното управление на мотивацията в
една организация може да доведе до демотивация
/апатия и дори съпротива/. Всеки мениджър е
наясно, че хората работят ефективно с целия потенциал на възможностите си само когато се отъждествяват с организацията – когато техните цели
са в унисон с управленските. Когато служителят
не получава ясни задачи, липсва подкрепа от мениджъра при добре свършената работа, не се разбира с колегите си, това може да доведе до спадане на инициативността му и да го демотивира.
Симптомите на липсата на мотивация са текучество на персонала, чести отсъствия от работа,
закъснения, ниско качество и количество на работата и липса на интерес към нея. При появата на
тези симптоми, мениджърите трябва да проучат кои
са факторите- мотиватори, бариерите пред тях и в
последствие да изградят ефективна система за мотивиране на заетите.

Факторите за повишаване ефективността на
труда са движещите сили на производството. Това
са работната сила, средствата и предметите на
труда, технологията и организацията на труда.
Всички тези фактори трябва да действат комплексно, за да се повиши ефективността на труда,
но безспорно факторът, без който това би било
невъзможно, е човешкият. Повишаването на производителността на труда се постига чрез хората,
чрез влагането на целия им духовен и физически
потенциал за своето и фирменото благоденствие.
Ефективността на човешкия ресурс е сбор от
три величини: способности, пригодност /адаптивност/ и мотивация. За да свърши добре работата
си, дадения служител, освен че трябва да притежава необходимите качества и умения, той трябва да
успее да се адаптира към спецификата на работата и да бъде емоционално ангажиран с нейното
ефективно изпълнение.
Мотивационните фактори са „тези въздействия на социалния субект на общата икономическа
и социална среда, както и на средата в предприятието или организацията върху работниците и служителите, които определят тяхната мотивация в трудовия процес, тяхното желание за постигането на
дадена цел.” /Шопов, Управление на персонала,
1995, с.116/.
Мотивационните фактори се разделят на три
групи – личностни, общи и непосредствени.
Факторите, свързани с личностните характеристики на заетите са онези потребности и интереси,
които са свързани с човешкия характер, качества и
умения. Характера на служителя определя неговото трудово поведение, активност и ангажираност.
Познавайки личността и неговите способности и
интереси, добрият мениджър лесно би повлиял на
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целенасоченото поведение на конкретен работник.
Към общите спадат равнището на задоволеност на човешките потребности и влиянието на обкръжаващат среда върху служителя. Човешките потребности като мотивационен фактор са пряко свързани с трудовата активност на служителите. За да
се задоволят по-големите потребности на работниците и техните семейства, трябва да се получават
по-високи доходи, т.е. трудовата активност би следвало да е по-висока. Ето защо мениджърите не трябва да ограничават този фактор, за да не ограничат
постъпленията на фирмата като цяло.
Непосредствените мотивационни фактори са
тези, свързани с отношението и въздействието на
мениджъра и организационната среда върху персонала: работна заплата и възнаграждения, власт
и делегиране, признание и санкции, и пр.
Непосредствените мотивационни фактори са
именно тези, които в управленската теория се свързват с понятията „трудова изява”, „трудова ангажираност” и „удовлетвореност”. Тези фактори се явяват същинската трудова мотивация и са мостът
между усилията, които служителите отдават в работата си и удовлетворението, което получават от
това. На този етап говорим вече не просто за задоволяване на някаква физиологическа човешка
потребност, ами за удовлетворяване и припокриването на неговите лични с комплекса от нужди на
семейството и на организацията му. Удовлетворението от труда в литературата най-често се свързва с позитивното, благоприятното и ефективно отношение към работата от страна на заетите. Удовлетворението в трудовия процес е някакъв вид отношение, то не трябва да се изчерпва единствено с
отношението към труда, свързано с разбиране и
следване целите на организацията, спазване на фирмената политика и етика и пр. Към всичко това трябва да се прибави резултата от труда, а именно удовлетворението от задоволяване на материалните и
духовните потребности на служителя.
Мотивационните фактори, влияещи върху
удовлетворението от труда, могат да се подразделят на няколко вида.
Външномотивационните фактори, както подсказва и наименованието им, са свързани с външните мотивационни стимули – работната заплата,
допълнителните възнаграждения, сигурността на
работното място и условията на труд.
Факторите, свързани със отговорността, делегирането, компетентността, умението да се вземат
навременни и ефективни решения, се наричат
вътрешномотивационни.
Оперативно-управленските фактори са тези,
отнасящи се до отношенията ръководител – подчинен. Не едно изследване доказва повишеното за-

доволство от труда при добри, колегиални взаимоотношения, базирани на принципите на разбирателството, доверието, делегирането и дори приятелството.
Четвъртия вид мотивационни фактори се отнасят до отношенията на служителите с техните
колеги. Вече разгледахме проблема, за това че всеки човек се нуждае от комуникация с околните. Тук
става въпрос за удовлетворението от неформалните отношения със заетите – разбирателството в
екипа. В тези взаимоотношения често лидерите способстват подобряването на фирмения климат и
сплотяването на колектива.
Мотивационните фактори, отнасящи се до възможността за развитие също не са за пренебрегване. Към тях спадат условията, които предоставя
фирмата на служителите си за квалификация и
преквалификация, различни образователни курсове /за компютърна грамотност или езикови такива/
и пр. Тези фактори оставят у заетите чувство за
значимост. Служителите разбират, че са ценни за
фирмата, че тя ще направи всичко възможно, те
да се развиват и да бъдат пълноценни.
Факторите на успеха съчетават възможностите за растеж и самоизява. Тези фактори в повечето мотивационни теории и модели, са с най-голяма тежест. Заетите във всяка една организация
трябва да са убедени, че усилията им ще бъдат
възнаградени и когато дадат всичко от себе си ще
заемат полагащият им се пост.
На практика, няма единно разбиране и приложение на идеите за мотивация. Съществуват множество мотивационни теории, които най-общо се
свеждат до две групи - съдържателни и процесни.
Нито една теория не би могла да се приложи в своя
чист вид поради сложната човешка психика и
взаимоотношения. Познавайки обаче разнообразието от теории и възгледи за мотивацията, мениджърът в дадена организацията, би могъл лесно
да изгради своя собствена система от правила и
въздействия върху поведението на подчинените си.
Съдържателните теории се ръководят от принципа за незадоволените потребности. Потребностите за отделните индивиди имат различна тежест.
Конкретна потребност се задоволява по различни
начини и може да доведе до постигане на няколко
положителни резултата за всеки отделен индивид.
Например по-високата длъжност води до по-висока работна заплата и свидетелства за по-добра
себереализация.
По-късно теориите за мотивационния процес
акцентират не върху самите потребности, а върху
психологичните процеси протичащи при мотивацията на служителя, очакванията от резултатите на
неговата дейност, както и отношенията на справед-
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ливост. Тази група теории обикновено се определя
като по-полезна за практическото управление на
човешките ресурси, тъй като е в основата на прилаганите мотивационни техники и стилове на управление в организационните структури.
Разгледахме основните групи мотивационни
теории и техните характеристики, тъй като те са
отправна точка за съвременното значение на мотивационните фактори и удовлетворението от
труда.
Обвързванто на заплащането с трудовата активност и изпълнението на работата е една от найважните мотивационни техники, въпреки че много
мотивационни теории и модели омаловажават неговата роля. Работната заплата и другите нефинансови възнаграждения не задоволяват само материално служителите и техните семейства. Възнагражденията са пряко свързани с чувството за справедливост /теория на Адамс за справедливостта/. Парите биват добър мотиватор, само ако служителите
осъзнават, че единствено доброто изпълнение на
работата е средство за получаването им. Работната
заплата мотивира, тъй като служителят изпитва
чувството, че е полезен на организацията. За него
високата заплата означава висока оценка от ръководителя към извършената работа, признание и
уважение, а следователно и възможност за израстване във фирмата.
Нефинансовити награди също трябва да се вземат под внимание при изграждането на мотивационната система в предприятието. Преференциите
при осигуряването на служителите и превъзмогването на проблемите с отпуските са само част от
техниките, на които залагат мениджърите ползващи Японския модел на управление – теорията „Z”.
Проектирането на длъжностите ще рече ротация, обогатяване и разширяване на длъжностите.
Всички тези параметри взети заедно разнообразяват „сивото ежедневие” на работното място. Увеличаването и разнообразяването на задълженията
на служителите, автономността на изпълнението
й и обратната връзка според Херцберг и неговата
„двуфакторна теория” - ” цели да подобри едновременно и ефективността при изпълнението на
задачите, и удовлетворението на хората, които ги
изпълняват, посредством вклюкването в длъжностите на тези хора по един доста конкретен начин
на по-голямо поле за лични постижения и признание от страна на другите, повече предизвикателства и отговорност, както и повече възможсти за индивидуален напредък и растеж.”
Влошеното качество на комуникациите и липсата на обратна връзка за изпълнението на задачите са основните бариери в почти всяко едно проучване за нивото на трудова мотивация. Обратната
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връзка е съществен проблем в мотивационната
система. Ето защо мениджърът трябва да комуникира с подчинените си, но не просто да говори с
тях, а да следи за изпълнение на работата и постигнатите резултати, да дава конкретни и ясни задачи, да изслушва и разбира служителите, да не
пести похвалите и възнагражденията за добре свършена работа.
Лошият фирмен климат, разгледан от гледна
точка на формалните и неформалните отношения,
също би могъл да демотивира служителя. Делегирането на права, похвалите и разбирателството
в трудовия колектив създава у служителите, така
нужното и за фирмата, чувство за принадлежност
и значимост.
Предоставянето на възможности за развитие
се изразява във възможността на заетите за квалификация и преквалификация, участие в различни
образователни курсове. Служителят осъзнава, че
е ценен за организацията, че тя се стреми на всяка
цена да го задържи и да го направи „перфектен”.
Възможността за растеж във всички мотивационни теории е фактора с ключово значение за
персонала.
Поставянето на ясни и постижими цели мотивира хората, като по този начин се предявяват повисоки изисквания към персонала.
С участието на работниците и служителите в
разпределението на печалбата се цели идентификацията на персонала с интересите и просперитета на предприятието.
Към съвременните мотивационни фактори за
повишавате на трудовата ефективност спадат също техниките за преодоляване на бюрократизма,
стереотипите в ръководството и пропуските в организационната структура, субективизмът в планирането и прогнозирането на човешките ресурси, изграждане на експериментални екипи, увеличаването
на правомощията и др.
Всеки мениджър трябва да разработи мотивационен профил на персонала – способ за установяване нивото на мотивация и за идентифициране на лимитиращите фактори-бариери пред
мотивацията. Познавайки мотивиращите фактори,
мениджърите биха предотвратили тяхното негативно действие и биха го насочили в посока благоприятна за организацията като цяло. За целта на мотивационното проучване, най-често се изготвя анкета,
на базата на проучени мотивационни теории и
модели, която дава представа за доминантността
на конкретни фактори-мотиватори и равнището на
задоволеност на потребностите им. Резултатите от
мотивационният профил на персонала позволява
усилията и действията на мениджърите да се насочат към конкретните проблеми, свързани с
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мотивацията, и по този начин да се подобрят резултатите от трудовата дейност.
Анализът на мотивационния профил на неформални групи от персонала дава възможност за използване на положителен опит от по-добрите към
останалите групи от персонала. Рутината в мотивационните техники допринася за по-лесното и
ефективно приобщаване на частните към общите
интереси. Въпреки това трябва да се вземат под
внимание индивидуалните и длъжностните различия на заетите, т.е. мотивационните профили на
производствените работници не биха били сравними с тези на специалисти и мениджъри.
Разработването на мотивационни профили се
основава на метода на анкетирането.
Резултатите от анализа на мотивационните
профили дава информация на мениджърите за:
- диагностициране, изследване и превъзмогване на бариерите пред мотивацията на заетите
- разкриване на начини за повишаване равнището на мотивация на персонала и оттам на трудовата ефективност
- следене на динамиката на мотивационното
поведение както на целия персонал, така и на отделни негови звена и групи
- извличане на ползи от опита на звена, струк-

тури или други организации, разработили такива мотивационни профили.
В съвременната икономическа литература се
появи термина „стратегическо импровизиране”, т.е.
развитие и обогатяване на стратегическото планиране. В управлението на човешките ресурси и поконкретно що се отнася до въпроса за трудовата
мотивация, стратегическото импровизиране също
може да се приложи. Това могат да бъдат всички
новаторски идеи и техники, осъществени от мениджъра, с цел да накара служителя да осъществи организационните цели. Първото условие обаче е мениджърът да осъзнае, че мотивационните фактори
са тези въздествия на общата икономическа и организационна среда, които определят мотивацията
в трудовия процес, а следователно и ефективността му.
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ABSTRACT
During the past years motivation is a question of present interest. Person, as a herald of organization’ success, is
ever more in the centre of company’s management. That is why the organizations paying attention to specific needs of
their personnel, are always pleased with loyal and motivated employees. To achieve more labour efficacy any company
should have knowledge of factors which determine human behavior in the course of work to devise a means of doing
influence upon individual or group. To direct personnel’s motivation to raise the productivity of labour, firstly – factors
/general and indirect/ should be examined and secondly – motivation system should be originated.
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ВИД, ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФУНКЦИИТЕ НА РАБОТНАТА
ЗАПЛАТА - КЛАСИФИКАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
Георги Георгиев
Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград
В стоковото /пазарното/ стопанство работната заплата притежава и проявява точно определен кръг специфични функции. Техният вид, обхват и проявление се намират в синхрон с изисквания и закономерности, които
са характерни и присъщи само и единствено на съществуващите икономически условия и категории – цени,
данъци, икономически активно население, държавен бюджет и обществено-необходим размер на паричната издръжка на работната сила. В тази връзка следва да посочим, че всяко национално стопанство се развива при точно
определени икономически условия и категории, имащи динамичен и бързо изменящ се характер и съответно
изискващи бърза и адекватна реакция от страна на икономическата категория цена на работната сила. Когато
работната заплата проявява функции, които не съответстват на прилаганите икономически условия и категории
или се намира в сериозен разрез с тях, цената на работната сила е икономически необоснована и не може да
осигури реалната издръжка на заетите лица и свързаните с нея изисквания и стимули. От тази гледна точка и с
оглед осъществяване на една от водещите и приоритетни задачи за устойчиво развитие на икономическата система е изискването за осъществяване на перманентен анализ на настъпващите дълбоки социално-икономически
промени в страната, за осъществяване на системен, научнообоснован и целеви анализ, който да дава възможност за оценка на качеството на функциите на работната заплата, с оглед вида и насоката на създаваната с нея
материална заинтересованост, адекватна на разнообразните и динамично променящи се икономически условия
и характеристики на националната икономика.
Ключови думи: работна заплата, функции, оптимизиране
Key words: wage, functions, optimiztion

На настоящия етап все още не съществува
стройна и общоприета класификация за функциите на работната заплата. Отделните икономисти
работещи в тази област, както и резултатите от проведените многобройни научни и теоретико-приложни изследвания и анализи в това отношение, показват редица спорни моменти, вкл. и наличието на
най-различни виждания и разбирания. Без да акцентираме върху отделни крайни виждания и техните
разновидности, бихме могли за целите на настоящото изследване да предложим разглеждането на
определен кръг приоритетни и доминиращи функции на работната заплата, имащи пряко и най-непосредствено отношение и отражение към основополагащите фактори на провежданата от различните правителства социално-икономическа политика и конкретно към фундаменталните принципни
изисквания за икономически растеж, макро-икономическа стабилност и конкурентноспособност на
националната икономика, както следва:
Възпроизводствена /консумативна/ – За работната заплата тази функция има обективен и закономерен характер. Тя се предполага за всички тези случаи, когато хората не разполагайки със свободни парични средства, се наемат на работа при
други хора /работодатели/, срещу определено
възнаграждение. Наемайки се на работа при външни за конкретната работна сила работодатели, заетото лице вече не разполага с време и възможности да си осигури необходимите средства за живот – за тях лично и за техните семейства. Следова-

телно хората, които ги наемат /работодателите/
следва да им изплатят парично възнаграждение, с
което наетите лица вече могат да си осигурят закупуването на необходимите средства за живот.
Характерното за всички тези случаи на наемане на
работна сила е това, че връзката и зависимостта
между определеното възнаграждение и средствата за живот има закономерен /органически, вътрешноприсъщ/ характер, с което се осигурява нормалното възпроизводство на наетата работна сила
и съответното семейство /домакинство/. Става въпрос за парични средства предназначени за закупуване на храна, облекло, жилище и жилищно обзавеждане, транспорт, съобщения, образование, здравеопазване, задоволяване на известни културно-битови и др. потребности, необходими на собственика на работната сила да се подържа физически,
духовно и професионално, както лично той, така и
членовете на неговото семейство. Възпроизводството на собствениците на работна сила /осъществявано нормално в рамките на отделното семейство или домакинство/, изисква да бъде отчетена, както издръжката на функциониращата работна сила,
но така също и паричната издръжка на подрастващите лица в семейството /при определени условия
и на жената – съпруга/. Тези разходи се определят
по-правило в техния обществено-необходим размер. Известно е, че без периодичното осигуряване
на наетата работна сила със средства за живот под
формата на работна заплата, не е възможно осъществяването даже и на простото възпроизводство
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на човека. По конкретно, тези средства за живот,
респ. паричната издръжка на работната сила се определят от вида, състава и структурата на обективно-наложили се, традиционни, типични и вътрешно-присъщи основни /първични/ и допълнителни /
вторични, третични и т.н./ човешки потребности.
Стойността на издръжката на наетата работна сила е обективно предопределена величина, която работодателите като представители на собствениците на капитала, не могат да променят произволно
и безнаказано. В тази връзка следва да посочим,
че в основата на всички тези парични разходи, осигуряващи нормалната издръжка на функциониращата работна сила, стоят потребности, които по
своя вид, обем, структура и темпове на нарастване са практически неограничени, като възможностите за тяхното задоволяване се предопределя, както от величината на разполагаемите природни ресурси на страната, региона и планетата, но така
също и от достигнатите темпове на производителност на труда, респ. от създадения БВП в страната.
Стимулираща /мотивираща/ – това е функция,
разкриваща възможността за създаване и формиране на такова поведение, респ. на такава степен
на мотивация в трудовия процес от страна на собствениците на работната сила, което позволява и стимулира участието на човека в процеса на производството, към разкриване и достигане на неговите реални и максимални възможности. На практика чрез работната заплата, работниците и служителите се насочват към изпълнението на различните и най-високи по-степен на сложност работи,
към заемането на работни места, характеризиращи се с най-разнообразни условия на труд /вкл. и
при тези отличаващи се с по-неблагоприятни, потежки и по-отблъскващи/, към постигането и подържането на по-висока степен на интензивност,
спрямо обичайната /средната/ или вече достигнатата. Обстоятелството, че заплатите могат да се
определят и диференцират в най-различни по размер съотношения и пропорции, при което собствениците на работната сила имат възможността за
задоволяват в различна степен своите най-разнообразни човешки потребности, да живеят по-добре
или по-зле, по-сигурно или по-несигурно, създава
условия и предпоставки за създаване на нагласи и
поведение, което осигурява заемането на най-различните и разнообразни по условия и заплащане
работни места, дейности и сектори на икономиката.
Тази функция се поставя като един от най-значимите характеристики за мотивите и поведението
на трудоспособната част от населението, при избора на длъжност и вид работа. При равни други
условия, колкото по-високи доходи реализират наетите в процеса на труда, толкова по-високо ще е

тяхното жизнено равнище и толкова по-висока ще
е тяхната материална заинтересованост и трудова
мотивация. Този момент предопределя готовността на лицата, търсещи платена заетост, да приемат или да откажат направено предложение от
работодателя. Обикновено по-високата цена от обичайната създава настроение и заинтересованост в
собственика на работната сила за по-интензивна
работа, както и за по-засилено търсене на този вид
работа, работно място, професия или отрасъл, което осигурява нейното получаване. Нещо повече,
цената на работната сила мотивира изключително
силно поведението на наетите лица в производството, тяхната готовност за интегриране с политиката, провеждана от работодателите. В същото
време, при цена на труда, по-ниска от обичайната,
се създава обстановка на безразличие или отказ
от заемане на тези работни места, подавайки потози начин информация на пазара на труда и икономиката като цяло, за възникването на условия и
предпоставки за зараждането на “доброволната”
безработица, в съответните сектори и работни
места.
Оценъчна /разпределителна/ – определянето,
диференцирането и изплащането на заплатите винаги и преди всичко е свързано с оценка на вложеното количество и качество на труда /разхода на
текущ жив труд и труда опредметен за придобиване на професионалната квалификация/ на заетите
работници и служители. Нещо повече – установените различия в разхода на труд е основание за
определяне и диференциране размера на заплатите между отделните работни места /длъжности/,
между отделните фирми, професии и сфери на
дейности. Оценката за труда се прави, както от самия работник или служител, така и от работодателя на наетото лице. Диференциацията и пропорциите в заплатите се основава на оценка за вложеното количество и качество на труда от страна на работодателите и на тази база – представлява отправна точка за формиране на личното отношение
на наетите лица към фирмата, професията и заеманото работно място. Сама по-себе си изплатената работна заплата определена от работодателите, представлява онази икономическа форма и
средство, която в пазарната икономика материализира оценката на вложения труд и съответно конкретизира приноса на работниците и служителите в
процеса на производството. Последното обстоятелство обуславя зараждането и впоследствие и
проявление, на конкретно отношение от страна на
собствениците на работната сила към съответната фирма и работодател. По правило, собствениците на работната сила приемат определения /
изплатения/ размер на заплатата преди всичко ка-
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то оценка за техния трудов принос за получените
от тях резултати и не на последно място – за отношението на работодателя към самия работник или
служител. Именно на тази основа се формира конкретно /положително или негативно/ отношение на
наетите лица към определеното от работодателите възнаграждение, към извършената оценка от
страна на работодателите, към условията на труд
и показани резултати. В съответствие с направената самооценка, собствениците на работната сила формират и проявяват определено поведение в
процеса на труда, с конкретна мотивация и съответна степен на заинтересованост. Тази оценка и
изплащаното на тази база трудово възнаграждение
представляват водещите фактори, които предопределят личното отношение на наетите лица към работното място и конкретната фирма /организация/
, намирайки израз впоследствие в предвижването /
разпределението, преразпределението/ на работната сила по професии, отрасли /региони/ и сектори на икономиката. Следователно оценката за трудовия принос и определения размер на заплатата
са съществена предпоставка и условие за:
Първо – заемане на работно място /длъжност/, което винаги е свързано с по-висока заплата;
Второ - за влагане на максимум усилия или
обратното – за незадоволително /формално/ трудово представяне на наетата работна сила по работни места и длъжности, за показването на повисока или по-ниска степен на мотивираност и заинтересованост от по-ефективното или по-неефективното изпълнение на възложените задачи за производство и съответно към постигането на максимални или ниски /незадоволителни/ резултати;
Трето - при липса на реална оценка за вложеното количество и качество на труда, работната сила не се мотивира в необходимата степен /не формира необходимата мотивация и заинтересованост/ от постигането на максимално високи нива
на производителност и ефективност, пред вид на
обстоятелството, че желаната работна заплата може да се постигне и по начин, който не е свързан
пряко с трудовия принос. При подобна практика,
когато носителят на работната сила не получава
обективната оценка за труда, който влага и на тази
основа получава неоправдано ниска заплата е
несъмнено, че той ще търси възможности за промяна на работното място /длъжност, фирма или
организация/. Именно на тази основа, оценката за
трудовия принос и определената на тази основа величина на работната заплата регулира и косвено
мотивира, насочва и разпределя работната сила от
едни работни места към други, обуславайки перманентно движение на трудоспособното население
между отделните фирми, сфери на дейности и сек-

393

тори на икономиката.
Регулативна – като икономическа категория и
част от паричното обръщение в страната работната заплата се явява форма и средство на икономическата система, инструмент за осъществяване на
целите на икономическата политика на правителството, фактор, който в много голяма степен осигурява изискването за постигане на макро-икономическо равновесие, на изискването за ефективност
и икономически растеж, за постигане на пазарна
конкурентноспособност, както и не на последно място като средство за намаляване на инфлацията.
Тази функция е следствие на провежданата от правителството социално-икономическа политика, когато възниква необходимост от намаляване на съвкупното търсене в макро-икономиката и намаляване на паричната маса в обръщението. За тази цел,
правителствата, чрез провежданата социално-икономическа политика и конкретно чрез механизма
на държавното регулиране и основния лихвен процент, ограничават или стимулират темповете на
производството и на тази база растежа на паричните доходи на населението и главно на ръста на
заплатите.
В съответствие с гореизложеното, когато икономическото равновесие в страната се наруши по
един или друг повод и това изисква намаляване на
инфлацията или ограничаване на безработицата,
наред с всички останали мерки, държавата в лицето на правителството установява контрол върху ръста на заплатите. Този контрол се осъществява по
линия на държавното регулиране, посредством найразлични икономически и административни форми
и средства като системата на данъчното облагане,
монетарната политика и лихвения процент, нормативите на социалното и здравно осигуряване, социалната защита и социалното подпомагане и др. По
правило всяко регулиране ограничава ръста на заплатите и демотивира работниците и служителите,
но едновременно с това се дава възможност за намаляване на паричната маса в обръщение и нормализира при равни други условия съвкупното търсене в макроикономиката. За Република България
това бе най-ярко изразено в периодите 1992-1994г.
и 1996-1997г., когато в съответствие с препоръките на МВФ, в икономиката се осъществяваше и
провеждаше политика, която ограничаваше растежа на заплатите и доходите, а така също страната
провеждаше стриктна и последователно твърда
фискална /бюджетна/ политика.
Опосредстваща – като част от паричната маса в обръщение, работната заплата опосредства
връзката между процесите на потребление и заплащане на работната сила с процеса на потребление на потребителски стоки и услуги. В условията
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на стоково стопанство и разгънато парично обръщение, трудът на отделните участници първо се
оценява по количество и качество и съответно получава необходимата компенсация и обществено
признание чрез определяне и изплащане на конкретна парична сума - работна заплата и второ, същата тази парична сума или изплатената работна
заплата има ролята и предназначението в сферата
на обръщението да послужи на собствениците на
работната сила да закупят определено количество
потребителски стоки и услуги, необходимо за възстановяване на изхабената им работна сила. В този мимолетен момент на цялостния възпроизводствен процес, характеризиращ прехода между полагането на труд и неговото заплащане и закупуването на определено количество потребителски
стоки и услуги, паричната маса под форма на работна заплата представляват част от паричното обръщение в дадена страна, при което изпълнява типична опосредстваща функция, характерна и присъща за всяка парична единица.
Осигурителна /резерв и натрупване/ – при даден размер на трудовото възнаграждение – по-правило при превишаване размера на заплатата над
обичайното средно ниво възприето за текущо потребление и достигната традиционна степен на лична /семейна, на домакинството/ консумация, част
от нея се отклонява и насочва за съхранение и осигуряване за бъдещи периоди от време, чрез спестяване. Тази част от работната заплата, отклонена
от текущото потребление и съответно спестена от
собственика на използваната работна сила служи
за най-различни цели – например за подържане и
постепенно нарастване на отклонената парична сума на влог, като евентуален паричен резерв на лицето или семейството, даващо възможност да бъде ползван при необходимост в бъдещи периоди
от време, за натрупване на по-крупни суми, с цел
осъществяване на покупки или инвестиции с по-висока стойност, както и спестяване с цел, осигуряване на средства за живот при евентуално настъпване на всякакъв род неблагоприятни за наетите
лица събития като безработица, болести, заплащане на образованието на децата и т.н. Обикновено
тези суми се съхраняват като паричен влог на
лицето, в преобладаващия случай в банки, акционерни дружества или инвестиционни фондове. В този
случай тази част на работна заплата има както
инвестиционен, но така също и застрахователен
характер /резерв за бъдещи периоди от време/, предопределяйки посочената функция на работната
заплата.
Между отделните функции съществува определена взаимозависимост, координация и субординация. Така например, когато разглежда тези

проблеми крупният немски икономист и философ
К. Маркс, е отбелязъл следното: “ при дадено количество еднодневен, седмичен и т.н. труд, надницата или седмичната заплата зависят от цената на
труда, или с отклоненията на нейната цена от стойността й. Ако, напротив, е дадена цената на труда,
надницата или седмичната заплата зависят от количеството на еднодневния или седмичния труд.”
Изводите в това отношение само потвърждават
правилото, че системното оптимизиране и актуализиране на механизмите използвани за формиране
на работната заплата, в съответствие с вътрешноприсъщите функции на заплащане на работната
сила могат единствено и адекватно да служат за
целите и задачите стоящи пред системата за държавно регулиране на икономиката.
В периода на прилагане на тезиси и принципи
характерни за практиката на “изграждане на реалния социализъм” от редица страни, отличаваща се
с налагане и използване на подхода за централизираното планиране и административно управляване на икономиката, същността и проявлението
на работната заплата се свързваше твърде едностранно, с приоритетното действие на т.н. закон за
“разпределение според труда, респ. в съответствие с определеното количество и качество на труда”. Разгледана от позициите на този закон, работната заплата се явява като икономическо средство,
което осигурява необходимото икономическото принуждение за привличането на всички работоспособни членове на обществото към обществено-полезна дейност, при което равнището и динамиката на
получаваното възнаграждение се свързваше основно и приоритетно с действието на фактора количество и качество на труда. Обстоятелството, че
никой член на обществото при комунистическата
обществено-икономическа формация не притежава собственост върху средствата за производство
и следователно отделната личност няма възможност да присвоява предмети за потребление на друго основание, освен да влага определено количество труд /постулат познат в годините на социализма като морално-поучителен афоризъм, който хората формулираха със скоропоговорката “който не
работи - не бива да яде”/, представляваше другата
специфична черта, произтичащо от изискванията
на цитирания специфичен за социализма икономически “закон”. В същност при тези условия на пълно обобществяване на средствата за производство
от страна на държавата /земя, машини, производствени сгради и съоръжения/, анализът на практиката по приложението на категорията работна заплата показа, че нейното равнище и динамика зависи от действието на определена система от социално-икономически фактори, при което въпросни-
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ят фактор има твърде ограничена роля и значение.
Практиката на т.н. “социалистическо строителство” показа и друга нереалистична функция преследвана и осъществявана в този период при определяне работните заплати на работниците и служителите. Става въпрос за политиката на глобално
обвързване и поставяне размера на получаваното
трудово възнаграждение от работници и служители в приоритетна зависимост от постигнатите производствено-стопански резултати. Отначало частично и в ограничени мащаби, но постепенно в разширяващи се мащаби, тази политика придоби през посочените по-горе години глобален характер, което
подсказва за кардинална промяна в начина на регулиране на заплатите, в чувствително модифициране и поставяне на процеса на разпределение от
позициите на принцип “според труда”, в съответствие с действието и на друг, допълнителен принцип,
който отговаря на изискванията на съвършено нов
постулат, отговарящ на изискванията за “разпределение според резултатите”. За социалистическите страни този нов подход бе приложен в СР
Румъния в най-разгънат вид, като за периода 19781988 г. цялата макроикономическа система бе изцяло приведена към изискванията на разпределение според резултатите и за тази цел бе утвърден
закон, който се приложи на всички нива на стопанско и административно управление под наименованието “Акорд – глобал”. Според възприетата и
прилагана в този период нормативна уредба се
посочваше, че планираните резултати за производство и ефективност осигуряват, както източника на
паричното възнаграждение /което безспорно е
вярно/, но така също и факта, че тяхното планово,
респ. отчетно равнище се възприема за основополагащ и водещ критерий при оценката на количеството и качеството на труда, което наетите лица
влагат. Поставена по този начин равнището и динамиката на цената на работната сила започна приоритетно да се регулира в зависимост от темповете на постигнатите производствено-стопански
резултати, обстоятелство което започна силно да
отклонява работната заплата от същностната и роля и предназначение. В тази връзка следва да бъдат отчетени наличието на следните смущаващи и
силно спорни моменти по формирането и регулирането на заплатите, а именно:
• производствено-стопанските резултати на
държавните предприятия не са и не могат да бъдат
адекватен критерии за оценка на разхода на жив
труд и конкретно на индивидуалните разходи на жив
труд. На първо място производствено-стопанските
резултати са следствие и интегрален израз от използването и управлението /съчетаването/ на трите фактора на трудовия процес – работна сила, оръ-
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дия и предмети на труда /овеществения труд/, докато работната заплата се свързва и зависи преди
всичко от съответстващата парична издръжка на
използваната в процеса на производството работна сила и разхода на жив труд. На практика оръдията и предметите на труда са фактори, които отразяват авансирания капитал в производството и пряко са свързани с дейността на работодателите,
респ. произтичат от организацията на производството и начина /качеството/ на тяхното управление/
и следователно, не е оправдано или икономически
справедливо, пряко или косвено, степента на тяхното използване да влияя непосредствено върху равнището и динамиката на работна заплата на наетите работници и служители.
• при социализма общественият характер на
труда като основание за изплащане на работните
заплати на заетите лица се утвърждава първо, с
определяне на задължителните планови показатели за производство и ефективност и на второ място – с паричната реализация на произведената продукция на стоковия пазар. В този смисъл в процеса
по формиране и регулиране на работните заплати
се прояви сериозно вътрешно противоречие – това
на различието в разхода на труд, установен /
положен/ при конкретните производствено,
технически, технологически и организационни условия на отделното предприятие /предопределящи
индивидуалното количество и качество на труда/ и
разхода на труд, разчетен по усредни норми и
нормативи, съответно определен чрез равнището
и динамиката на плановите показатели на единния
народностопански план. Другото сериозно противоречие бе различието проявяващо се между величината на заплатите определени на основата на плановите показатели и величината на заплатите определени на база приходи на предприятието от осъществена реална пазарна продажба. На тази основа тези предприятия, които ползваха физически и
морално изостанала материално-техническа база
и по-този начин реално влагаха по-голямо количество и качество на труда спрямо останалите в единния народностопански комплекс, придобиваха право
на по-ниски по размер работни заплати спрямо
всички останали предприятия оборудвани на по-високо техническо равнище. Противоречието се
проявяваше, както по-линия на разхода на труд, но
така също първо по-отношение величината на заплатите определени на база утвърдени планови показатели за производство и ефективност и второ,
на база финансови резултати на предприятията, в
зависимост от паричната реализация на стоковия
пазар. В тези случаи изпълнението и преизпълнението на плановите показатели и конкретно за количеството на произведената продукция от страна
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на предприятията, не винаги намираше адекватна
форми при обществената оценка на пазара –вътрешен и външен. На практика работниците и
служителите, които изпълняваха плановите показатели за количеството на произвежданата продукция, влагаха необходимото /в много случаи и поголямо количество жив труд/, но след незадоволителна пазарна реализация, този разход на труд се
поставяше при изплащането на заплатите под
въпрос. Всичко това действаше изключително дестимулиращо върху поведението и материалната заинтересованост на непосредствените производители и главно върху мотивацията на наетите работници и служители.
• производствено-стопанските резултати на
държавните предприятия, планирани при социализма от външен /административно-разпоредителен
орган/ за производството и пазара фактор, са дело
не на конкретния индивидуален изпълнител, а на
“сборния” или “съвкупен” работник. Общоизвестно
е, че планираното равнище на тези производствено-стопански резултати отразява по-скоро субективни цели и намерения на националното /отраслевото/ административно ръководство на страната,
но не и на конкретен кръг потребители или условия
на производството. В тази връзка е напълно погрешно планираните или фактически постигнатите
резултати да бъдат адресирани до индивидуалния
изпълнител и още по-малко – да служат като глобален и главно решаващ критерий за оценката на
тяхната работа. От тази гледна точка и на тази основа е напълно нереалистично, непосредствените
изпълнители в лицето на наетите работници и служители да понасят материална отговорност с работната си заплата за изпълнението на планираните за изпълнение от трудовите колективи производствено-стопанските резултати при положение, че
• работната заплата винаги има строго индивидуален характер и че собственикът на наетата
работна сила може и следва да носи отговорност
единствено и само за персонално вложеното количество и качество на труда, който е регламентиран
и ограничен до функциите и професионални изисквания характерни за съответната длъжностна характеристика. Практиката за поставяне на заплатата на отделния работник и служител в глобална
зависимост от постигнатите крайни и по-същество
общи производствени резултати на бригадата или
на предприятието като цяло, създаде условия и нагласи за чувствително деформиране на системата
за материално стимулиране, за перманентни корекции на планираното равнище на показателите
за производство и реализация и за остра дефицитност в икономиката като цяло. Организирана и регламентирана по-този начин работната заплата по-

казва провеждането и изпълнението на една нова и
главно – неестествена за тази икономическа категория функция, а именно – на първо място равнището и динамиката на планираните производствено-стопански резултати да оценява количеството и
качеството на вложения жив труд и на тази основа
да създава стимули, нагласа и поведение в съвкупността от индивидуални изпълнители /трудовите колективи/ за постигането на планираното равнище на тези резултати. Утвърдени първоначално
като показатели за оценка на количеството и качеството на труда, тези показатели и критерии за
производство и ефективност практически се превърнаха във форма и материално-отчетно средство за дооформяне на работните заплати на наетите работници и служители, при чувствителното деформиране на оценката за труда и реално отчетените резултати в производството.
Целта, която се преследва при тези условия и
предпоставки е създаването и функционирането на
такава организация на съвместния труд, която осигурява климат на единомислие и еднопосочност в
действията и поведението на управлявани и управляващи. Времето и практиката на т.н. “социалистическо строителство” обаче показа, че работната
заплата не е и не може да бъде факторът, който
може да осигури реализация на подобни неадекватни и разнопосочни по-своя характер и замисъл
изисквания.
Обстоятелството, че резултатите от труда и
отделни параметри на производствено-стопанската дейност се използват в някои развити индустриални страни за оценка на трудовото представяне
на наетите работници и служители и на тази база
служат като фактор за определяне възнаграждението на наетите лица в отделни фирми и компании,
съвсем не означава, че те могат и следва да бъдат
използвани като универсално средство при определяне трудовото възнаграждение на наетата работна сила. В това отношение следва да посочим,
че за разлика от собственика на капитал, наетият
работник и служител е представител преди всичко
на собствената си /индивидуално наета/ работна
сила и следователно, логически не може /и много
трудно може/ да носи персонална отговорност за
общите производствено-стопански резултати, характерни за дейността на съвкупния работник. В
условията на пазарното стопанство съвкупният работник се олицетворява от работодателя, респ. от
собственика на съответния капитал. Независимо от
широко използваните в развитите индустриални
страни форми и системи, които обвързват и насочват материалната заинтересованост на наетите лица към постигане на планираните от работодателя производствено-стопански резултати на
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фирмата, то в това отношение съществуват съществени различия спрямо това, което се практикуваше в нашата страна по време на социализма.
Преди всичко това, което се прави в развитите индустриални страни може и следва да се свързва с
практика, която е характерна за отделен /частичен/
период от дейността на отделната фирма, за период, в който фирмата преживява криза /финансова, технологична, пазарна, иновационна/ и/или се
намира в период на диверсификация на производството, провеждане на крупна реконструкция и
модернизация, при което зависимостта на заплатите от резултатите се свързва по-правило, не с
цялата основна или брутна заплата, а главно – има
отражение само върху размера на определена част
от допълнителните възнаграждения. Тези периоди
са характерни с изплащането на целеви и персонални награди, на нерегулярни /извънредни/ премии или бонуси, респ. с определянето и изплащането на допълнително парично възнаграждение
/тандиеми/ към заплатата на работниците и служителите, имащо за източник печалбата на фирмата,
а не себестойността и т.н. Следователно в този случай става въпрос за маргинална на заплащането
практика, използвана главно в дейностите характеризиращи системите използвани за еднократно или
епизодично премиране, както и в процеси, които
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са насочени в посока на доразпределение на
печалба, реализирана над разчетните по плана
показатели. Опитите, свързани с практикуването
на подобни системи, имащи за цел глобалното обвързване и отнасяне на отрицателния финансов резултат върху заплатите на наетия персонал, по-правило се посрещат с огромна съпротива от тяхна
страна и показват незначително разпространение
– само и единствено в случаите, когато намалението на заплатите се одобрява от наетите работници и служители и се свързва от работодателите със
запазване на заетостта и то – след договаряне със
синдикатите. Анализът и проучването на практиката по прилагане на подобни форми и системи за
приоритетно и двустранно обвързване на работната заплата с производствено-стопанските резултати може да има за резултат единствено засилена
диференциация на трудовите възнаграждения, а това на свой ред може само да доведе до неоправдано текучество на собствениците на работна сила,
дефицит при определени професии и специалности и това на свой ред – от замяна на икономическите методи за формиране на заплатите с
административни, със спадане на трудовата активност и рязко влошаване на социалното и синдикално сътрудничество във фирми и предприятия.

OPTIMIZATION OF WAGE FUNCTIONS – CONDITIONS FOR STEADY
GROWTH
Georgi Georgiev
South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT
In a market economy, wage has and shows, a specific range of functions. Their type, range and appearance are in
accordance with certain demands and regularities that are inherent only to the existing economic circumstances and
categories – price, tax, labour, state budget, and social-demanding extent of money in order to support the employed.
In this connection, we should point out that each country‘s economy would develop and prosper only when there are
certain specific conditions and categories that have dynamic character, and consequently it demands a fast and adequate reaction from the economic category, called “price of labour”. When the price of labour demonstrates functions
that do not correspond to the applied economic conditions and other categories and it is in discrepancy with them, then
the price of labour is economically ill-grounded and it becomes impossible to ensure the means of livelihood for the
employed people and the associated demands and stimuli. From this point of view, and in order to keep the steady
growth of the economic system, we might conclude that the following activities should be launched:
- analysis of the deep social-economic changes that occur in the country;
- systematic and well-grounded analysis and estimate of the quality of wage, its functions - with accent to the
type of the created by wage material interest that should be adequate to the various and dynamically altering economic
conditions of the national economy.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

СЪПОСТАВИМОСТ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ В
АДМИНИСТРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЛИЧНОСТНИТЕ НАГЛАСИ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
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В условията на глобализация и евроинтеграция публичният сектор у нас оказва все по-голямо влияние
върху развитието на обществото. От една страна заетите в сектора трябва да провеждат националните политики
и приоритети, а от друга - върху поведението им влияят различни фактори и субективни характеристики. В
статията се поставят въпросите - Какви нагласи и възприети практики съществуват сред работещите в публичните организации (по примера на Русе)? Какви са проекциите на нагласите върху изпълнението на възприетите
приоритети в административното управление?
Ключови думи: публичен сектор, организационна култура, междукултурни различия.
Key words: public sector, organizational culture, cross-cultural differences.

Свидетели сме на нарастваща роля и значение на организациите от публичния сектор (ПС) върху обществения живот. Счита се, че реформи за
дерегулиране и либерализация на икономиката, намаляване на данъчното бреме, облекчаване на регулативната рамка на лицензионните режими, премахване на субсидиите и протекционистичните
мерки, оптимизиране на бюджетните разходи, преобразуващите мерки в съдебната, пенсионната, образователната и здравната система са сред основните подходи на публичното управление и цел при
‘’догонването’’ на стандартите на средния европеец.
[7]
Като потвърждение на това е предварителната оценка на социалноикономическото въздействие
на Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК). Тя сочи, че в момента състоянието на публичния сектор в България е на такова
ниво, при което подобряване в качеството на общественото управление и повишаване на контрола
върху корупцията могат да генерират нарастване
на БВП, продуктивността на труда, местните и чужди инвестиции и заетостта. [1]
Логично възниква въпросът: Публичната администрация ще изиграе ли максимално добре важната си роля за развитие на обществото (икономиката)? Отговорът е пряко свързан с коментар по
въпроса: Какви са нагласите и възприетите практики на служителите от публичната администрация?
Търсенето на решения обективизира нуждата от изследване на начина на мислене в публичните организации, т.е. необходимо е да се изследва състоянието и спецификите на проявление на административната култура.
Наред с нарастващата роля на сектора като
цяло се наблюдават и проблеми, спъващи по-задо-

волителното му функциониране. Една от ключовите препоръки на Европейската комисия към България, като страна – кандидат за членство в ЕС, бе
да ревизира и преосмисли фундаментално реформирането на публичната си администрация. [1, 8]
Това наложи по-системното изучаване на организационните и управленски аспекти на дейността на
публичните организации [5]. Един ракурс на
въздействие, който напоследък е обект на научни
коментари, без да е достатъчно изяснен, е за значимостта на организационната култура в действията на работещите в публичната администрация.
Изучаването й би дало представа за възприетия начин на мислене в разглежданите структури и може
да бъде използвано в два аспекта:
1) в широк смисъл - за обяснение на обществените процеси и управленски нужди. В този
контекст, основната цел на ПС е възпроизводство
на обществено възприети-те социални ценности на
нацията с оглед на нейната социокултурна и институционална модернизация. [5] За да се постигне
тази цел е необходимо да бъдат изучавани характеристиките на начина на мислене на индивидите в
организациите.
2) в тесен смисъл – за конкретно изпълнение
на приоритетите, заложени в ОПАК за периода
2007-2013г. на местно ниво. Действията в Оперативната програма са групирани върху две приоритетни оси:
Първа – ‘’Добро управление’’, където се дефинират параметрите на управленските индикатори за успех, т.е. “... общо разбиране за същността
на извършваните промени, изграждане на нова административна практика и култура ...”. [1] Авторитетни изследователи считат, че фактор за успеха
на административната реформа е положителната
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промяна на административната култура. (Сотирова,
Д. Ц. Давидков. Илиева С.) За да бъде възможно
отчитане на развитието в социокултурен аспект е
нужно да бъде изследвано/ отчитано текущото състояние на културата.
Втора – ‘’Управление на човешките ресурси”
- практиката показва, че личностните особености,
ценностите, потребностите и трудовите навици на
работещите в публичните организации се отличават от тези на персонала в частния сектор. Служителите в публичните структури отделят по-малко
значение на материалните стимули, проявяват пониска степен на удовлетвореност от своя труд и се
отличават по някои трудови навици от останалите
активни групи трудови ресурси. [5] Това затруднява търсенето на аналогии между резултатите от
бизнеса и публичните организации и е мотив за изследване на специфичните особености на публичната ОК.
Целта на статията е да се потърси отговор на
въпроса: ‘’Как заложените национални приоритети
в административното управлеиние кореспондират
с нагласите на заетите в публичните организации‘’?
Задачите, посредством, които се преследва
постигането на целта са:
1) Определяне на нагласите на заетите в публичните организации (Русе);
2) Съпоставянето на нагласите с приоритетите за публично управление, залегнали в ОПАК.
Обект на настоящата разработка са местни
административни единици, чиито решения влияят
непосредствено върху ежедневния обществен живот (провеждат национална политика, определят данъчни ставки, извършват административни услуги
и т.н.) на присъщата им територия (Русе).
Всяка публична организационна структура на
микро ниво условно може да се разглежда в оперативен и административен аспект.
Оперативната част включва хората, които извършват конкретни дейности по създаване и предлагане на публични блага. Административният контекст визира функциите на управленския орган,
който ръководи, наблюдава и контролира отделните дейности в организацията. [6]
Интерес за настоящата разработка представляват и двете части на публичната организация.
Обект на изследване са както хората, заемащи ръководни позиции, респективно – вземащи решения,
така и експерти и служители, които са ангажирани
с изпълнението на поставените задачи. По-конкретно, на проучване подлежат заетите лица в Русенска
областна и общинска администрация.
Необходимостта от изучаване на меките особености на публичния сектор не се ограничава са-
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мо до България. Качествените характеристики на
ПС са предизвиквали интереса на изследователи в
държави, които са били изложени по-рано на условията, характерни за нашата съвременна действителност.
Извършваните проучвания на особеностите на
организациите от ПС са основно в две направления:
І) Изучаване на институционалните характеристики на политико-административната система
и чрез тях, обясняване на местни административни практики в различните държави. [9, 12]. Важен
недостатък на институционално ориентираните
модели, обаче, е слабото осветляване на различията в качествените характеристики на реформите.
Същността и приоритетите им не са универсални,
а са предмет на съществени национални различия.
Създаваните институционални модели не достигат
оптимални стойности при извършваните емпирични проучвания. Като стремеж за коригиране на тези недостатъци се появяват изследвания, фокусирани върху осветляване на административната
култура. [10]
ІІ) Изучаване на административната култура,
като обещаващ обект за изучаване на обществените управленски практики. [10]
У нас, тя също буди интерес у изследователи
като Д. Сотирова, Ц. Давидков, С. Илиева и др.,
които дават ориентири за състоянеието на проблематиката, но като съвкупно цяло. Няма данни за
разглеждане на проблема на регионално равнище.
Логично е администрациите в различните райони
да се развиват по специфичен начин, въпреки общите характеристики на централните управленски
звена. Ето защо е необходимо начинът на мислене
да се изследва на микро ниво, т.е. административна единица област, община.
Предмет на настоящото изследване са характеристики на организационната култура в областна и общинска администрация на град Русе.
Описание на изследването: методиката се базира на морфологичния анализ. Тя е изградена върху изследване на влиянието на три блока променливи според:
- Техниката на Геерт Хофстеде чрез прилагане на ликъртова скала за измерване на междукултурни различия (“Избягване на несигурност”-UA;
“Властова дистанция”-PD; “Индивидуализъм/ колективизъм”-IC; “Мъжественост/ женственост” – MF;
“Бъдеща ориентация”-1TO) [11, 3].
- Класификацията на Spektor, предоставяща
скала за измерване локуса на контрола на работното място-LC. [13, 14]
- Систематизираните характеристики на Тромпенаарс-Търнър описващи типове организационна
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култура („Айфелова кула”, „Насочена ракета”,
„Инкубатор”, „Семейна култура”). [4]
Формата на провеждане на проучването е писмена анкета, съдържаща 42 въпроса.
Периодът на осъществяване на теренната дейност е септември – декември 2007 г.
Извадката се състои от общо 108 респонденти: съответно 33 от Областна и 75 от Общинска
администрация - Русе.
Размерът на извадката е определен по формулата [15]:

ss =

Z 2 * ( p ) * (1 − p)
c2

Kъдето:
Z - Z стойност (например 1.96 за 95% доверителен интервал);
p - процент на респондентите в десетично число (използва се 0,5 стъпка);
c - доверителен интервал в десетично число
(например 1 = ±10).
Ползва се корекция за малки извадки:

Таблица 1. Резултати от изследване на нагласите в публичната администрация на гр. Русе

Изследвани
променливи
I блок-UA
PD
IC
MF
lTO
II блок-LC
III блок-тип култура

Областна администрация

Общинска администрация

39.07
21.03
41.99
55.23
30.06
43.01
Айфелова кула – 85%
Насочена ракета – 12%
Невалидни - 3%

52.94
71.65
43.61
48.45
37.47
57.2
Айфелова кула – 45%
Насочена ракета – 30%
Семейна – 25%

ss − 1
Новss =
ss − 1
1+
съвкупност
Резултати:
Според описаните резултати в Таблица 1,
Областна администрация - Русе се характеризира
с изключително ниски стойности на показателя
“Избягване на несигурност” (в сравнение с данни
за страната). Тази тенденция е особено ярко изразена за измерителя “Властова дистанция”. При сравнение на измеренията получени при пилотното
(предходно, непредставително) проучване в същата организация, настоящите характеристики са с
високи стойности, особено “Властовата дистанция”1 . Може да се предположи, че ниските стойности на резултатите при провеждане на повторното
‘’официално’’ анкетиране се дължат на факта, че
служителите са отговорили това, което се “очаква”
да отговорят. Тоест, допустимо е да се мисли, че
тези данни отразяват желаното вместо действителното състояние на изследвания въпрос. Този парадокс създава поле за бъдещи изследвания и
анализи. По следващите характеристики, админис-

трацията се представя като колективистична, женствена и с ниска степен на бъдеща ориентация.
Относно локуса на контрол, служителите в Областна администрация притежават слабо изразен вътрешен локус на контрола. С други думи, те считат,
че до голяма степен сами определят хода на живота си и носят отговорността за събитията, които
им се случват. Относно “Типа култура” Областна
администрация е силно изразена “Айфелова кула”,
което се предполага и от законовоустановения статус и форма на управление на организацията. В
обобщение, в Областна администрация се съблюдават и приемат за нормални строгата йерархия,
създаването и спазването на правила и процедури.
Категоричното самоопределяне и идентифицитане
на служителите и ръководителите с този тип култура още веднъж подчертава фактическото несъответсвие на ниските стойности на “Властова
дистанция” и “Избягване на несигурност”.
Данните в табл.1 за Общинска администрация,
втората разглеждана публична организационна
структура, показват високи стойности на властовата дистанция (близки до тази за страната). Сравнително нисък е диференциалът, отразяващ степента на избягване на несигурност. Организацията е с

1 За подробности виж Пенчева М. “Организационната култура в публичната администрация” в “Управлението
развитието на организациите”, Варна, 19-21.09.2007 (под печат)
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колективистични, умерено женствени и малко подългосрочно ориентирана в сравнение с Областна
администрация-Русе. Локусът на контрол при служителите в общинската структура е слабо изразен
външен. С други думи, това което им се случва,
донякъде, те отдават на външни за индивида причини като късмет, подходящо стечение на обстоятелства и т.н. Относно типа култура, се вижда сравнително пъстра културна карта. В Общинска администрация преобладава самоопределянето с
“Айфелова кула” – строга йерархия, детайлно регламентирани правила, заповеди и т.н. На следващо място се нарежда ”Насочена ракета”, което
предполага, че на преден план стои поставянето и
преследването на цели, както и ‘’професионално
равенство между експертите’’. На трето място се
поставя “Семейната култура”, което предполага наличието на близки до фамилните служебни взаимоотношения, тоест – наличие на опитен и авторитетен ръководител, който се интересува от благополучието на служителите си, отправя им напътства и рядко ги критикува публично.
Накратко, това е културната картина в Областна и Общинска администрация в Русе.
Според ОПАК “…трябва да се изгради ефективна система за мониторинг на изпълнението на
стратегиите и прилагането на законодателството”.
[2] След анализа на резултатите за локуса на контрола и властовата дистанция в двете административни структури се налага извода, че при разработването на системата за управление трябва да
бъдат включвани детайлно разписани дейности,
правила, длъжностни характеристики и т.н., които
да отговарят на личностните очаквания на служителите за правила и процедури. Ролята на Областна
администрация е да осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика в основните административно-териториални единици, където се осъществява местното само-управление. [2] Структурата, съобразно посочените специфични характеристики, би могла да изпълнява тази си роля доста
успешно отново при наличието на детайлизирани и
стандартизирани правила и процедури. В противен
случай има риск от извършване на формални действия без оглед на особени резултати от тях.
Принципно Общинската администрация трябва да подпомага дейността на общинските съвети
и кметовете на общини, райони и кметства. С последната промяна в Конституцията на Република
България се регламентира нов ред, като на общините се възлага компетентността за установяване
вида на местните данъци и такси и определянето
на техния размер. При посочените културни харак-
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теристики е вероятно запазването на статуквото,
докато някой отвън не направи първата крачкаа, както и сценария „следване на практики, възприети от
централната властова структура”.
Едно от основните предизвикателства пред реформата на административните структури е обвързване на модернизацията на държавната администрация с процеса на децентрализация. За да е успешен този процес е добре въвеждането му да е
плавно и постепенно, отново в регламентиран
порядък.
В направения в ОПАК SWOT анализ, за състоянието на държавната администрация, се посочват следните слаби страни [2]:
1) Ниска ефективност на механизмите за обратна връзка с потребителите;
2) Слаба вътрешна и междуведомствена
координация, особено на областно ниво и между
териториалните звена на централната изпълнителна власт и общинската администрация;
3) Несъвършени механизми за изготвяне на
политики;
4) Ниско заплащане и поради това недостиг
на квалифицирани служители, особено в малките
общини;
5) Ограничен ефект на съществуващите механизми за мотивация и стимулиране на кариерното развитие на служителите;
6) Липса на оперативна съвместимост между административните информационни системи и
неразвит е-документооборот.
В резултат от изследването на културните специфики в двете публични организации, могат да се
представят основания за причини, пораждащи цитираните слабости:
1) Ниската ефективност на механизмите за
обратна връзка с клиентите изглежда логична за
организация, в която се ценят повече взаимоотношенията между ръководител и подчинени (Властова
дистанция). Пребладаващата част от анкетираните
в проучването са на мнение, че вътрешните регламентирани правила трябва да се спазват, дори това да е в ущърб на самата структура. С други думи придържането към институционния регламент
и йерархията в отношенията изтласква на втори
план добрия контакт с потребителите.
2) Слабата междуведомствена координация
също може да бъде обяснена в контекста на йерархичните връзки, където приоритетно се ценят
вертикалните контакти с ръководството (Властова
дистанция). Респондентите определят добрата комуникация с висшестоящите нива, като използват
предвидените две най-високи степени на оценка –
изключтелно важни и много важни, т.е. фокусът е
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изместен от хоризонталните към вертикалните контакти и взаимоотношения.
3) Относно разработването на политики, в
случай, че се залага на подход от долу нагоре е
силно вероятно той да не заработи. В противовес с
изискванията на стратегическото планиране и двете организации показват ниска степен на дългосрочна ориентация, характерна за обществените ни
отношения като цяло.
4) В отговорите, визиращи размера на заплащането, голяма част от респондентите определят
като “изключително важна” и “много важна”, възможността за получаване на високи доходи на работното място. На база на колективистичните нагласи и локуса на контрола може да се заключи, че
служителите очакват ръкодителят/ централата да
са отговорни и инициативни за повишаване на трудовите възнаграждения.
5) По повод на твърдението за ограничения
ефект на съществуващите механизми за мотивация, заетите в администрациите посочват, като “изключително важна” и “много важна” сигурността,
която имат в съответните организации, или че могат да работят там толкова дълго, колкото пожелаят (Мъжественност/ женственност). Като стимули
се посочват и условията на работа – пространство,
интериор, оборудване. Друг важен фактор е свободното време, от където може да се изведе
формулировката, че при разработването на мотивационни схеми, е необходимо да се търси по-голямо съответствие между спецификата на работа
и личностните очаквания на заетите в публичната
администрация.
6) В един последващ коментар относно изграждането на административните информационни
системи, може да се каже, че ако възприемем създаването на е-документороборота като новост, то
е очаквано той да срещне известна съпротива, дори и при наличие на оперативна съвместимост
(Избягване на несигурност).
Посочените в слабости в SWOT анализа изглеждат логични в контекста на културните специфики на изследваните публични организации. Като
се има предвид, че промени в начините на мислене се постигат бавно, невидимо и несигурно, може
да се предполага, че посочените слабости ще се
запазят в дългосрочен план.
В контекста на културните специфики на
админстрациите, най-често слабостите се обясняват с измерението “Властова дистанция”. Като че
ли то се оказва почти универсална тяхна подпоставка. Следователно може да се заключи, че в тези
организации би бил ефективен и добре приет авторитарният стил на ръководене.

В заключение, следва да се отбележи, че проучвания като гореизложеното полагат известни ориентири в премахване на неяснотите около меките
материи и представят доказателства за важността
и ползата от тяхното познаване и управление. В
частност, дефинирането на спецификите на организационната култура в публичните организации е
стъпка към успешното изработване и постигане на
приоритетите в националните административни управленски програми. Част от констатираните слабости придобиват допълнителна яснота и съответно дават основания да се търсят решения посредством промени в характерния за публичните организации начин на мислене.
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ABSTRACT
The Public sector in Bulgaria plays significant role in the development of the society. From one hand the employees in the sector must fulfill the national policies and priorities. From the other hand, their behavior is influenced by
different factors like attitudes and developed practices on the workplace. The paper examines the questions – what kind
of attitudes and practices exist in the public organizations and how they match the national priority in the public
administration?
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Въведение
Интегрирането на всички бизнес процеси и
функции на една организация в една система е известно като ERP система. Терминът ERP (Enterprise
Resourse Planning) система е въведен от Gartner
Group Inc. и се отнася за съвременна система за
управление на бизнес организация. Терминът е въведен в началото на 1990г. Системите за управление на фирмени ресурси (ERP) предоставят един
цялостен поглед върху организацията, единен набор стандарти за данните и унифицирани продуктови дефиниции. ERP са сериозна крачка към увеличаване на достоверността и полезността на управленската информационна система.
ERP е комбинация от софтуер, хардуер и бизнес процеси, оптимизирани да дефинират общо решение за всички аспекти на бизнеса на дадена организация от момента на въвеждане на заявката
до издаване на фактурата и всичко между тях.
Архитектурата на бизнес приложението съдейства за прозрачна интеграция на модулите, които обработват потоците информация между всички функции на бизнес организацията.
Според Джуди Дин ERP системата е организационно-интегрирана система, състояща се от
свързани по между си приложения, които координират бизнес дейностите и поддържат информационните потоци в организацията.
Основните характеристики на ERP системите
са:
• Трябва да обхващат всички бизнес процеси
в бизнес организацията;
• Трябва да обхващат всички поделения на бизнес организацията, независимо от географското им
разположение;
• Трябва да предлагат един и същ интерфейс
на служителите на всички отдели в бизнес организацията;
• Трябва да е на лице бърза и сигурна комуникационна система до всички поделения на бизнес организацията.
Концепция за внедряване на системите за
управление на фирмените ресурси
Еволюцията на ERP системите е тясно свър-

зана 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 прерастнали 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
цялоста 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 управление на фирмените ресурси (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 кли-
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ентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания” според Дейвънпорт.
ERP системите имат редица характеристики,
като най-важната и съществената от тях е, че те
осигуряват информационна интеграция между физически и логически фрагментираните части на едно цяло – действащата организация. Използването
на единен модел на данните действително позволява да се премине от множество разпокъсани парчета – отделни бази данни, различни електронни
таблици, данни към информация, която поражда
корпоративни решения, базирани на факти. Всички
модули на бизнес приложението са интегрирани
около единен общ модел на данните, работят
заедно, ползват една и съща информация и могат
да функционират върху една глобална инсталация
на единна база данни. Резултатът е глобален и унифициран поглед върху ключовата информация на
бизнес организацията като размер на продажбите,
складова наличност, брой служители, приходи и разходи по всечки организационни структури, дейности, продукти и географски местоположения.
Внедряването на система за управление на
фирмените ресурси е от стратегическо значение
за развитието на бизнес организацията. Добре разработената система може да подобри контрола върху бизнес процесите в организацията, 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.
Внедрената и работеща ERP система съхранява и поддържа информацията за бизнес анализи
и транзакционната информация в една и съща база данни. Така ръководството и служителите в организацията разполагат с неограничени възможности за анализ, за пълна разбивка, за преглед на детайлите, които стоят в основата на различни операции. Могат да се правят анализи на дневна база,
които разкриват състоянието на бизнеса всеки ден
спрямо определени минали, настоящи и прогнозни
показатели за производителност. Това осигурява подобър процес на вземане на решения за организацията.
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 дългот-
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раен растеж и просперитет на една бизнес
организация.
Интегриране на софтуер за управление на
бизнес процеси и BI софтуер
Софтуерът за управление на фирмените ресурси помага на организациите да автоматизират
работните потоци. Софтуерът за интелигентен бизнес анализ (Business Intelligence) е предназначен
за анализ на данни, съхранени в базата данни на
организацията, които включват всички налични данни за организацията и нейното функциониране. Този
софтуер може да открие събития, които са част от
работата на организацията. 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 бизнес процеси в реално
време. Може да се събират и анализират данни за
изпълнението на самите процеси и да се предостави метрики, които измерват плавността на извършване на работните дейности.
Комбинирането на интелигентния бизнес анализ и управлението на фирмените ресурси помага
да се преодолеят недостатъците на технологиите.
На софтуера за управление на фирмените ресурси му липсва функционалността за интензивен
анализ, която е необходима на мениджърите да изследват в детайли данните, генерирани от функционирането на организацията. От друга страна софтуерът за интелигентен бизнес анализ не върши
добра работа по осигуряване на анализи в контекста на оперативността на организацията. Той обикновено анализира предварително събрани данни.
Интегрирането на двата вида софтуер ще помогнат на организациите да се превърнат в “предприятие, функциониращо в реално време”.
Основни средства за анализ на финансови
данни в организацията
Като концепция Business Intelligence (BI) се заражда в системите за съхраняване и анализ на данни от 70-те години, макар името й да е дадено от
Gartner Group в средата на 90-те години. BI е общ
термин, обхващащ архитектури, приложения и бази данни, а не отделен продукт или система. Всека
система за управление на фирмените ресурси генерира планини от данни. BI събира всички данни
за да ги превърне в информация, която се анализира по най-добрия начин, така че да е полезна при
вземането на решения, които в крайна сметка се
превръщат в действия на бизнес организацията.
С цел по-добра обработка и анализ на данните бизнес организациите изграждат складове за данни (Data Warehouse), центрове за данни (Data
Marts) и внедряват инструменти за извличане, пре-
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образуване и зареждане (ETL), чрез които да оперират със складовете за данни. Много малка част
от тези данни е преработвана в информация, а още
по-малка – използвана за вземане на решения, главно поради липсата на инструменти за достъп и анализ на данните от потребителите.
BI генерира точната информация в точното
време, което е ключът към успеха на всяка бизнес
организация, затова веднъж инсталирана, има огромно влияние в организацията. Ако трябва да се
даде определение на BI, то това е изкуството за
знаене и печелене на бизнес предимство от
данните. BI е решението в много направления –
маркетинг, задържане на клиенти, контрол на складови на личности, финансово моделиране.
BI средствата осигуряват графичен анализ на
бизнес информация в многомерни изгледи. Организациите събират огромно количество данни от техните бизнес приложения. За да следят тази информация, потребителите изискват широка гама от
софтуерни програми за обработка и анализ на
данни. Използването обаче на много програми затруднява както извличането на информация в подходящото време, така и анализирането й. BI означава всички средства и системи, които играят ключова роля в стратегическото планиране и позволяват на организацията да събира, да съхранява, да
има достъп и да анализира корпоративните данни
с цел вземане на решения. Обикновено тези системи подпомагат профилирането и поддръжката на
клиентите, пазарните изследвания, сегментирането на пазара, определянето на продуктовата
печалба, статистическия анализ, анализа на стоковите запаси и дистрибуцията и много други.
В концепцията на BI присъства като неразделна част от бизнес аналитичните процеси и склада
за данни Data Warehouse. Съгласно Kimball, Ross
склад от данни е “копие на транзакционните данни,
специално структурирано за заявки и анализ”. Складовете за данни са предметно ориентирани, като
данните са организирани по начин, при който всички елементи, свързани с един и същ обект или събитие от реалния свят, са свързани помежду си.
Данните са така организирани да показват променливост във времето, промените на данните се съхраняват в базата данни и се използват за създаване на отчети, показващи измененията във времето.
Данните в базата данни никога не се променят или
изтриват, веднъж съхранени, те са статични, достъпни за четене, но остават съхранени за настоящи и бъдещи отчети. Складовете за данни са
интегрирани, базата данни съдържа данни от почти всички операционни приложения на организацията и тези данни са консистентни.
Като всеки един склад и DW притежава съществени характеристики и компонентни. Основния

компонент на DW e информацията. Това са различни данни, които имат някакво значение за бизнеса и са извлечени от работещите оперативни
системи. Понятието за Data Warehouse може да
се допълни с това, че той съдържа в себе си информация със значение, а не безразборно трупане на данни. DW е най-скъпата част от BI, понеже
той събира в себе си всички данни и ги унифицира.
Някои характеристики на DW:
• Осъществяване подръжка на данните, необходими за бизнес анализ. Най-често това е свързано с имплементацията на динамична система за
вземане на решения, интегрирана с Data Warehouse, подържаща репортинг среда и възможности за динамичен анализ на данните.
• Възможност да интегрира различни видове
данни от различни видове източници. Тази информация е генерирана от оперативни системи под различен формат и съществуващите възможности на
системата да използва различни видове формати
я прави изключително мощно средства за обработка на данни.
• Възможност за подържане на различни видове валидации. Обикновено данните, които постъпват от оперативните системи притежават определени правила, които следва да се спазват или,
от които произтичат други правила или съществени характеристики.
• Data Warehouse е статична среда. Изключително гъвкава и позволяваща постоянно да се прави промяна на данните или да се добавят нови в
зависимост от нуждите на бизнес анализаторите.
• Веднъж складирани данните, те са оптимизирани и са готови за дистрибуция и за обръщане
към тях със заявки. Извличането на данни е съществена част от всеки един склад затова и обръщането към тях става със заявки.
Основните видове складове за данни се различават като дизайн и архитектура и служат за различни цели.
• Корпоративен склад за данни – осигурява
централизирана база данни за подпомагане вземането на решения в компанията. Такъв склад за данни е проектиран да нараства във времето;
• Операционен склад за данни – близък до операционния тип бази данни, може да се актуализира в почти реално време и да се използва за рутинни операции, съдържа подробни данни за транзакции и клиенти, използва се в процеса на вземане
на тактически решения;
• Центрове за данни (Data Marts) – склад за
данни с по-ограничен обхват, отнася се за регион,
бизнес единица или бизнес дейност. Според Moeller
“Data mart е фокусиран върху приложението миниатюрен склад за данни, изграден бързо за под-
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държане на отделна бизнес дейност”. Видовете data
mart: зависими data mart, многомерни data mart,
ROLAP (Relational Online Analytical Processing) data
mart, MOLAP (Multidimensional Online Analytical
Processing) data mart, независими data mart, интегрирани data mart.
Много организации поддържат смесена структура, многослоен склад за данни (multi-tier warehouse), при него е характерно, че централизирания
фирмен склад за данни съществува паралелно с
локалните data mart, а много често те са интегрирани части от него. Основните модели на данни за
фирменните складове за данни и за data mart са
следните:
• Пространствен модел – при него данните са
представени в многомерни кубове или масиви.
Данните в масива са числови факти, измерващи
дадено представяне на бизнеса. Дименсиите
(измеренията) на масива са параметри на факта,
често времеви и пространствени;
• Табличен модел – той е по-близък до модела на транзакционните бази, от колкото до този на
складовете за данни. При този модел данните са
силно денормализирани, изчислени, обобщени и
исторически. Поддържат се заявки и справки за специфични бизнес функции.
Изборът на модел на данните в аналитичната
база данни се определя от целите на анализите, за

които тя ще бъде използвана. Пространственият дизайн е много подходящ в случаи, в които числовите
данни преобладават и анализите включват основно
такива данни. Табличният модел, освен числови
данни, съхранява и тескстови данни. При пространствения модел се съхраняват агрегирани данни, докато в аналитична база данни с табличен модел се
съхранява и детайлна информация, наред с агрегираната.
Друга част от Data Warehouse са системите
за on-line обработка на транзакциите (OLTP) и ERP
системите. OLTP са операционни системи, чиято
основна функция е да трупат данните от различни
транзакции на бизнеса и осигуряват данни за DW.
Някой от основните им характеристики са:
• Обработка на бизнес операции в реално
време. Същността на тази характеристика е възможност на обединение на транзакциите от много
бизнес процеси, обработка и въвеждането им в
OLTP системите.
• Подържане на оптимизирана структура на
данните с възможност за редакция и въвеждане.
• Ограничени способности за взимане на решения. Основното качество на OLTP системите се
характеризира с това, че позволява много потребители да създават, обновяват или извличат определен брой записи. OLTP системите са оптимизирани за работа с транзакции.
Data
Warehouse

Data Input
Data Access

Data Souces
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Staging Area

Data Marts
User Data Access

Фиг. 1.
Data Warehouse работи със статични данни и
това е предимство, понеже резултатите са постоянни, a и вероятността да се претовари системата е минимална. Възниква въпроса, обаче, кога да
се трансферират новите данни и дали има такава
възможност за динамично зареждане за да може
да се следи определен тренд. Такава функционалност предлага самия Data Warehouse. Трансфера

на данните от операционните системи до потребителите на тази информация се нарича критичен път
на DW. Той започва от източниците на данни, генериращи хиляди записи или така наречените OLTP
системи. Следващия етап е Staging Area. Това е
мястото, където с информацията се извършват различни видове трансформации или по друг начин
казано, тук протичат процесите по приготовление
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на данните, като форматиране, различни видове
проверки за логичност и смисленост на данните и
референтен интегритет. Последната стъпка е прехвърлянето на данните в Data Mart. Съществуват
различни тълкувания какво е Data Mart, но най-общо може да се характеризира като съставната част
на Data Warehouse. Мястото, където се съхраняват данните, използвани за OLAP Cubes (Online
Analytical Processing) кубовете. Съвкупността между Data Mart и OLAP Cube съставляват Data Warehouse.
Разлики между ROLAP и MOLAP
Двата основни типа модели за обработка на
аналитични данни ROLAP (Relational Online Analytical Processing) и MOLAP (Multidimensional Online
Analytical Processing) се различават по основните
техники зя представяне на многомерни данни.
Схемата-звезда е техника за моделиране на
данните, която позволява представяне на многомерни данни за подпомагане вземане на решения в
релационна база данни (Rob, Coronel). Основните
компоненти на схемата-звезда са факти – количествени измерители на представянето на бизнеса,
като фактите се групират в отделна таблица в центъра на схемата и дименсии (измерения) – характеристики, описващи фактите, като дименсиите се
групират в таблици с дименсии, най-често срещаните дименсии са време и пространство. Фактите
и дименсиите се представят чрез физически таблици в базата на склада за данни. Основно предимство на схемата-звезда е, че намалява броя на
физическите свързвания, което осигурява висока
степен на оптимизация на типичните за тази схема заявки.
Друг подход са така наречените OLAP кубове.
След като данните са съхранени в DW, те са готови за използване и за създаване на OLAP кубове,
които се използват за анализ и вземане на решения.
Същността на тази технология е да подържа една
значително бърза, динамична за разглеждане, анализ и навигация среда. Едни от основните характеристики са:
• Оптимизирана схема за бързи заявки към
нея. Кубовете позволяват по-голяма интерактивност
на данните и по-добро представяне, отколкото типичните релационни бази данни. Голямата сила се
крие във възможностите на куба да прави различни сечения и да агрегира тези сечения на различни
нива.
• OLAP кубовете притежават динамична и
здрава система на изчисления на цифри. Тук се
има в предвид, че продуктивността се покачва
много, когато се използват различни алокационни
алгоритми за изчисления, което не съществува в

релационните бази данни, поради ограничените аналитични възможности на тези бази.
• OLAP технологията е концептуално и интуитивно организиран модел, чрез които лесно може
да се създаде ориентиране в данните и лесно да
бъде използван.
• Подържа мултидименсионнен изглед на
данните. Изгледите на кубовете подържат възможност за много дименсии, които могат да бъдат лесно
филтрирани и променяни без почти никакви усилия.
• Още едно съществено предимство е и възможността да се прави Drill down и Drill up в данните и то на различни нива при анализа. Данните са
разделени на две части – на детайлни или описателни и агрегиращи. Всичко това се прави само с
едно щракване на мишката и може да се стигне до
най-ниското аналитично ниво. Потребителите на информация могат да използват функционалността
на Pivot и по този начин лесно да променят колони
и редове или по-просто казано промяна по абсцисата и ординатата в едно двумерно пространство.
• Възможност за визуализиране чрез Excel или
WEB.
Моделът ROLAP използва схема-звезда и динамично могат да се добавят допълнителни
дименсии. MOLAP използва многомерни кубове с
данни и всяко добавяне на нова дименсия изисква
изграждане на целия куб на ново.
ROLAP е подходящ за средни до големи бази
данни, докато MOLAP е подходящ за малки до средни бази. За MOLAP е характерно, че всички изчисления се правят при самото изграждане на куба,
не е възможно самият куб да съдържа голям обем
данни.
Архитектурата на ROLAP е клиент-сървър, базирана е на стандарти и е отворена. При MOLAP
архитектурата отново е клиент-сървър, но е базирана на разработки на съответния доставчик на базата данни или на дизайнерите на базата данни.
По отношение на достъпа ROLAP поддържа
ad-hoc заявки и неограничени дименсии, докато
MOLAP е лимитиран до предварително дефинирани дименсии. ROLAP изисква големи ресурси, характеризира се с висока степен на гъвкавост и
мащабируемост, докато MOLAP е с по-ниски такива характеристики. Предимствата на MOLAP са
висока скорост на изчисления, понеже сложните изчисления са направени при изграждане на куба, възможност за сложни изчислиния при ограничения по
отношение на обема на данни.
Като цяло OLAP приложенията са с широк
спектър на приложимост в работата на бизнес
организациите. Могат да се използват успешно при
обработка и анализ на финансова, маркетингова,
производствена, продуктова информация.

Системи за управление на фирмените ресурси и ...
Заключение
За ръководството на бизнес организацията да
оцени рискът и изгодността на един или друг начин
на влагане на средствата, да разбере ефективността на работата на фирмата, скоростта на обръщение на капитала, неговата производителност и
финансова устойчивост е необходимо за разполага с подходящо обработени и визуализирани данни.
Всичко това потвърждава тезата, че основите на
финансово-стопанския анализ и в частност на анализа на финансовото състояние и най-вече на
рентабилността, ликвидността и структурния анализ на приходите и разходите (хоризонтален и вертикален анализ) са фундамента на ефективния финансов мениджмънт и от тук - на ефективно функциониращата организация. За да се постигне това
ниво на ефективност е необходимо наличните
данни, натрупвани с години да заработят в услуга
на бизнеса. Цялата налична информация трябва да
бъде подходящо структурирана, систематизилана
и непротиворечива. С помощта на OLAP системите,
осигуряващи модели и средства за обработка на
данни и генериране на анализи, справки и отчети,
се подпомага вземането на решения от ръковоството на организацията. Подобни решения са уни-
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кални за всяка ситуация, за тях няма ясна процедура, променят се бързо, факторите за оценката им
не могат да се определят предварително и се вземат сравнително рядко. Те поддържат интеративен
процес на вземане на решения като позволяват на
потребителите им да решат доколко да използват
предоставените им заключения.
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ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS AND TOOLS FOR DATA
ANALYSIS IN BUSINESS ENTERPRISE
Krassimira Shvertner
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ABSTRACT
The traditional business applications are built based on not synchronized requirements of the different departments. This leads to fragmented information and to isolated (not integrated) business processes. Enterprise resource
planning system delivers full package of business applications, integrated among a common data model. Using this
product is possible to make and support common definitions for the clients, suppliers, employees and products. So the
company has direct access to the same common global information. All applications work together, use the same
information and can function over one global installation of a united data base. The result is a global and unified view
over the key information like the volume of sales, store quantities, number of employees, earnings and expenses over
the all organizational structures, products and geographical locations. The application software commonly automates
only separate business processes of different departments. Enterprise resource planning system automates all parts of
business beginning with development of the products, marketing, sales, planning, procurement, producing, fulfillment,
services and support of finance, human resources and projects.
The centralized e-business model solves the problems of spiraling IT costs and widely distributed client/server
architectures by consolidating and collapsing the infrastructure while simultaneously simplifying IT business operations. Consequently, a significantly reduced IT staff can manage far greater capabilities while providing better service.
The e-business model also dictates the deemphasis of the complex desktop client in favor of browser-only access and
access through internet appliances Simplification lies at the base of the e-business model. This centralized solution:
• Dramatically reduces maintenance on the desktop
• Inherently eliminates unnecessary servers and databases
• Greatly reduces IT maintenance and upgrade tasks
• Possibility for data analysis and produce ad-hoc reports.
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МОДЕЛИРАНЕ НА ГЕОРЕФЕРИРАНИ ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ
Тодорка Димитрова, Елена Калчева - Йовкова
Технически университет – София
Съвременните приложения на географските информационни системи предоставят на потребителите широк кръг услуги, свързани с текуща позиция или реално време. В резултат на развитието на технологиите за
пространствено наблюдение на земята и атмосферата става възможно натрупването на голямо количество статични и динамични данни с разнороден произход, формат и значение, които могат да бъдат специфицирани,
структурирани, анализирани и използвани в интелигентни информационни задачи. В настоящата разработка се
изследват възможностите за интегриране на географски данни и операции с традиционни методи и средства за
моделиране на динамични системи. Представени са примерни модели на геореферирани динамични системи и
приложимостта им за изследване и управление на комплексни проблеми на природната и социалната среда.
Ключови думи: динамични системи, координатно-базирани приложения, сензорни мрежи, абстракция, компютърно моделиране
Key words: system dynamics, location-based services, sensor web, abstraction, computer modeling

Развитието на компютърните и комуникационните технологии, разпространението на електронните услуги във всички приложни области и натрупването на огромно количество данни в електронна среда разрушават класическия модел на отношения между хората и компютрите. Новите технологични условия се описват с нови характеристики: мощни компютри и мрежи, високоскоростни
компютърни комуникации; модерни мобилни устройства за комуникация, навигация, събиране, съхраняване и обмен на данни; безжични методи за
достъп до отдалечени услуги; широко-достъпни
програмни средства и приложения; интелигентни
методи за анализ и интерпретация на данни, за моделиране и симулация на динамично променящи
се системи; интердисциплинарни специалисти и автори на програмно осигуряване.
Съвременни технологии за георефериране
Съвременните приложения на географски информационни системи предоставят на потребителите широк кръг услуги, свързани с текуща позиция или реално време. Потребители с различни професии 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.
Създаването и разпространението на т. нар.
сензорни мрежи (Sensor Web) позволява с помощта на отлично координирани, независими наблюдения, комбинирани със съвременни системи за
вземане на решения, да се осигури по-добра възможност за откриване, проследяване и контрол,
предсказване на промени в климата и околната среда [9]. В основата на тази технология е идеята за
конструиране на мрежа от пространствено разпо-

ложени сензорни елементи, които обменят информация помежду си чрез използване на безжични
технологии. Тези елементи могат да бъдат позиционирани на земната повърхност или в орбита около Земята, да са статични или подвижни и да бъдат
достъпни в реално време и през Интернет.
Комуникацията и обменът на информация между
отделните сензорни точки се осъществява на базата на няколко групи стандарти и протоколи - Simple
Object Access Protocol (SOAP), Web Services Description Language (WSDL), XML, Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). Сензорни мрежи са разработени и тествани в различни области
– за моделиране и симулация на геоложки процеси,
за наблюдение и контрол на био-средата в малки
екосистеми, за откриване и предсказване на наводнения и големи горски пожари, за провеждане и
контрол на спасителни операции в градска среда и
др.
В резултат на развитието на технологиите за
пространствено наблюдение на земята и атмосферата става възможно натрупването на голямо количество сензорни данни с разнороден произход,
формат и значение, които могат да бъдат специфицирани, структурирани, анализирани и използвани в интелигентни информационни задачи. Приети
са различни международно признати спецификации за преобразуване на данните във формат, подходящ за по-нататъшна компютърна обработка, като TML (Transducer Markup Language), SensorServer, SensorML (Sensor Model Language), (SOS)
Sensor Observation Service, (GML) Geography Markup Language и др [13,14].
За ефективното интегриране и използване на
събраните данни в конкретни потребителски приложения са необходими адекватни средства – модели, методи, алгоритми, програмни инструменти.
Едно популярно и широко достъпно средство

Моделиране на геореферирани динамични системи

за изследване и визуализация на географски данни е virtual globe – тримерен софтуерен модел на
земното кълбо, приложим и за изследване на други светове [19]. Виртуалното кълбо позволява на
потребителите да се движат във виртуална среда,
да я наблюдават, като сменят гледната си точка,
зрителния ъгъл или тематични пластове. Тематичните пластове могат да покриват географски
обекти, резултати от човешка дейност по повърхността на Земята или визуализация на абстрактни
описания на социални системи и обекти. Моделът
на земното кълбо може да се свързва с различни
комуникационни модели за подобряване на реалистичността на генерираните изображения за разширяване на обхвата на наблюдаваните наземни ресурси чрез увеличаване на степента на детайлизация.
Едно от първите и най-значими приложения на
модела е Google Earth – Интернет-базиран софтуер за поддържане на електронни географски карти,
получени чрез наслагване на изображения от сателити и аероснимки върху виртуалното земно кълбо.
Един от съвременните компоненти на Google Earth
- Geographic Web интегрира технологии за предоставяне на достъп на потребителите до операциите
по зареждане на символно и визуално информационно съдържание в мрежата (Wikipedia [20], Panoramio [17]). Дефинирани са координатни системи,
наблюдавани перспективи, проекции и спецификации за представяне на координати на местоположение на точка върху виртуалната повърхнина в
стандартизирана нотация [18]. Постигната е значителна за изобразяване на малки обекти резолюция, за зоните на планетата, обезпечени с повисоко технологично оборудване.
Google Maps е технология за предоставяне на
достъпни картографски услуги, включващи карти
на населени места и пътища, локализатори на обществени обекти, навигация, позициониране и мащабиране в реално време. Потребителите могат
да избират между различни информационни модели на повърхността на Земята: топографски карти,
сателитни снимки, изображения на улични мрежи,
транспортен трафик. Постигната е висока степен
на интерактивност между потребителите и приложенията, чрез използване на мощни съвременни
софтуени технологии: Ajax, IFrame and JSON, позволяващи лесно и удобно персонализиране на карти и умножаване на ресури. Интегрирането на картографски компютърни технологии с мрежови технологии за споделяне на достъп до фотографски
изображения, като Flickr [12], значително разширяват областите на приложение на географски реферирани данни и анотирани изображения, пораждайки феномена “memory maps” (карти на паметта)
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[16].

Споменатите технологии, заедно с много други специализирани услуги, предоставяни от приложения в Интернет променят представата за географски системи. Географските информационни услуги стават конкретни и персонализирани, програмните продукти, чрез които се реализират, са изпълними на разнородни платформи, ресурсните данни са специализирани и споделени, всяко ново приложение е изпълнено с колективна интелигентност.
Изследване на динамични системи
Динамичните системи променят състоянието
си във времето. Те са сложни за описание, моделиране и симулация. Сложността се състои в спецификата на основните им свойства.
• Динамичното поведение на системите се определя от наличието на две категории компоненти,
които трябва да се наблюдават: състояния и въздействия върху състоянията. Въздействията променят състоянията в течение на времето.
• Промяната на състоянията се извършва със
закъснение, което може да бъде по-продължително от интервала между въздействията. Липсата на
навременен ефект от въздействие може да предизвика погрешна насока на коригиращите въздействия.
• Съществува обратна връзка между състоянията. Различни атрибути на състоянията могат да
предизвикат циклични влияния помежду си, стабилизирайки или дестабилизирайки цялата система.
• Взаимодействията на атрибутите могат да
бъдат нелинейни и непропорционални във времето
и в пространството, а ефектът от тяхното събиране непрогнизируем.
Изброените фактори затрудняват разбирането и управлението на такава система. Практиката
ни показва, че хората нямат изградени интуиция и
добри ментални модели за динамични системи.
Като се вземе предвид факта, че повечето природни,
технически и социални системи от заобикалящия
ни свят са динамични, става ясно, че има нужда от
обучение и тренировка за развиване на такива умения. По наше мнение, изучаването на динамични
системи с различни формални методи по време
на академичното образование на бъдещи инженери и ръководители, вземащи решения за бизнеса и
социалната среда, е изключително важно и необходимо. Следва да се използват всички инструменти,
предоставени от компютърните технологии за подпомагане на процесите на изучаване, контрол и управление на динамични системи, в т.ч. математическо моделиране и компютърна симулация.
Моделите са абстрактни описания на реални
обекти и процеси, представящи ги със задоволи-
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телна, за изследването, точност. Изследването на
комплексни динамични системи посредством моделиране и симулация предполага не само създаване на модели на основните компоненти на изследвания обект, но и моделиране на взаимодействията на обекта с операционната му среда. Така
например, реалните системи, които функционират
в географска среда – биологични, екологични, инфраструктурни и др. и попадат под влияние на природни условия, следва да бъдат моделирани с отчитане на тези влияния.
За създаване на модели на динамични системи се използват адекватни математически методи
и алгоритми, чрез които се обработват и анализират селектирани множества от данни, за представяне и откриване на значими свойства и поведение
на системите. В зависимост от целта на изследването и спецификата на изследваната система, се
прилагат методи с различно предназначение.
На първия етап от процеса, за моделиране на
статичната структура на динамична система, са
необходими експертни познания за нейните компоненти и тяхното взаимно въздействие. Използват
се описания на линейни и нелинейни зависимости
между стойностите на променливи и постоянни
величини, дефиниращи системата. Трудностите при
създаване на моделите са свързани с изграждането на абстракции и с откриване на фактори, които
ще влияят на поведението на цялата система. Докато познаването на вътрешни елементи и външни
фактори е свързано с конкретна експертна информация, абстрахирането е индивидуално психично
умение, което следва да се развива.
Различни методи и средства са необходими
на следващия етап, за моделиране на динамичното поведение на системата. Предназначението им
е да опишат очакваните изменения в състоянието
на системата, подложена на въздействието на времето и факторите на средата. Използват се емпирични методи, както и математически методи за
диференциране и интегриране.
Не на последно място по значение, са необходими методи и средства за извличане и анализ
на информацията, получена от изследването на направените модели. На този етап съществено значение имат методите за визуализация и откриване на
информация.
За постигане на адекватна на изследването
точност на резултатите е необходимо пълно съответствие на моделите, създадени в различните етапи на изследването, за постигането на което може
да бъде необходимо експериментално изследване
и промяна.
Преминалите през експериментална проверка за валидност модели могат да бъдат успешно

прилагани в различни направления:
• като средство за разбиране и абстракция,
за съставяне на теории и описания на явления или
процеси;
• за краткосрочно и дългосрочно прогнозиране, планиране и оптимизация;
• за разкриване на причинно-следствени връзки, история и диагнози на състоянията на системата и др.
Изградените на модулен принцип модели могат да бъдат вграждани и многократно използвани
в сходни системи, за опростяване на изследванията и като персонален интелектуален ресурс на
изследователите.
Съществуват множество специализирани
програмни системи за моделиране и симулация,
които могат да се използват при изследване на динамични системи: PowerSim™, VenSim™, ModelMaker™, iThink™, AnyLogic™ и др. Успешни решения на изследователски задачи могат да бъдат намерени и чрез програмни средства с общо предназначение – пакети за математическа обработка
и анализ на данни, като MatLab™, Mathematica™,
Statgraphics™ и MS Excel™.
Модели на геореферирани динамични системи
Популярните технологии за обработка на географски данни са атрактивни и много полезни за
потребителите, но предлагат информационни услуги основно свързани с визуализация и статични
състояния. Самостоятелно използвани, тези технологии трудно могат да доведат до решения на комплексни задачи за управление на сложни и динамични системи, но в съчетание с традиционни методи за моделиране могат да бъдат използвани в
редица приложни и нестандартни области на изследване.
В настоящата разработка се изследват възможностите за интегриране на географски данни и
операции с традиционни методи и средства за моделиране на динамични системи чрез построяване
на експериментални модели, приложими за изследване на системи, съставени от естествена и изкуствена жизнена среда.
Разгледана е абстрактна динамична система,
чиито състояния се определят от комплексни въздействия на природни условия и човешка дейност
(Фигура 1). Разработени са конкретни модели на
подсистема на системата, чрез които се изследва
изменението на сянката на вертикален обект върху околното пространство в конкретно географско
местоположение, в рамките на една година и подробно – в продължение на определени екстремни
дни.

Моделиране на геореферирани динамични системи
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Фиг. 1. Динамична система
Определянето на дължината на сянката на вертикален обект и нейното положение спрямо други
околни обекти намира приложение както в архитектурата и градското планиране, така и при изследвания на екологични, транспортни, енергийни и
др. системи. Дължината и ориентацията на сянката зависят от географското местоположение на
обекта, от неговата височина, а също и от датата и
точния час. Създаването на модел ще позволи чрез
промяна на входните данни да се получат съответни стойности за различно местоположение, дата,
час, както и за обекти с различни размери. След
тяхното определяне лесно могат да се пренесат
върху карта или архитектурен план или да бъдат
включени към други модели за по-нататъшни
изследвания.

За създаване на математическия модел е необходимо познаване на основни принципи от
астрономия, тригонометрия, геометрия. Параметри
на модела са:
• надморска височина;
• азимут;
• корекция на ъглите α и δ според датата и
часа.
Като входни константи се използват:
• географски координати на обекта (дължина
и ширина);
• дата и час;
• височина на обекта.
Предполага се, че обектът не е наклонен спрямо земната повърхност (Фигура 2).

Фиг. 2. Сянка на обект

414

Тодорка Димитрова, Елена Калчева - Йовкова

Географската ширина (Latitude) на дадена точка може да се дефинира като ъгъл, образуван между линията от пресечна точка на екватора с меридиан до центъра на Земята и линията, свързваща
този център с конкретната точка. Отчита се на север или на юг от екватора до дадената точка от
земната повърхност. Стойностите варират от -90°
(за Южния полюс) до + 90° (за Северния полюс).
(Напр. за София Lat = 42° 40’N [10])
Географската дължина (Longitude) на дадена
точка показва положението й, измерено на изток и
на запад от основния (Гринуички) меридиан. Стойностите са от 0° на основния меридиан до -180°
на изток или +180° на запад. Разликите в географската дължина от гледна точка на времето определят часовите пояси, а разликата между отделните часови пояси е равна на 1 час = 15° ( За
София Long = 23° 18' E [10] ).
Географските координати на дадена точка от
земната повърхност заедно с точната дата и час
могат да се използват за определяне на позицията
на слънцето спрямо тази точка. Необходимо е да
се изчисли ъгълa α (altitude) между хоризонта и
линията на свързване на слънцето с точката, както
и ъгъла ω (azimuth) между проекцията в хоризонталната равнина и оста, сочеща север. Поради наклона на земната ос и въртенето на Земята, азимутът и алтитудът имат различни стойности за различните часове на деня, както и за отделните дни в
годината [4,5].
Дължината на сянката на обект зависи обратно пропорционално от ъгъла α и се изчислява чрез

ShadowLength =

ObjectHeight
tan(α )

(1)

За определяне на α в градуси се използва
следната формула (2) :
sin(α ) = sin( Lat ) * sin(δ ) + cos( Lat ) * cos(δ ) * cos( HA) (2)
където:
Lat – географска ширина в градуси;
δ – ъгъл между линията на екватора и линията,
свързваща Земята и Слънцето (declination angle),
който зависи от точната дата (ден, месец, година);
HA – ъгъл на завъртане на Земята за един
ден (hour angle).
Определянето на слънчевия азимут в градуси
става по формула (3):

tan(ω ) =

sin( HA)
(3)
cos( HA) * sin( Lat ) − tan(δ ) * cos( Lat )

Поради това, че стойностите варират в зависимост от дата и час, дължината на сянката на вертикален обект също ще се променя. Най-къса ще
бъде на обяд, а най-дълга – преди изгрев и преди
залез. Изменение на формата и позицията се получават и при различните сезони. За северното полукълбо датата 21 юни се характеризира с найдълъг ден, а 21 декември – с най-къс.
Въз основа на горните твърдения, с помощта
на пакета Simulink на MatLab™ е съставен модел
на изменение на сянка на вертикален обект, с променяща се височина и географска позиция (Фигура 3).

Фиг. 3. Модел на подсистема Сянка
Направени са няколко симулации, при които
е изследвано влиянието на различните параметри
върху резултатите от модела.
Изчислена е дължината на сянката на обект с
фиксирана височина (Н = 5м) и географско положение (42.39’28.83" N, 23. 21’17.16"E) за период
от 1 година, като са използвани три фиксирани ча-

са от светлата част на денонощието – 9, 12 и 15ч.
Резултатите са представени на Фигура 4.
Моделът е използван и за определяне проекцията на сянката за 21 март и за 21 юни, като изчисленията са направени за цяло денонощие интервал от време 30 мин. Обектът е с фиксирана
височина Н=5м. Резултатите са представени на
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Фиг. 4. Експериментални резултати – H=5, Lat = 42.39' N, , Long = 23. 21’E
Фигура 5 и Фигура 6. Тъй като стойностите за дължина на сянката при ъгъл б по-малък от 5° са значително по-големи, то при изобразяването им на
Фигури 5 и 6 те са пренебрегнати. Счита се, че при

такава малка височина на слънцето над хоризонта
може да се получи засенчване от други обекти –
околни сгради, дървета и храсти, особености на
ландшафта и пр.

Фиг. 5. Изменение на сянката за 21 Март 2008г – Н = 5м
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Фиг. 6. Изменение на сянката за 21 Март 2008г – Н = 5м
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Фиг. 7. Приложение на модела

Моделиране на геореферирани динамични системи

Приложимост на моделите
На Фигура 7 е показано свързване на модела
на сянката с реферирана точка от земната
повърхност. В резултат на свързването е получена
мултимедийна репрезентация на влиянията на сянката върху околни обекти. Моделът позволява динамична настройка и избор на ден, час и височина
на изследвания обект.
За създаването на модела са използвани стандартни програмни средства за обработка и анализ
на данни - MatLab™ , MS Excel™ и GoogleEarth™.
Моделирана е подсистема от динамична система, в която сянката, в комбинация с други природни, инфраструктурни и урбанистични феномени,
причинява негативни въздействия върху жизнената
среда.
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LOCATION-BASED SYSTEM DYNAMICS MODELING
Todorka Dimitrova, Elena Kalcheva - Yovkova
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ABSTRACT
GIS implementations of today provide a wide range of information services referring to a current object location or
a real time data processing. The recent developments of the spatial and temporal earth and atmosphere observation
technologies, such as Sensor Web, enable acquisition and accumulation of large amount of both static and dynamic
data. Though originating from different sources and being formatted and represented differently, the data can be
specified, transformed, structured, analyzed, and then used in solving various intelligent location-based information
tasks. The project presented here explores a methodology of integrating geographical data and operations with traditional methods and tools for system dynamics modeling. Illustrative models of location-based dynamic systems are
described and models’ implementation in managing complex natural and social environments is discussed.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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ЕДНО ВЪЗМОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА MS EXCEL ЗА
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНАТА ДЕЙНОСТ В ПОЩЕНСКИТЕ И
КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ
Юлиона Ковачева, Стаменка Хаджиева
Колеж по телекомуникации и пощи – София
Интегрирането на информационните технологии (ИТ) в почти всички сфери на съвременното общество
налага съответни изисквания и към образователната система – тя трябва да реагира адекватно на необходимостта да се подготвят студенти, способни да използват и да развиват тези технологии.
В доклада се споделя опита по използването на табличен процесор MS Excel в отчетната дейност в пощенските и куриерски услуги. Студентите от специалност “Икономика и управление на телекомуникациите и пощите” при Колежа по телекомуникации и пощи (КТП) създават модели на процеси, протичащи в една пощенска
станция. Като резултат, тези модели спомагат за автоматизиране на работата в нея.
Процесът на овладяване на ИТ е многообразен и продължителен, като един от пътищата за реализирането
му в КТП е в интегриране на обучението по “Информатика” и профилиращите за икономическата специалност
дисциплини - “Организация на пощенските услуги” и “Организация на куриерските услуги”.
Ключови думи: информационни технологии, пощенски услуги, куриерски услуги, MS Excel.
Key words: information technologies, postal services, courier services, MS Excel.

Въведение
Използвайки традиционни и нови методи за
приемане, обработка, пренасяне и доставка на пощенските пратки, 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 [1].
Следвайки Директивите на ЕС, стратегическата
цел на “Български пощи” ЕАД (БП–ЕАД) е подобряване финансовата стабилност, устойчивото развитие и утвърждаването на водещата позиция на
дружеството на вътрешния пощенски пазар в условията на пълна либерализация на пазара. За постигане на тази стратегическа цел, усилията на БП–
ЕАД са насочени към:
• развитие и приложение на услуги с добавена стойност;
• усъвременяване на технологията съгласно
очакванията и изискванията на потребителите, като се постигне конкурентноспособност на високо
равнище на пазара на неуниверсалните пощенски
услуги, както и на други комерсиални дейности,
като например: рекламни услуги, консигнационни
продажби, финансови услуги и др.;
• навлизане в нови пазарни сектори посредством въвеждането на нови услуги и дейности: каталожна търговия, електронни услуги, приемане и
обработка на документи от името и за сметка на
трети лица, инкасиране и трансфер към трети
страни.
1. “Български пощи” ЕАД – основен пощенски оператор

Съгласно Закона за пощенските услуги [2] и
индивидуална лицензия, основният пощенски оператор - “Български пощи” ЕАД, задължително предоставя чрез пощенската си мрежа универсалната
пощенска услуга на територията на цялата страна,
включително при икономически неизгодни условия.
В Таблица 1 са описани основните дейности, които
дружеството извършва, както и видовете услуги,
включени в тях.
2. Организация на отчетната дейност и нейното автоматизиране в пощенските станции
Обхватът на пощенските и куриерските услуги, извършвани от БП–ЕАД е голям, което налага
автоматизирането им чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии.
Един от проектите, който е реализиран в тази насока е интегрираното гише, където комплексно се обслужват клиентите и се заплащат различни услуги,
при което се изключват възможностите за грешки
и се намалява времето за технологичен контрол на
извършените операции. За целта е разработена автоматизирана програмна система PostDeal, предназначението на която е да автоматизира дейността на пощенските служители при обслужването на
граждани и фирми на гише [3]. При обслужването
на клиент, операцията се регистрира в системата
и се издава необходимият документ. Продуктът има
следните функционални възможности:
• Пощенски услуги
- обработка на кореспондентски и колетни
пратки;
- обработка на парични преводи;
- обработка на Вътрешна ускорена поща;
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Таблица 1. Видове услуги, предоставяни от “Български пощи” ЕАД

Вид услуга

Универсална пощенска
услуга

Неуниверсални пощенски
услуги

Търговска дейност

Други услуги

Обхват на услугата
1. Приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни
пощенски пратки, както следва:
а) кореспондентски пратки - до 2 кг;
б) малки пакети - до 2 кг;
в) пряка пощенска реклама - до 2 кг;
г) печатни произведения - до 5 кг;
д) секограми - до 7 кг;
е) пощенски колети - до 20 кг.
2. Пощенски парични преводи.
3. Допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".
1. Приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна
форма от подателя, предаването им чрез електронни съобщителни
средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски
пратки;
2. Куриерски услуги.
1. Финансови услуги.
2. Инкасови дейности.
3. Абонамент за вестници и списания.
4. Обработка на документи.
1. Копирни услуги.
2. Приемане и предаване на пратки DHL и Ойрошпед.
3. Информационни бюра.
4. Абонаментни пощенски кутии.

- обработка на международни кореспондентски пратки и колети;
- обработка на Международна ускорена поща;
- обработка на БТК дейности – телефонни
разговори, бюрофакс и др.;
- обработка на разходи – стопански, върнати
суми по РП, изплатени помощи и др.
• Дейности по възложителство
- постъпления от банки, НЕК, БТК, ВиК, Топлофикация, Мобилтел и др.;
- изплащане на пенсии;
• Търговски дейности
- продажба на различни видове артикули на
различни търговци и производители;
- поддръжка на собствена картотека с артикули, търговци и производители и възможност за
актуализацията й.
• Договори с фирми
- данни за фирми;
- договори и отстъпки за количества;
- следене на плащания – отложено/незабавно
плащане, банков превод/касово плащане;
- издаване на разписки;
- издаване на данъчни фактури.
• Отчети
- изготвяне на експедиционни описи;
- Дневен отчет 107;

- трафична форма;
- справки за извършени операции;
- анулиране на операции.
• Трансфер на данни
- трансфер на данни за приети и изплатени
записи;
- трансфер на данни за Дневен отчет 107.
Работният процес приключва с генериране на
експедиционни описи и автоматично отразяване на
всички регистрирани в системата операции от
дейността на пощенския клон по шифрите на
Дневния отчет 107. В края на месеца се генерира
трафична форма и се зануляват броячите по отделните видове операции.
3. Учебна автоматизирана система за вътрешни пощенски услуги
“Български пощи” ЕАД е един от основните
потребители на специалисти, завършили Колежа
по телекомуникации и пощи (КТП). Ефективното използване на функциониращите и въвеждането на
нови технически средства и технологии, необходими за повишаване качеството на пощенските
услуги, изисква обучението на студентите от специалност “Икономика и управление на телекомуникациите и пощите” (ИУТП) да е насочено към усвояване на тези информационни и комуникационни технологии.
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Във връзка с успешното свързване на теорията с практиката, в КТП се работи по подобряване
осигуреността на обучението с актуализирани
учебници, учебни пособия и помагала, отразяващи
развитието и модернизацията на съществуващите
пощенски услуги и внедряването на нови такива,
основани на новите технологии (електронен обмен
и обработка на потоците информация, Интернет и
др.). Характерно за учебните модели е, че те се
проектират въз основа на таблични документи, реално използвани в пощенските служби. В упражненията по “Информатика” моделите се разработват
с помощта на табличен процесор MS Excel и се
тестват с примерни данни [4]. След това в дисциплините “Организация на пощенските услуги” и
“Организация на куриерските услуги” при решаване на практически казуси, студентите използват
електронните модели с реални данни, които са събрали по време на учебната си практика в дадена
пощенска станция. Въз основа на получените резултати се правят съответни анализи, изводи и
обобщения.

Изхождайки от необходимостта от усъвършенстване на образователните технологии в съответствие с разширяващите се възможности и изисквания на информационното общество, както и на потребителите на кадри, авторите на доклада вече са
направили успешни опити в насърчаване както на
индивидуалната работа на студентите по практически проблеми от пощенските услуги, така и на
учебно-изследователската работа, която в повечето случаи прераства в дипломни разработки. Като
пример за успешно приложение на подхода за интегриране на обучението по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) с профилиращите
дисциплини е съвместното ни ръководство на дипломни работи в периода 2001г. - 2004г.
За онагледяване процесите на обработка и отчитане дейността в пощенските станиции, през учебната 2007/2008г. се разработи учебна програмна
система, основният екран на която е показан на
фиг. 1.

Фиг. 1. Основен екран на учебната автоматизирана система
Автоматизираната система обобщава голяма
част от учебните електронни модели, проектирани
и тествани в практическите занятия по “Информатика”, в курсови и дипломни работи на студенти
от предходни випуски. Моделите са разширени, до-

пълнени и актуализирани с действащите в момента в БП–ЕАД нормативни разпоредби и ценоразписи [5], [6]. Възможностите на учебната автоматизирана система ще бъдат илюстрирани с няколко
примера:
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При избор на меню 2 – Вътрешни колетни
пратки, студентите имат възможност да проследят
процеса от получаване на изпратена колетна пратка и нейния престой в пощенската станция (ПС), до
предаването й на получателя (фиг. 2.). От начало-
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то на 2008г. е увеличен от 3 на 5 дни срокът за
съхранение (магазинаж) на колетна пратка, след
който срок започва да се събира такса от 0.30 лв.
на ден. След 20 дни, ако колетната пратка не е
потърсена, тя се връща на подателя.

Фиг. 2. Меню 2 – Вътрешни колетни пратки
При избор на меню 5 – Печатни произведения,
студентите получават точната стойност, която трябва клиента да заплати, ако изпраща чрез пощата
пратка – печатно произведение (фиг. 3.). Ценовите

тарифи са актуализирани към началото на 2008г.
и са предвидени възможности за включване на допълнителните услуги – “препоръка” и “обявена
стойност” [7].

Фиг. 3. Меню 5 – Печатни произведения
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При избор на меню 11 – Дневен отчет 107, се
дава възможност на студентите да анализират завършващата и обобщаващата дейност от технологичните процеси в дадена пощенска станция
(фиг. 4.). Отчетът отразява резултатите от извър-

шените услуги през работния ден в стойностно и
натурално изражение. С попълването на Дневен отчет 107 се отчита цялостната дейност в ПС в края
на всеки работен ден от годината [8].

Фиг. 4. Меню 11 – Дневен отчет 107
Автоматизирането на отчетната дейност в различните ПС има своите характерни особености. В
една по-голяма, намираща се на централно и оживено място ПС, където служителите извършват разнородни дейности в рамките на работния ден, отчитането на извършената работа изисква повече време и труд. Във връзка с това електронният модел
на Дневен отчет 107 е допълнен с три нови таблици (фиг. 5.), отразяващи работата на служителите
от трите основни служби на ПС - парична служба,
писмовно-колетна служба и телефонна служба [9].
Във всяка една от таблиците се въвеждат от-

четите на служителите от съответната служба за
текущия работен ден, като броя на извършените
услуги и сумите се разпределят по видове показатели (шифри). Изградени са динамични връзки между тези таблици и Дневен отчет 107, чрез които се
обобщават данните по съответните шифри и колони. По този начин не се извършва предварително сумиране на стойности и бройки от отчетите на
служителите от първа и втора смяна, за получаване на окончателния сбор, фигуриращ на съответния шифър в отчета. В резултат на това се постига
още по-голямо автоматизиране на отчетния процес.
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Фиг. 5. Допълнителни таблици към Дневен отчет 107
Дневните отчети 107 от отделните пощенски
служби всеки ден се предават в отдел “Счетоводство” на съответното териториално поделение на
“Български пощи” ЕАД. Тук данните се сумират и
се получава обобщена и разпределена по шифри
информация за дейността на поделението по отношение на предоставените през работния ден
универсални, неуниверсални и други услуги. Записите по отделните шифри на отчета се явяват входни
данни за интегрираната програмна система “Албена – ТОНЕГАН”, с помощта на която се осъществява финансово-счетоводна дейност на “Български
пощи” ЕАД. Електронният модел на Дневен отчет
107 се използва и в упражненията по дисциплината “Автоматизирани финансово-счетоводни технологии” за онагледяване отчетността на производствената дейност и нейното автоматизиране в поделенията на БП–ЕАД [10].
При избор на меню 12 – Дейности по разпространение на печата, се визуализира подчинено
меню (фиг. 6.), което дава възможност на студен-

тите да се запознаят с особеностите на дейностите по разпространение на печата и автоматизирането на отчетността. Предоставена е възможност
в рамките на 5 месеца да се проследи и анализира
начина на отчитане на получените ежедневен и периодичен печат и другите стоки в павилионите на
“Разпространение на печата” АД и БП–ЕАД чрез
съответните първични и вторични счетоводни документи (проформа-фактури, данъчни фактури,
описи, справки и др.). Изяснена е технологията за
определяне на месечното заплащане на
служителите, което е в зависимост и от реализираните приходи от продажби.
Учебната автоматизирана система е отворена за допълване с нови възможности за илюстриране на дейности от пощенските и куриерските, невключени в нея до момента. Предстои през летния
семестър на 2007/2008 г. системата да се демонстрира и използва и в занятията по дисциплината
“Системи за автоматизация на пощенските и куриерските услуги” със студенти от с ІІІ курс, специалност ИУТП.

Фиг. 6. Меню 12 – Дейности по разпространение на печата
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Заключение
Посредством интегриране на обучението по
дисциплините “Информатика”, “Организация на пощенските услуги”, “Организация на куриерските услуги”, “Автоматизирани финансово-счетоводни технологии” и “Системи за автоматизация на пощенските и куриерските услуги”, се осигурява на студентите от специалност “Икономика и управление
на телекомуникациите и пощите” възможност за
формиране на устойчиви знания и умения относно
приложението на ИКТ за автоматизиране на отчетната дейност в пощенските съобщения.
Практиката показва, че описаният подход на
обучение значително улеснява студентите при реалното им адаптиране към работните места в системата на “Български пощи” ЕАД, както и във всяка частна фирма, работеща в сферата на пощенските и куриерските услуги.
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A POSSIBLE APPLICATION OF MS EXCEL FOR AUTOMATION OF THE
ACCOUNTING ACTIVITIES IN POSTAL AND COURIER SERVICES
Yuliona Kovacheva, Stamenka Hadjieva
College of Telecommunications and Posts – Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The integration of information technologies (IT) in nearly all areas of the modern society sets new requirements to
the education system – it should react adequately to the need of teaching students capable of using and developing
these technologies.
In this paper is shared the experience in the usage of the sheet processor MS Excel in accounting activities in
postal and courier services. The students of major “Economics and management of telecommunications and posts” at
Sofia College of telecommunications and posts (CTP) create models of processes, taking place in a certain post office.
As a result, these models contribute to the automation of the postal activities.
The process of mastering the IT is various and long-lasting. One of the ways for its implementation in CTP is the
further integration of the training in “Informatics” and the special disciplines - “Organization of the postal services” and
“Organization of the courier services”.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21)

ПРИНЦИПЪТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА
ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ НА СТОЙНОСТТА
Иван Илиев
Технически университет – София
В доклада се разглеждат промените в съвременната икономика и необходимостта от нов подход към модела за търсене на информация. Това особено важно за капиталовите пазари, където се обръщат огромни парични
суми. Приложението на принципа за устойчивото развитие ще подпомогне общия процес на стабилизация на
фондовата борса, а оттам и разширяване кръга на неговото приложение.
Ключови думи: устойчиво развитие, триракурсен отчет, нефинансови активи, отчет на стойността, управление на стойността.
Key words: sustainable development, triple bottom line, report for the value, nonfinansial asset, management of
the value

Проблемът за стойността е вълнувал още от
древността много учени и е намерил решение за
времето си. С промяната на икономическата действителност теоретичните концепции на класиците
(и марксизма) се оказаха или непълни или остарели. От Алфред Маршал до наши дни теорията
на стойността бе обогатена с много нови аспекти,
които днес успешно се използват от цяла кохорта
икономически (и недотам) науки и дисциплини –
статистика, счетоводство, финанси, търговия, маркетинг, фирмен мениджмът, мениджмънт на проекти, анализ на стопанската дейност и т.н. Преобразена като маржинална (пределна) полезност и
стойност новата интерпретация и реализация на
стойността намира място, както в микро-, така и в
макроикономическите анализи. На тази принципна
основа възникват нови вариации на стойността, от
типа на: добавена акционерна стойност (Shareholders Value Added – SVA), добавена пазарна стойност
(Market Value Added – MVA), възвращаемост на
паричните потоци от инвестициите (Cash Flow Return on Investment – CFROI). Ако сведем анализа
до най-малките конкретизации относно времевата
(темпоралната) характеристика на парите, вече се
диференцира сегашна (Present Value) и бъдеща
стойност на парите (Future Value of Money). Основните хипотези на визирания проблем са заложени
в концепцията за управление на компаниите, насочени към стойността:
• общата цел на компанията е максимизация
на стойността, откъдето следва, че всички структури на компаниите от най-нисшето до най-висшето звено, трябва да се ориентират към увеличение
на стойността.
• стойността на компанията се определя от
дисконтираните бъдещи парични потоци
• новата стойност се създава едва тогава, когато компанията получи доходност от инвестира-

ния капитал, която да превишава разходите на капитала.
• Процесът на вземане на управленски решения се основава на разкриване на ключовите фактори на стойността.
Поради невъзможността да се обхванат всички аспекти от модификацията на стойността, ще
се спрем по-специално на стойността на публичните компании, листващи ценните си книжа на фондовата борса.(1)
Промяната в акцентите на информацията за
инвеститорите, която се наблюдава в настоящия момент в света, е предизвикана най-малкото от две
основни тенденции в съвременната икономика.
Първата тенденция се характеризира с радикални
промени в конкуренцията и увеличаване ролята на
интелектуалния капитал в съвременния бизнес. При
предаване на сигнала за успеха на компанията вече не трябва да се залага на подходи, установени
от миналото, тъй като демонстрацията на достатъчна счетоводна печалба на „материалния” капитал нищо не говори на съвременния инвеститор за
мащабите и качеството на интелектуалния, човешкия капитал, за стабилността на самата счетоводна печалба. Важно е да се отчете, че интелектуалният капитал е групата на най-рисковите вложения,
тъй като е нестандартен и няма към момента единно решение на въпросите за правата на собственост върху тези специфични ресурси.
Втората тенденция се свързва с динамизма и
неопределеността, които водят до увеличаване на
разнообразието на факторите за рисковeте и тяхното влияние върху бизнес-моделите. Всичко това
става проблем за информиране на инвеститорите
в новата плоскост: необходима е съществена промяна на моделите за търсене и откриване на
информацията.
В съвременните условия вече се предлагат но-
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ви подходи, които за удобство ще обобщим в три
условни модела - традиционен, модел на устойчивото развитие и модел на стойността на компанията.
Традиционният модел, основан на показателя за счетоводната печалба, възниква исторически най-рано в периода на преход от масовото и серийно производство на продукцията и появата на дружествата с огранична отговорност. В индустриалната по
своята природа икономика, акцентите в отчетите
за разходите на единица продукция, стойността на
запасите и придобиване на материалните активи,
а също така и счетоводната доходност (печалба)
на капитала, станаха вярно намерени подходи за
обработка на финансовата информация. В иконо-

Баланс
Отчет за
финансови
резултати
Отчет за
движение на
паричните
потоци

Модел на
счетоводната
печалба

Национален
сметкоплан

мика от такъв тип, за инвеститорите е достатъчно
да се представят намаляващи се разходи за единица продукция и счетоводната печалба на „материалния” капитал. Ролята на нематериалните ресурси, участието на различни компоненти на интелектуалния капитал в създаването на продукта и
финансовите резултати на компанията, не намериха в модела признание.(Вж.фиг.1).
1. Върху проблема се работи активно, но поподробно е разработен от И.Ивашковска в статията й „Принцип устойчивого развития в создание
моделей стоимости.” 2007.http://www.intalev.ru/
index.php?id=23043&type=98&contUid=0

Модел на
устойчивото
развитие

Модел на
стойността на
компанията

Триракурсен
отчет

Отчет на
стойността

Глобални
стандарти за
нефинансова
отчетност

Специални
финансови
отчети

Фиг. 1. Модели за разкриване на информацията за инвеститорите
Акцентът върху миналото е органически свързан с конкуренцията от „индустриалния тип” и е
само необходимо, но не и достатъчно условие за
това, за да се удовлетворят информационните поръчки на ползвателите в условията на съществени
промени в природата на факторите за конкуренцията. Ускоряването на темповете в развитието на
бизнеса, създава предпоставки за растящо търсене на информация, позволяващо да се съди за бъдещето на компанията и устойчивите тенденции в
нейното развитие в близка перспектива. Моделът
на счетоводната печалба не акцентира вниманието
върху разкриването на данните, характеризиращи
конкурентните предимства на компанията, което е
свързано както с изпадането от нейната орбита на
интелектуалния капитал, така и с отсъствието на
структурирана нефинансова информация, илюстрираща перспективите на организацията, нейното
отношение към акционерите и, накрая действителните граници на бизнеса и неговите мрежови
връзки.
Една от първите инициативи за създаването

на новите модели за разкриване на информацията
за компанията е основана на дейността на комисията Брундтланд (Brundtland Commission), излязла
през 1987 г., с концепцията за устойчивото развитие (sustainable development), и с акцент върху
задачите, отразяващи дългосрочното развитие на
компаниите. За решение на проблема е предложено да се превърне годишният отчет на организацията в продукт на т.нар. „триракурсен oтчет” (triple
bottom line). Концепцията е основана на два главни
принципа: първия свързан с разширяването трактовката на отчетността по пътя на въвеждане в нея
на нефинансови данни, а втория – с предоставяне
на информация разкриваща степента на отговорност на компанията по три, а не по един вид резултати. Въпросните резултати се свеждат до следните разновидности:
• Икономическите резултати и пряката отговорност пред инвеститорите;
• Резултатите, влияещи на околната среда и
отговорността на компанията за последиците от
това;
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• Резултатите, отразяващи качеството на взаимодействието на компанията със социума.
Вторият модел, свързан с устойчивото развитие е реализиран от редица крупни компании, които благодарение на своя опит са съумели да създадат нови интересни разработки. Именно концепцията за устойчивото развитие по същество, положи началото за формиране на нов модел за разкриване на информацията и движението към „Глобалната инициатива в областта на отчетността”
(Global Reporting Initiative, GRI), които в съвременните условия се разглеждат като една от водещите
сили за разработка на сводните стандарти на т.нар.
нефинансова отчетност, която пък инициира създаването на „нематериалната” символната икономика.
Развивайки тезиса за „тройния резултат”, GRI
формулира основополагащите принципи за разкриване на нефинансовата информация за
компаниите, които се разглеждат като „общоприети правила за отчет на устойчивото развитие на
компаниите”. Постепенното въвеждане на такива
нетрадиционни стандарти позволява да се повиши
качеството на данните за дългосрочните перспективи на организациите, рисковете в тяхното развитие, като избрания подход оказва благотворно влияние върху интересите на инвеститорите. В тази
връзка възниква необикновен прецедент: принципа
на „тройното” отразяване на резултатите означава
признаване на факта, че на инвеститора са необходими данни, характеризиращи отношенията със
акционерите. Тези сведения са нужни за по-правилната оценка на дългосрочните тенденции, факторите на риска и успеха на компаниите и в крайна
сметка – възможността за създаване на прираст
на бизнеса за собствениците на компаниите.
Чрез описания подход и изградения модел въз
основа на принципа на устойчивото развитие, се
формира нов подход, предлагащ алтернативен модел – отчетност на стойността до пълния й размер.
Той се създава на базата на постигнатото от науката до момента и на конкретните практически
разработки. Най-известната концепция от тях е на
компанията PriceWaterhouseCoopers, предложила
да се развива отчетността в посока на осветляване
на комплекса от фактори, формиращи стойността
на компанията, на три равнища на иновации:
• Създаване на глобална сводка на общоприетите принципи да счетоводното отчитане;
• Формулиране на допълнителни стандарти,
отчитащи спецификата на отраслите и създаващи
продукция в техните рамки;
• Организация на системата от допълнителни показатели, разкриващи спецификата на процесите по създаване на стойността в компанията.
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По този начин, визирания модел се отличава
с определена гъвкавост на подходите при построяване на публичната отчетност. На равнището на
отраслевите допълнения, например, могат да се
отличат подход за определяне на прогнозните
показатели. Изхождайки от спецификата на отраслевата конкуренция, компаниите могат да решават сами цяла поредица въпроси, свързани с отчета,
като например:
• Да включат ли в оценката от бъдещата печалба от невъзобновяемите, случайни приходи;
• Да отчитат ли в показателя прогнозна печалба еднократните разходи за преструктуриране;
• По какъв начин да се отразяват бъдещите
доходи, произтичащи от дългосрочните контракти,
продължаващи няколко поредни години.
Отчетът на отраслoвата специфика е съществена крачка напред за развитие на стандартите за
подготовка на информацията за инвеститорите. В
резултат на това, различните организации реагират по-различен начин на възникващите рискове и
тенденции в развитието на пазарите. В условията
на нарастваща скорост в изменението на бизнесмоделите, предлагания пакет от стандарти, отчитащ глобалните инициативи и отраслеви особености, не може да бъде достатъчно гъвкав, за да създадат необходимото пространство за отразяване
на уникалността на подходите за компаниите. Найотчетливо принципът за гъвкавостта в построяване
на отчетността може да бъде въплътен в третото
равнище, където трябва да се отрази спецификата
на бизнес-процесите на компаниите. Именно на съответния „етаж” на отчетността е предложена специфична базова структура за отчет на стойността,
чиято съществена особеност е свързана с решение на задачата за систематизация както на финансовите, така и на нефинасовите фактори, определящи стойността на компанията.(Вж.фиг.2).
Съгласно тази концепция отчета на стойността трябва да съдържа четири блока информация,
обединени в раздели от вътрешните инструменти
за създаване на стойността и външните процеси,
определяни от конкуренцията на пазара. Анализът
на пазара, безусловно е отправната точка за отчета,
тъй като създаването на стойността в най-голяма
степен зависи от състоянието на продуктовите пазари.
В първия блок се предполага оценка от топмениджмънта на текущата ситуация с конкуренцията, влиянието върху нея на макроикономическите процеси и възможните регулиращи мерки на
правителството. По оценка на специалистите от
PriceWaterhouseCoopers, именно този информационен блок се отнася към категорията на най-сложните за обработка като даже и в най-известните
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___________________________________________________________________________
Обзор на пазара
Стратегия
Политика на управление
Финансови
на стойността
резултати__
-условия за конкуренця; -цели, целеви
-клиенти;
-финансови
-регулиране на отраслите; показатели;
-персонал;
показатели;
-макроикономически
-задачи;
-иновации;
-сравнение
тенденции и тяхното
-механизми и
-брендове;
с целевите
влияние;
организация;
-логистични канали;
показатели
-тенденции за развитие
-корпоративно
-социална
стойността
на отраслите.
управление.
репутация;
на фирмата;
-репутация
-управление
при охрана
на риска;
на средата;
-анализ по
сегменти.
Фиг. 2. Структурата на отчетността за стойността
компании степента на ясност и дълбочина на разбиране на ситуацията, описана в един подобен блок,
е най-малко адекватна на очакванията на аналитиците и инвеститорите. Нещо повече, включването
на този блок се разглежда като критично условие,
тъй като разбирането на конкурентната ситуация
за компанията е не нещо друго, а повратен пункт
за обосновка на необходимата стратегия.
Във втория блок се предлага концентриран обхват на стратегическите задачи, част от които трябва да се формулират с помощта на целевите средносрочни финансови показатели, а останалите – с
помощта на нефинансовите ключови фактори. Този
блок се основава на разбирането от страна на мениджмънта на такива параметри на стойността, като риск, доходност и ръст. В съответствие с модела рискът е необходимо да се определи чрез оценка на изискваната от инвеститорите доходност на
капитала, доходът – чрез показателите за очакваните парични потоци. При това, за многопрофилните компании съответните параметри трябва да
се разглеждат не само на корпоративно равнище,
но и в контекста на отделните сегменти на бизнеса.
Характеризирайки ръста на компанията, мениджмънтът трябва да предвиди предполагаемите резултати от вътрешните усилия на компанията и възможната нейна политика за придобиване контрол
над останалите дейности за постигане на целевите
позиции на растежа.
Третият блок наречен „Политика за управление на стойността” очертава най-значимите предимства на компаниите за реализация на срдносрочните стратегически задачи. Забележително е, че
ключовите елементи на информацията в този блок
се основават на отношенията с притежателите на
акциите на отделната компания. Политиката в областта на управление на стойността се свързва в

модела на отчетността за стойността със създаването на дългосрочни отношения с акционерите.
Тяхното включване наред с целите и финансовите
резултати, е необходимо за оценка на близките и
средносрочните перспективи.
Втората особеност на модела се заключава в
това, че в съответствие с него всяка компания трябва
самостоятелно да избира показателите и индикаторите, които най-точно отразяват състоянието на отношенията с акционерите. Третата особеност на
подхода се състои в това, че той е ориентиран към
средносрочните тенденции в развитието на компаниите.За целта особено внимание се отделя на информацията съставляваща „платформата” на стойността.
Колкото до четвъртия модел, той насочва анализа на стойността в друга насока - търсене на формати за специални финансови отчети предназначени за собствениците на компаниите. Ключ към
създаване на въпросната финансова система могат да станат различни показатели създадени за
собствениците на стойността на бизнеса. Един от
вариантите е да се свърже новия формат с показателите за съвкупния доход на акционера, известни
в световната финансова литература и практика като показателя TSR (total shareholder return), който
е разпространен най-вече сред публичните компании (Published Company- PLS). Затова и в системата на специалните отчети за собствениците на тези компании може би трябва да се предложи формат на отчети, включващи основните компоненти
на съвкупния доход на акционера (TSR). Един подобен пакет може да съдържа в крайна сметка, два
отчета: специален (за финансовите резултати на
собствениците) и коригиран - за паричните потоци.
(фиг.3).
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І.Паричен поток от основната дейност
Паричен поток от ключови дейности
Плюс: паричен поток от други дейности
Минус: управленски данъци
ІІ.Паричен поток от инвестиционна дейност
Чист паричен поток от инвестиции в ключови активи
Плюс: чист паричен поток от финансови активи
ІІІ. Паричен поток от дейности по финансирането
Паричен поток от основни дейности
Минус: изплатените лихвени проценти
Минус: дивиденти от привилегировани акции
Минус: дивиденти от обикновени акции
= Паричен поток от основната дейност, натрупан в компанията
Плюс: допълнителни инвестиции от акционерния капитал
=Паричен поток от финансиране за сметка на акционерите
Плюс: чистия дългосрочен заемен капитал
Плюс: допълнителните инвестиции на собствениците на привилегировани акции
_________________________________________________________________________
Фиг. 3. Съвкупност на паричните средства
Коригиран формат на отчета за паричните
потоци
Целесъобразността от подготовката на коригирания отчет за паричните потоци се обяснява по
няколко причини. Първо, той изисква по-акуратен
анализ на характера на инвестициите и природата
на разходите на организацията, за да се отделят
ключовите инвестиции в активи, необходими за осигуряване на основните видове продукция, с които
компанията свързва своето бъдеще, от инвестициите в другите активи. Това е необходимо, защото
стойността на компанията се създава именно в ключовите видове дейности, върху които се разпространяват основните конкурентни предимства и
компетенции. Инвестициите и резултатите от неключовите видове дейност не трябва да се замъглява общата картина, тъй като те не са специфична
област за формиране факторите на стойността.
Второ, необходимо е по-отчетливо да се отдели найважния за собствениците на компанията аспект в
движението на паричните средства – формирането на потоците на свободните за изземване парични средства и тяхното използване. Затова в него са
показани стъпките за разпределение на паричните
потоци, създадени в операционната дейност на
компанията. Всъщност паричните потоци от инвестиционната дейност практически трябва да съвпадат с величината на паричните потоци от дейността по финансирането.
При публичните компании отчета за финансовите резултати за собственика трябва да описва

два източника на доход за акционера: доходът от
дивидентите и прираста на капитала за сметка на
курса на акциите. Те именно формират съвкупният доход на акционера в абсолютната му величина,
или казано total shareholder return (TSR). TSR се
използва паралелно с TBR (total business return) –
показател за общата доходност за акционерите като (2):
• Представлява сам по себе си общия доход
на инвестора, получен от притежаването на акции
от дадена компания.
• Определя се като сума от разликата между
курсовата стоиност на акциите на компанията и дивидентите за определен период.
• Прилага се за сравнение на резултатите от
дейността на компанията с аналогични компании
от отрасъла или пазара като цяло.
• Позволява на мениджърите да намерят компромис между доходността, ръста и свободните
парични потоци.
• Измерва приноса на всяко подразделение в
общото увеличение на стоимостта на компанията
и изплащаните дивиденти.
• Показва, дали действително менеджмънта
на компанията създава
2. Волков, Ю.В., Базовые тезисы концепции
управления компанией, нацеленного на стоимость
www.seminar.ru
• Показва, дали действително менеджмънта
на компанията създава
Ако този показател се заложи в основата на
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специалния отчет за финансовите резултати, то може да се опише неговата основна идея по следния
начин. На съвкупния доход на акционера влияе паричния поток, генериран от компанията за акционерите от основната й дейност (той представлява източника на дивидентите) и прираста от капитализацията й.
На свой ред, прираста от капитализацията може да се сравни с новите потоци за финансиране,
предоставени от самите акционери за развитие на
компанията. Ако прираста на капитализацията е повисок, от притока на акционерите през годината,

това може да се интерпретира като резултат от положителната оценка от страна на пазара, на ефективността от използването на паричните средства,
предоставени от акционерите. В този случай TSR
на компаниите нараства. Обратното, ако очакванията на пазара не са големи, то TSR се намалява. С
други думи, съвкупния доход на акционерите (TSR)
се изразява чрез движението на паричните средства. И в това се съдържа предимството на двете
предлагани форми за специални отчети.
Специален отчет за финансовите резултати
на собствениците

_________ ______ ______ ______ ______ __ _________ ______ ______ ______ __
Паричен по ток, създаден за акцио нерите в о сно вната дейно ст
Плюс: Промяна в капитализацията на акцио нерния капитал
Минус: Паричния по то к о т финансирането за сметка на акцио нерите
Паричен по то к, създаден за акцио нерите в о сно вната дейно ст
Минус: дивидентите о т о бикновените акции
Плюс: внесения акцио нерен капитал
Фиг. 4. Съвкупния доход на акционера
Обобщаващия извод който се налага от осъществения анализ, потвърждава една известна
истина, че принципът за икономическата печалба
е своеобразния „лакмус” за идентификация на степента на актуалност на финансовия анализ и мениджмънта на компанията. Очевидно, разработките на нови подходи за информиране на инвеститорите са неизбежни, което внася принципно нови елементи в анализа на стойността.
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THE PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CREATION OF
INFORMATION MODEL OF THE VALUE
Ivan Iliev
Technical University - Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
The immense changes of the nowadays economy are based of the need of new approach towards the model for
searching and revealing of information, which has essential importance for the capital markets, the place where a big
amount of money has been moving. In the report has been discussed the application of the principles for sustainable
development and the way that it will support the common process of stabilization of the fund market and this way the
enlargement of its application.
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СПЕЦИФИКА НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО НА
СТУДЕНТИ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
Антоанета Добрева, Елка Русинова, Васил Добрев
Русенски университет „Ангел Кънчев”
В представения материал са анализирани специфичните особености на интерактивните методи в обучението на студенти от инженерните специалности. Посочени са предизвикателствата пред академичната общност
при прилагането на тези методи. Направени са изводи.
Ключови думи: интерактивните методи, инженерните специалности, качество на обучението
Key words: interactive methods, engineering specialties, education quality

Съвременното състояние на внедряването на
интерактивни методи и информационни технологии в университети се отличава с няколко основни
характеристики:
- промените във висшето образование са относително бавни, не са радикални, но са ориентирани към по-голяма гъвкавост в университетски
среди;
- интерактивни методи и информационни технологии се прилагат широко в преподаването и обучението за повишаване на неговото качество и
ефективност, но като част от комбиниран модел, а
не като подмяна на традиционните методи и форми на обучение;
- преподавателите, когато използват интерактивни методи и информационни технологии в преподаването и обучението работят повече, за което
е необходима значителна подкрепа от университетската институцията.
Целта на изследването е да се посочат специфичните особености на интерактивните методи в
обучението на студенти от инженерните специалности и предизвикателства пред академичната общност при прилагането на тези методи.
Последователността на учебните занятия и активните форми, чрез която постепенно се засилва
ролята и ангажираността на студента и намалява
ангажираността на преподавателя:
- лекции;
- демонстрационни упражнения;
- индивидуална подготовка на студентите с ползване на учебна литература;
- писмена работи – реферати, задачи, проекти;
- виртуален експеримент;
- реален експеримент;
- практически проекти.
В последните няколко форми на обучение делът на самостоятелната работа на студента нараства и в същото време се подобряват неговото експертно ниво, конструкторски способности и способности да анализира проблемите, както и познава-

нето на различни инструменти, [2].
Специфичните особености на интерактивните методи в обучението на студенти от инженерните специалности могат да бъдат обобщени по следния начин:
1. Значимост на интерактивния експеримент
като дял от учебните занятия поради следните
причини:
- оптималност на подхода;
- абстрактните концепции стават реални;
- могат да се наблюдават динамични явления;
- студентите се мотивират да учат чрез решаване на реални проблеми;
- виртуалните лаборатории за симулации, измерване и проектиране са скъпо струващи.
2. Необходимост от онагледяване на сложни
теоретични проблеми
Например, модел от механика на флуидите
дава възможност на студентите да разберат по-добре теорията чрез експериментална визуализация.
Чрез визуализация с различни модели се представят сложни теоретични зависимости. Взаимната обвързаност между теорията и визуализацията, последвано от изчисления подпомага разбирането на
теорията от механика на флуидите и нейното при-

Фиг. 1. Визуализиране на теоретичен проблем
от механика на флуидите
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ложение при решаване на реални проблеми.
3. Разработката и защитата на индивидуални
и групови проекти с гъвкавите и ефективните методи на електронното обучение, където работата
на студентите е подкрепена от Web-базираните
инструкции.
4. Степен на интегриране на информационните технологии в учебния процес, позволяваща поинтензивно използване на интерактивни методи и
средства.
В обучението по инженерните специалностти
степента, в която преподавателите въвеждат интерактивни подходи на обучение, базирани на съвременни информационни технологии (електронно
обучение), е значително по-голяма. Това е свързано с по-голямата честота на използване от студентите на информационни ресурси с образователна
цел. Ползването на Интернет: честота на употреба,
ползвани услуги, места за достъп – е по-добре ресурсно обезпечено в обучението по инженерните
специалности. Това се отчита чрез регистриране
на ползваните от студентите информационни
услуги, предоставяни от интернет страниците на
висшите училища, [1].
5. Приложение на CAD/CAM системи в дисциплини от инженерните специалности
Дисциплините, включващи компютърна графика, се изучават с традиционни методологии и
средства. Възможно е да се коструират интерактивни упражнения по компютърна графика в online
мрежова виртуална среда. Практическата част на
упражнението се състои в примери за потребители,
чрез които могат да се променят теоретичните концепции и да получат техни собствени експерименти.
Главата цел на подобни упражнения е да се даде
възможност на потребителя да изучи и практикува
алгоритмите на компютърната графика във виртуална среда.

Фиг. 2. Пример за използване на ANSYS/
Mechanical™
6. Интердисциплинарност на модулите от инженерното обучение
В много области на инженерното обучение се
прилагат интердисциплинарни модули, включващи
информационни технологии, изкуство, филми, но-

ви знания от конкретни технически дисциплини.
Предизвикателства пред академичната общност при прилагането на интерактивни методи в обучението на студенти от инженерните специалности:
1. Внедряването на информационните технологии в реалната университетска среда е предизвикателство, както за академичния състав, така и
за студентите. Това засяга преди всичко вътрешната настройка на отделната личност, която вече
излиза от затворения кръг на учебната зала и е необходимо да фокусира вниманието си върху попрецизното взаимодействие с всички участници –
студентите, преподавателите и системата за електронно обучение с цел постигане на по-голяма индивидуалност, гъвкава и ефективна организация.
2. Спазване на съответни стандарти при използване на интерактивни методи и информационни технологии.
Изключително важно е при създаването на системи за електронно обучение с приложение на интерактивни методи да бъдат спазвани съответни
стандарти. Именно това осигурява взаимодействие
между компонентите на системата, повторна използваемост на учебните ресурси, проследяване
на подходящата информация за обучаемия и
съдържанието, достъпност за всеки обучаем до подходящото съдържание, трайност – т.е. възможност
за развитие на технологиите за обучение заедно
със стандартите, за да се избегне отпадането на
системата от употреба.
3. Значителен ресурс от време при представяне на учебното съдържание
Създаването на учебно съдържание преминава през няколко етапа: избор на образец, управление на страниците, преглед, записване и редактиране на информацията.
4. Контрол и мониторинг на използваните
Internet страници
- необходимост от мониторинг на употребата
на определени Internet страници от страна на
студентите;
- осигуряване на достъп до определени страници в мрежата
5. Моделиране на тестове и изпитни материали, включващи текст, фигури, аудио- и видео
въпроси
6. Съставяне на интерактивни мултимедийни
курсове
Подобни курсове са основата на дистанционното обучение. Предизвикателствата при разработването им са свързани с проблеми на управлението, с проблеми от педагогически характер, с
начините за съставянето им и техническото им реализиране. Тези курсове могат да използват пълния
диапазон на мултимедийните елементи: аудио,

Специфика на интерактивните методи в ...

видео, графика, текст, анимация, и.т.н. обучителните медии. Обединяването на тези елементи ще
представи учебния материал по атрактивен начин
и ще улесни неговото натрупване като дигитална
библиотека.
От направения анализ могат да се систематизират следните изводи:
1. Специфичните особености на интерактивните методи в обучението на студенти от инженерните специалности поставят нови предизвикателства пред академичната общност;
2. Посочените предазвикателства при прилагането на интерактивните методи в обучението на
студенти от инженерните специалности могат да
бъдат преодоляни чрез съвместни усилия на ака-
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демичния и управленчески персонал в системата
на ВО, както и чрез активното участие на студентите в учебния процес.
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ABSTRACT
The specific peculiarities of the interactive methods in the training of the students from the engineering specialties
are analyzed in the presented paper. The challenges in front of the academic community due to the implementation of
the interactive methods are indicated. Conclusions are made.
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КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ПОСЛЕДИЦА ОТ РЪКОВОДСТВО
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Настоящата разработка разглежда въпроса за оптимизиране на педагогическото взаимодействие. Целта й е
да очертае начини за положителна рефлексия върху качеството на образованието. В контекста на образованието
като теория и практика са посочени някой специфични термини - качество, ефективност, педагогическо
взаимодействие, които в по-голямата си част имат икономическо звучене.
Спецификата на работа във връзка с реализацията на добри образователни практики е силно възрастово
дефинирана. Предвид това се налага уточнението, че настоящото съобщение е насочено към възрастните обучавани- студентите във висшите учебни заведения.
Ключови думи: качество на обучението, ефективност, педагогическо взаимодействие
Key words: Education quality, effectiveness, pedagogical interaction

Последното десетилетие изобилства от форуми във връзка с качеството на образованието. На
тях бяха посветени национални /Ботевград- 2005,
Китен- 2005, Шумен- 2007/ и международни
конференции, разговори и срещи /Лисабон- 2000
за приемане на Стратегия за развитие на страните
от Европейския съюз, среща на Европейския съвет
за образование- 2001, междинна оценка от министрите, отговарящи за висшето образование- “Процеса Болоня”- 2005/.
Проблемът за качеството се изследва от различни страни - от гледна точка на необходими промени във връзка с квалификацията на кадрите, във
връзка с подобряване на материалната база, във
връзка с преквалификацията, с приемане на международни стандарти и сертифициране на образованието и други. Като резултат от тях са налице
ориентири по отношение на сферите, в които усилията могат да се концентрират, с цел оптимизиране процеса на обучение и като негов резултаткачеството на образованието.
Целта на изследването е да се посочат елементи на изследователска методика и резултатите,
постигнати чрез прилагането им.
Спецификата на терминологичния апарат /използването на термини, типични най-вече за икономическата сфера - качество и ефективност и смисълът, в който те са употребени в настоящата разработка- педагогическо взаимодействие, ръководство/, налага някой понятийни уточнения, а именно:
- качество:
1. “Външни или вътрешни признаци или особености, по които се отличават предметите или явленията помежду си”. [3, 308]
2. “Положително свойство, черта, особеност”.
[3, 308]
3. “Степен на ценност, пригодност, съответствие.... “[3, 308]

4. Израз на “... съдържанието на нормите и
стандартите”. [1, 480]
5. Качеството на образованието включва две
страни - като процес на преподаване и като резултат, съобразно установените стандарти по отношение на външната и вътрешната му характеристика
за съответната степен и дисциплина. /дефиниция
на авторите, за настоящото научно съобщение/.
- ефективност:
1. “Действие, влияние, последица, резултат”.
[3,184]/
2. “Дейно, съществено, реално, , действително”. [1, 480]
3. Според нас, ефективността се определя от
действия във връзка с ръководството и реализацията на образованието като процес, които осигуряват високо качество като резултат /авторово дефиниране/.
- педагогическо взаимодействие:
1. Словосъчетание, което се състои се от две
думи: педагогическо и взаимодействие.
1. 1. Педагогическо - което се отнася до педагогия. [3, 574], т. е науката за възпитание и обучение или “Който е в съгласие с педагогиката”/пак
там/.
1. 2. Взаимодействие - “Взаимно действие
между две страни, два предмета, взаимно влияние”. [3, 75]
1. 3. Или още “влияя, въздействам”. [2, 48]
2. Тук сме го използвали в контекста на разбирането като взаимни дейности по повод на образованието, които имат като обща цел - качествената му реализация.
- ръководство:
1. “Стоя начело, давам насока на някоя работа, дейност” [3, 800]
2. Етимология, свързана с латинския произход на думата, състоящ се от две съставни думи-
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ръка и водя /стъпка по стъпка, някого../.
3. “...водя, стоя начело, оглавявам, стоя начело, държа юздите...” [1, 408]
В смисъла на настоящото представяне става
въпрос за организиране и реализиране на процеса
на взаимодействие от страна на водещия, с цел
образование според конкретния стандарт, предполагащ високо качество.
След така направените уточнения за целите
на вузовското обучение се ориентирахме към изследователска методика, която включва:
1. Анкетно проучване относно гледната точка
на студентите за слабите страни на педагогическото взаимодействие като цяло /като резултат от
педагогическото ръководство/.
2. Проучване на документи. /успех от следването и от приемния изпит/.
3. Експертна оценка /от хора, участващи в акредитиране на висши учебни заведения и директори,
работещи с хора, завършили посочените по-горе
специалности/.
Анкетата бе проведена с извадка - 127 участника, от които 86 - от хуманитарни и 41 - от техническите специалности. Освен общо педагогическите въпроси, произтичащи от спецификата на педагогическия процес, валиден за всички обучавани във
ВУЗ по време на лекции, семинарни и практически
упражнения, формулирахме и въпроси, които вземат под внимание различията на вида обучение /
хуманитарно- ПНУП, НУПЧЕ, Европеистика и техническо - Компютърен дизайн, Селскостопанска
техника/. Такъв подход бе продиктуван от очакванията ни във връзка с различия в отговорите, произтичащи от особеностите на дисциплините и психологическите характеристики на обучаваните. Те
касаят както базисното теоретично обучение, така
и спецификата свързана с провеждането на практически и семинарни упражнения във връзка с обучение по различните методики. Това са студенти
от трети и четвърти курс, за които се предполага,
че имат обективен поглед върху обучението, в което са включени. Те са избрани на лотариен принцип.
Проучването на документи послужи, за съотнасяне на отговорите към успеха на изследваните
лица, с цел да се прецени дали по-загрижените и
не толкова загрижените за бъдещето си млади хора имат различна визия за обучението във ВУЗ.
Експертната оценка бе предвидена, тъй като,
счетохме, че включените в нея лица са компетентни и безпристрастни и това може да обективизира
максимално съвкупните резултати.
Отговорите на студентите са основание да се
направят следните изводи:
1. Обучаваните имат изключително точна
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оценка относно елементите, които подобряват параметрите на педагогическото взаимодействие.
Това се отнася за студентите без значение от кои
специалности са те и какъв е успехът им.
2. Голям брой от изследваните лица /без значение от тяхната специалност, пол и успех/ имат
желание за по-близък професионален контакт с
компетентни преподаватели. Прави впечатление, че
те описват възможните двустранни ползи като резултат от допълващи се компетентности от двете
страни. Младите хора изпитват потребност да бъдат насочвани и подкрепяни, да стигат до форуми
и изяви, които имат ценностен смисъл за тях. Те
считат, че един от начините за това е сътрудничеството с преподавателите. В същото време имат реално висока самооценка по отношение на по-високата си компетентност в сферата на компютърните комуникации и езикова подготовка и проявяват
готовност да подпомагат преподавателите си в това отношение.
3. Почти всички са единодушни относно неадекватността на учебното съдържание по отношение на неговата актуалност и изказват негативно
отношение км преподавателските стратегии във
връзка с методите, средствата и организацията на
работата.
4. Повечето студенти харесват специалността си, но смятат, че завършването на ВУЗ - а не им
дава достатъчна компетентност относно съвременните технологии на работа в реална работна среда.
5. Представени бяха примери за изучавани
дисциплини, които не са във връзка със специалността или са социално неадекватни. В същото време студентите изявиха желание за обучение по нови учебни дисциплини.
Дадените експертни оценки в голяма степен
потвърдиха студентските мнения. Те не бяха толкова детайлизирани по отношение на части от учебните планове и реализацията на взаимодействието
преподаватели - студенти. Въпреки това, представената от тях визия за подобряване качеството на
обучението съвпада с претенциите на студентите
във връзка с отпадането на някой дисциплини и
включването на нови. Прякото взаимодействие студент- преподавател във връзка с развиване на интелектуално- творческия потенциал е обект на внимание по- скоро за студентите, отколкото за
експертите. На експертно ниво няма конкретизация относно подобряване на учебната среда по отношение на базата, съобразно специфичните особености на учебните дисциплини с оглед подобряване на разбирането и предоставяне на практически възможности за придобиване на професионални умения.
Резултатите от проведеното изследване с по-
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сочените процедури са основа за следните изводи:
1. Качеството на образованието не се дефинира като ниво, съобразно ясни и точни критерии.
Дотолкова, доколкото то е определено липсват
конкретизации, които логично биха произлизали от
тясната професионална компетентност, която студентите би следвало да придобият.
2. Като се коментира качеството, обикновено
същото се разглежда като резултат, в същото време то не е подробно обследвано като процес.
3. Оценката на образованието, и като процес
и като резултат не взема предвид специфичните
особености на различните специалности, нито евентуалния прагматично-личностен ефект, който би
оказало върху личността на обучаваните. Това се
отразява в голяма степен и върху организирането
на процеса на обучение и върху отношението към
специалността като ценност за обществото.
4. Изработването на парадигма на образователен модел с добро качество би следвало да обедини усилията на студенти и преподаватели и на
хора на експертно ниво около компонентите на процеса на обучение - съдържание, методи, организационни форми и технология на процеса.
5. Наложително е преразглеждане на учебните планове и ориентиране на съвкупността от
дисциплини, които ще се изучават към основополагащите теоретични знания и емпиричното участие на студентите в обучението. Някой от специалностите трябва да изработят нови учебни планове,
в които дисциплините да са обвързани със съвременните, добри практики и успешни традиции на
образованието у нас, а не с наличния кадрови потенциал.

В заключение се налага мнението, че качеството на образованието е въпрос с приоритетно значение и доказателства, за това са незадоволителните резултати от години. Вниманието отделяно до
сега е най-вече в теоретико - пожелателен план.
Необходима е диференциация на образованието и
за задоволяване на обучаваните с по-високо интелектуално ниво. На тях държавата е длъжник и като се говори за дискредитиране от образованието
обикновено се насочва вниманието към малцинствените етнически групи, към социално занемарените, към хората в неравностойно положение. Това
е своеобразен прецедент! Налице е маргинализиране на хора, които биха били основните иноватори,
хората, които могат да реализират добрия старт
на страната ни в обединена Европа, хората, които
често си тръгват от учебните заведения, загубили
мотивация за умствен труд.
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ABSTRACT
Current work goes into the question of optimizing the pedagogical interaction. The aim is to lay down ways for its
positive reflexion over the quality of education. In the context of education as theory and practice there are some
special terms like quality, effectiveness, pedagogical interaction which mostly have economical sounding.
Specificity of work connected with realization of good educational practices is highly defined according to ages.
Bearing in mind this, it is necessary to specify that the current announcement is directed to the trained adults –
university students.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИЗЪМ:
АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ
Илинка Терзийска, Гергана Ангелова
Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград
Идеята за анализ на нуждите в рамките на чуждоезиковото обучение намира своята нaй-силна аргументация
в разбирането за учебната програма като насочена към обучавания, а не учителя (Nunan, 1988). В рамките на
тази теория обучението се разглежда като процес на договаряне между обучаваните и учителя.
Целта на това изследване е да очертае теоретичната рамка за извършване на анализ на нуждите за обучението
по английски език в специалност Туризъм, като определи причината за извършване на анализа, модела учебен
план/ програма, заинтересованите страни, компонентите на анализа, източниците на информация и техниките
за събирането й.
Ключови думи: анализ на нуждите, английски за туристическата индустрия, учебни програми
Key words: needs analysis, English for Tourism, curriculum development

През 70-те години на XX век в теорията на
чуждоезиковото обучение се появява терминът „анализ на нуждите” (needs analysis), като философията и процедурите, стоящи зад него бързо намират
широко приложение в практиката. Анализът на нуждите (АН), наричан също оценка на нуждите, се
определя като:
• ”процес на определяне на нуждите, поради
които един или група обучавани изучават езика и
подреждането на тези нужди по приоритет. Оценката на нуждите използва субективна и обективна информация (напр. информация от въпросници, тестове, интервюта, наблюдение)” – Ричардс, Плат и
Уебър (1985:189)
• “процес на определяне на нещата, които са
необходими или полезни за изпълнението на защитима цел” – Стафълбийм, Маккормик, Бринкерхоф и Нелсон (1985:16)
• “набор от процедури за идентифициране и
утвърждаване на нуждите и установяването на приоритети” – Прат (1980:79)
Зад трите дефиниции стои обща идея – обучение, в центъра на което са поставени специфични
нужди и изисквания на обучавания. Тези нужди,
обаче, не са равнопоставени, те имат различна тежест и една от задачите на АН е да определи от
какво значение е всяка от тях. Във второто и третото определение се споменават „защитима цел” и
„утвърждаване на нуждите”, което означава, че анализът има за цел да идентифицира нуждите като
реални и валидни за съответната група обучавани.
Идеята за анализ намира своята най-силна аргументация в разбирането за учебната програма като насочена към обучавания, а не учителя (Nunan,
1988). В рамките на тази теория обучението се разглежда като процес на договаряне между обучаваните и учителя.
Целта на това изследване е да очертае теоре-

тичната рамка за извършване на анализ на нуждите за обучението по английски език в специалност
Туризъм, като определи причината за извършване
на анализа, модела учебен план/програма, заинтересованите страни, компонентите на анализа, източниците на информация и техниките за събирането и.
Причини за извършване на анализ на нуждите
Могат да бъдат изброени следните възможни
причини за провеждане на АН:
1) съответствие – да установи дали учебният
материал съответства на конкретната ситуация на
обучение;
2) отчетност – да оправдае избора на материал пред заинтересованите страни;
3) хетерогенна група – да установи и вземе
предвид разликите в нуждите на отделните участници в групата обучавани;
4) ефективност – създаване на учебна програма, която да отговори на нуждите на обучаваните
най-пълно в контекста на ситуацията.
В катедра Туризъм към ЮЗУ “Неофит Рилски”
към настоящия момент съществува действаща
програма за чуждоезиково обучение, част от която
е и програмата за обучение по английски език.
Целта на АН в този случай е да определи съответствието на използвания учебен материал и методика с изискванията на заинтересованите страни.
Подходи към разработването на учебни планове/програми
Като ключов елемент от разработването на
учебни планове и програми, анализът на нуждите
е в пряка зависимост от избрания подход към разработването на съответния учебен план или програма.
Съществуват два основни подхода – традиционният, ориентиран към крайния продукт (endsmeans model), и сравнително новият, ориентиран
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към процесите, протичащи в рамките на обучението (process model).
Първият се основава на философията на реконструктивизма. При него основно значение се отдава на продукта на обучението, т.е. той има за
цел да идентифицира целевите ситуации, в които
обучаваните ще вземат участие и оттам да извлече набора от езикови умения, необходими за ефективна комуникация в съответната ситуация. При
приемането на такъв подход до голяма степен се
пренебрегват субективните нужди на обучавания,
отнасящи се до предпочитани учебни материали,
техники и др., като фокусът на изследването е поставен върху целевата работна среда и изискванията,
които тя поставя.
Прогресивизмът, като идеология на образованието, намира израз в процесния модел учебни
програми. Тук основно внимание се отделя на методологията за сметка на учебното съдържание.
Типични примери за процесни учебни програми са
Silent Way, Community Language Learning и Suggestopedia.
Когато става въпрос за курс по английски със
специфични цели, какъвто е английски език за туристическата индустрия, традиционният модел не
може да бъде пренебрегнат, тъй като целевите ситуации от реалния живот могат да бъдат точно дефинирани и е от изключително значение обучаваните да усвоят уменията, необходими при тези
ситуации. Тъй като тези умения се основават върху знания за въпросната целева ситуация (засягащи специализирана лексика, комуникативни умения и др.), анализът на нуждите трябва да вземе
предвид работната среда, като изследва и точно
определи изискванията, които тя поставя за комуникативната компетентност в чуждия език.
От друга страна, практиката показва, че пренебрегването на субективните нужди и предпочитания на обучаваните, отнасящи се до методите на
обучение, води до демотивация. Затова най-ефективен за специализираните курсове по чужди езици би бил модел, съчетаващ характеристики и на
двата описани по-горе подхода, като този, предложен от Ричардс (1984), чиито основни елементи
са: анализ на нуждите, определяне на цели, съдържание и методология, и оценка. Съобразявайки се
с този модел, анализът има за цел да определи
нуждите както по отношение на учебното съдържание, така и относно прилаганата методология.
Заинтересовани страни
Страните, които имат интереси в един анализ
на нуждите могат да се разделят на две основни
групи:
1) потребители на резултатите от проучва-

нето;
2) референтни групи, от които изследването
ще черпи информация.
Що се отнася до настоящето изследване, в
първата група попадат: учителят и институциите,
отговорни за създаването утвърждаването на учебните планове и програми.
Втората група включва студентите от специалност Туризъм, изучаващи английски език, преподаватели по други дисциплини, които биха имали изисквания към нивото на владеене на езика от
студентите, работещите в сферата на туризма, както и техните работодатели. Изборът им се аргументира с компонентите на анализа на нуждите.
Компоненти на анализа
Под компоненти на анализа тук се разбират
отделните типове нужди, които изследването
разглежда. Според Хътчинсън и Уотърс, нуждите
могат да бъдат интерпретирани като потребности,
желания и недостиг (Hutchinson and Waters, 1989).
Потребностите (целевите нужди) отразяват изискванията на целевата ситуация. Желанията са свързани с това, какво обучаваният иска да получи от
езиковия курс. Недостигът се разглежда от т. нар.
„анализ на дефицита”, където знанията на обучавания се съпоставят с уменията, които целевата
ситуация изисква. Нунан разделя нуждите на обективни и субективни. Обективните определя като
външни за обучавания, те включват „основно фактическа информация, като настоящо ниво на владеене на езика, възраст, образование, предишен
учебен опит” и др. (Nunan, 1988:4). Субективните
се отнасят до предпочитанията относно продължителност и интензитет на курса, учебни методи,
дейности и задачи и съвпадат с вида нужди, които
Хътчинсън и Уотърс наричат желания. Когато става въпрос за университетски курс от типа, който
настоящата работа разглежда, изследването на
обективните нужди (според термина на Нунан) е
безпредметно – студентите се приети въз основа
на издържан приемен изпит и групата е до голяма
степен хомогенна по отношение на всички показатели.
Следната схема представя компонентите на
анализ на нуждите, приети от настоящето изследване (фиг. 1).
Източници за събиране на информация
Така представена, схемата дава информация
както за типовете нужди, които следва да бъдат
идентифицирани, така и за източниците на информация. Освен студентите, изучаващи езика и заетите в сферата на туризма, като референтна група са включени и преподавателите. От своя страна
те се разделят на две групи – преподаватели по

Обучението по английски език за специалност ...

439

АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ

Анализ на
ситуацията в
учебния процес

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Нужди, свързани с
учебния процес

Преподаватели
по чужд език

Анализ на
целевата
ситуация

СТУДЕНТИ
Желания, свързани
с учебния процес

Преподаватели
по други
дисциплини

Заети в
сферата на
туризма

СЛУЖИТЕЛИ
Нужди на целевата
ситуация

Работодатели

Фиг. 1.
чужд език и преподаватели по други дисциплини.
Както бе споменато, изборът на учебно съдържание и методи се разглежда като процес на договаряне между преподавател и обучаван. Този процес
продължава по време на цялото обучение, но основите му се поставят в самото планиране на курса
– анализа на нуждите – и макар че фокусът е поставен върху обучавания, нуждите на преподавателя,
осъществяващ обучението не бива да бъдат пренебрегвани. Те могат да се отнасят до техническо
оборудване, учебни материали, предпочитания относно методи на преподаване и оценка, както и нужда от допълнителна професионална квалификация.
От друга страна, курсът може да бъде разглеждан
и като английски за академични нужди и преподавателите по други дисциплини също биха могли да
имат изисквания към нивото на владеене на езика
от студентите. Макар че в момента само един лекционен курс се води на чужд език (“Британско странознание”), източниците, от които студентите черпят информация за подготовката си по други
дисциплини, често са на английски. Изследването
на тази референтна група трябва да осигури информация относно потребностите, засягащи ниво
на владеене на езика, подреждане на езиковите

умения по приоритет, специализирана лексика. За
целта въпросите в анкетната карта трябва да бъдат концентрирани около следните тематични
кръгове: задачи, свързани с ползване на чужд език;
необходими езикови умения, подредени по приоритет; от каква област е специализираната лексика,
която се използва.
Студентите, като референтна група, се изследват по отношение на субективните им нужди,
което означава, избраният инструмент за събиране на информация трябва да включва въпроси, засягащи всички елементи на субективните нужди
(желания, по Ричардс). Фактът, че курсът е с конкретна насоченост – английски за туристическата
индустрия, до голяма степен предопределя целите
на обучението и желанията на студентите в тази
насока могат само да допълнят нуждите, дефинирани от целевата работна среда.
Определянето на потребностите (целевите
нужди) изисква анализ на целевите ситуации, който в този случай е изключително затруднен от
факта, че туристическата индустрия обхваща широк спектър от подотрасли и дейности – хотелиерство и ресторантьорство, туроператори и пътнически агенции и др. Да бъдат изследвани нуждите на
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всички категории персонал би отнело много време
и ресурси, а прилагането на изводите на практика
при ограничения брой часове по английски – фактически невъзможно. Затова анализът може да бъде ограничен до сферите на дейност, посочени в
характеристиката на специалността и, ако обемът
информация все още е твърде голям, различните
подотрасли биха могли да станат предмет на различни курсове – напр. “Английски език за хотелиери”, “ Английски език за туристически агенти”.
Въпросите, които трябва да получат отговор са: колко често използвате английски език в работата си;
дали преобладаваща е писмената или устната
комуникация; в какви ситуации ви се налага да използвате английски, като средство на комуникация;
овладяването на кое от четирите езикови умения
(говорене, слушане, четене, писане) има съществено значение за вас. Веднъж формулирани,
задачите, които изискват използването на английски език, лесно могат да бъдат преведени в езикови

умения и компетенции.
Изследването на работодателите трябва да определи техните изисквания главно по отношение
на необходимото ниво на владеене на езика от бъдещите им служители, както и още веднъж да оправдае значението на чуждия език за успешна реализация в избраната професия.
Методи и инструменти за събиране на информация
Основните методи за събиране на информация са количественият и качественият. Качественият
включва интервюта, наблюдения по време на час,
преглед на материали (писмени работи на студентите, учебници и др.), а при количествения се използват структурирани анкетни карти. най-често информация за нуждите на анализ се събира при комбинирането на няколко различни инструмента. Един
възможен вариант е следният:

Преподаватели по чужд
език – желания и недостиг

Анкетни карти

Преподаватели по други
дисциплини – потребности

Интервю, преглед на
материали

Студенти - желания

Анкетни карти

Заети в сферата на туризма

Анкетни карти

Бъдещи работодатели

Интервю

Фиг. 2.
Тъй като анализът се прави с цел да бъде оправдана или променена съществуващата учебна
програма, трябва да бъде направен и паралелен
анализ на въпросната програма, който да послужи
като база за сравнение.

Заключение
Анализът на нуждите е основен елемент в планирането и по-нататъшното прилагане на всяка учебна програма. Той не е еднократно действие, а съвкупност от процедури, които могат да се различа-
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ват по целите, които си поставят. Фактическото му
изпълнение в този случай е наложително, за да бъде оправдано съдържанието и учебните методи,
съставляващи съществуващата учебна програма
по английски език в катедра “Туризъм”. Тази работа дава теоретична основа, върху която това може
да бъде осъществено на практика.
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THE ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTION IN THE MAJOR OF TOURISM:
NEEDS ANALYSIS
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ABSTRACT
Language needs analysis finds its strongest argumentation in the perception of a curriculum as learner-centered,
rather than teacher-centered (Nunan, 1988). This theory views instruction as a process of negotiation between the
teacher and the learner.
This paper has the objective to outline the theoretical framework for conducting a language needs analysis for the
major of Tourism, by defining its purpose, the curriculum/ syllabus model, stakeholders, components of the analysis,
sources of information and the techniques for collecting data.
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ЗА РОЛЯТА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И КАЧЕСТВОТО НА
ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ
Недка Станчева, Христо Белоев, Димитър Станчев
Русенски университет „Ангел Кънчев”
На базата на опита и на извършен литературен преглед за състоянието на качеството на подготовка на
висши кадри се анализират проблемите и ролята на Висшите училища за неговото подобряване. Посочва се, че
основна причина за това състояние на подготовка на студентите носят Висшите училища, които в тези социалноикономически условия в страната не направиха необходимото за да се спре влошаването на качеството. В
резултат на анализа са посочени приоритетите и мерките, които трябва да се вземат от Висшите училища за да
се подобри обучението на студентите.
Ключови думи: качество на висшето образование, приоритети за подобряване на качеството на обучение.
Key words: quality of higher education, priorities for improving the training quality.

1. Въведение
Може да се приеме, че през последните години качеството на висшето образование не е на необходимото ниво [1,..,11]. Независимо от това за
сега Висшите училища практически не предприемат
реални мерки за неговото подобряване. [4,5,6,7].
Въпросът за причините за това влошаване и акцентиране върху ролята на Висшите училища се поставя за да анализираме какви мерки са необходими да се вземат за да се създадат условия за подобряване качеството на подготовка на студентите.
Необходимо е да се разбере, че това което стана
през последните години не може да бъде преодоляно веднага, но се налага да бъдат взети спешни
мерки защото кадрите, които бяха “пуснати” на пазара ще продължават да оказват негативно влияние
години напред върху състоянието на обществото
като цяло.
Веднага искаме да поясним, че една част (1520%) от студентите и висшите училища и в тези
условия на страната продължават да работят сравнително добре. Ако обаче проблемите се отстранят резултатите от работата биха били значително
по-добри.
Въпросът за ролята на Висшите училища е пряко свързан с проблемите в работата на същите.
На тези проблеми сме се спирали многократно
[2,7,9]. Обобщено казано качеството на подготовка на студентите е влошено, защото не се реализира определението за обучение, а именно, че то е
единство на преподаване и учене. По този въпрос
считаме, че няма различия [1,2,5].
2. За преподаването.
Преподаването се реализира преди всичко от
преподавателите и чрез него се “въздейства” на
студентите.
Най-често, когато говорим за преподаване,

сме свикнали да го свързваме само с “влизане” в
час.
Преподавателят във Висшето училище обаче
би следвало задължително да включва студентите
и в останалите многообразни форми на учебна и
научноизследователска работа.
Ето защо освен класическите форми на “влизане в час”, като лекции, упражнения, провеждане
на практики, задаване на домашни работи и проекти, преподаването включва и други форми на обучение, водещи до “въздействие” върху знанията и уменията на студентите. С тях студентите трябва да
придобият навици и умения за прилагане на наученото, да разширят и задълбочат професионалната
си подготовка, да изградят и прилагат творчески
умения за работа, да разширят и задълбочат приложните си езикови и компютърни умения и др. В
условията и по време на обучението си във Висшите
училища такива извънаудиторни форми са:
- участие в научната и изследователска работа на колектива, в който работи преподавателят;
- подготовка и участие в олимпиади;
- провеждане на учебно-изследователска
работа;
- подготовка и участие в научни форуми, семинари и дискусии;
- участие в подготовка на учебни пособия;
-провеждане на учебни практики в реални условия на работа и др.;
Тук трябва да се има в предвид, че в зависимост от индивидуалните особености на студентите те могат да участват в една или друга форма на
обучение.
По ред причини на този етап практически се
реализира само частично процесът на класическо
преподаване с “влизане в час”, а останалите форми на преподаване не се провеждат.
И при класическите форми на преподаване
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обаче има какво да се желае. Необходимо е да се
разнообразят методите и формите на преподаване,
да се постигне реална избираемост на учебните
курсове в учебните планове и др. Поради това, че
ефектът от работата по тези въпроси би бил значително по-малък от този, ако се работи по проблемите на ученето, считаме, че извънаудиторните
форми на обучение са важен приоритет в работата
ни.
3. За ученето
В условията на съвременната цивилизация, която се характеризира с демократизиране на обществото и масовизацията на висшето образование за
ученето се говори като за “феномен”. В тези условия науката за “ученето” все още продължава да
се развива, за да отговори на съвременните условия на обществото и икономиката. Има много и найразлични възгледи за ученето и съответните стилове на учене [5,11,12,13]. Много автори смятат,
че подходите на учене не са “фиксирани” и единствено присъщи на личностните особености на даден студент. Те могат да се усвояват и променят и
това е в компетенциите на преподавателя, доколкото той може да ги стимулира.
Независимо от сериозните дискусии, които се
водят за ученето смятаме, че може да се очертае
една по-широка и обща рамка, която да се даде,
когато говорим за учене и си поставяме за цел то
да се реализира качествено.
Преди всичко сме убедени, че процесът на учене трябва да гарантира постигането на качествени
резултати. Това не е възможно ако процесът на
учене не се организира, управлява, контролира,
оценява, стимулира и ако не е прозрачен [8,14].
Ето защо считаме, че той трябва да бъде издигнат
на нивото на аудиторното преподаване. Първата
стъпка в това отношение е разработване на необходимата учебна и нормативна база на процеса на
учене и кадровото и материалното му осигуряване.
За да се постигне горното обаче е необходимо да се разработи подробна програма за реализиране на качествено учене. Особено важно е да
се анализират и изберат разнообразни форми и методи на учене, които да съответстват на разнообразието на специалностите и на обучителните особености на отделните студенти.
На този етап ученето се свежда до подготовка за изпитите по време на изпитните сесии и практически не оказва влияние на качеството на
подготовка.
И след като ще разглеждаме проблемите на
ученето нека се опитаме да изясним какви са някои от възможните форми и методи на учене.
Литературният преглед и натрупания опит ни дава
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основание да разглеждаме тези проблеми професионално.
В зависимост от насочеността на самостоятелната работа, ученето може да бъде:
- пряко свързано с усвояване на учебния материал от класическите форми на преподаване;
- свързано с учене чрез участие в различни
форми на работа на преподавателите като учебно/
научноизследователска работа, подготовка на научни публикации, участие в олимпиади и семинари
и др. По-надолу това учене ще наричаме извън аудиторно учене (некласическо/индиректно). По принцип при тези форми на работа студентът е възможно да прилага на практика усвоеното от класическите форми на преподаване както и усвояването на нови знания и умения. Следователно тази
форма на учене чрез самостоятелна работа съчетава в себе си елементи на преподаване и учене
чрез самообучение. Чрез тези форми на учене според нас в значителна степен трябва да се отговори
на обобщените изисквания на потребителите “студентите да са добри специалисти, да имат приложни езикови и компютърни умения, да имат практически умения (да са работили в колектив) и да се
изграждат като творчески личности”.
Ученето по същество представлява активна
форма на работа на студента. Най-често тя има
индивидуален характер, независимо от това, че студентите могат да работят и в група, в която всеки
носи отговорност за резултатите от работата си.
На този етап тези форми на работа, а следователно и ученето като цяло са обект на учебния
план в частта му за ECTS кредити за самостоятелна работа и отразяват само работата на студентите за непосредствено усвояване на преподаваното
при класическото влизане в час. По принцип обемът на кредитите/часовете за самостоятелната работа е близък и/или малко по-малък от кредитите/
часовете на аудиторната заетост. Часовете/кредитите за самостоятелна работа по дадена дисциплина най-често предвиждат самоподготовка по дисциплината по индивидуални задания и подготовка
за изпита. В учебните програми по всяка дисциплина всеки преподавател отразява методите и формите, които ще спомогнат да се реализира самостоятелната работа на студентите. Тук обаче липсва една огромна и много важна част от ученето,
което по-горе нарекохме самообучение или извънаудиторна работа.
И така, ако трябва да се обобщи казаното погоре, обучението във Висшите училища трябва да
обхваща две основно форми на работа на студентите и преподавателите:
- аудиторна/класическа работа (заетост) чрез

444

Недка Станчева, Христо Белоев, Димитър Станчев

лекции, упражнения, задачи, проекти и др.;
- извънаудиторна самостоятелна работа на и
със студентите, нямаща пряко отношение към подготовката на студентите за осигуряване на аудиторните занятия.
За краткост тези две форми на обучение ще
наричаме аудиторна и извънаудиторна работа.
4. За аудиторната работа.
Аудиторната работа (обучение) предполага
преподаване от страна на преподавателите и учене от страна на студентите, което е свързано с конкретни дисциплини, изучавани всеки семестър и
през целия период на следването.
Може да се предположи, че това учене, което
по същество е преди всичко самостоятелна работа на студентите е най-малко с обем близък до
времето за преподаване. При ученето студентът
усвоява преподавания материал и в него има незначителен обем творчески подход.
В много случаи това учене е насочено преди
всичко към усвояване на теоретични постановки и
изгражда много малко практически навици и умения Основен проблем на тази форма на обучение
е мотивацията на студентите, която на този етап
реално не се управлява.
Тук определено може да се твърди, че липсва
практическата подготовка на студентите и умения
да се прилага наученото в практиката.
5. За извънаудиторната работа.
Извънаудиторната работа (обучение) също
предполага преподаване и съответно учене. Това
обучение може да се нарече още мотивационно,
активно и/или чрез самоподготовка, според формите на въздействие или отношението на студентите към него.
Това обучение има за цел да затвърди и разшири натрупаните знания и да покаже как те могат
да се прилагат на практика. Тази работа трябва да
започва и да се провежда след 1-ви или 2-ри семестър и да продължава до завършване на следването. С нея трябва да се обвържат и курсовите задачи и проекти, практиките и стажовете, а дипломният проект да бъде един завършващ етап на самостоятелната извънаудиторна работа.
Започвайки от втори курс това обучение е желателно да се води от един преподавател и то трябва да бъде част от неговата работа, или на колектива, в който преподавателят работи. По същество,
сблъсквайки се с различни реални проблеми от
практиката, студентът ще прави проучване, ще разкрива проблеми и тенденции, ще предлага решения и ще усвоява приложно чужд език и компютри.
Той трябва да участва във всички етапи и форми

на работа по даден проблем, като паралелно с това ще разширява подготовката си и/или ще запълва празнотите в обучението си и ще изгражда навици за работа в колектив. По този начин ще се отговори на изискването на потребителите за добра професионална подготовка, приложни езикови и компютърни умения и навици, умения за работа в колектив и изграждането му като творец.
На този етап тази форма на обучение отсъства от учебните планове и програми и само единици от студентите и преподавателите я извършат.
6. За политиката на ВУ по извънаудиторната форма на работа и обучение.
Ако сме убедени в казаното до тук, следва да
си зададем и отговорим на въпроса защо това не е
така. По наше мнение политика за провеждане на
такова обучение във висши училища практически
няма.
Нещо повече даже някои студенти и да имат
желание да работят в лабораториите на университетите те нямат такава възможност по много причини. Ще посочим само две - едната е в разпокъсаността на седмичния разпис на учебните занятия, а втората е в нежеланието на една значителна
част от преподавателите да извършват научна работа в това число със студентите.
Вярно е, че има и проблеми, свързани с финансирането на научната работа, но нека да видим
колко преподаватели реално, а не формално включват студентите в извършваната работа по теми
фонд научни изследвания на университетите, в работата с докторантите и др.
Навярно най-големият проблем е, че Висшите
училища нямат виждане за провеждане на извънаудиторно обучение и не се провежда политика за
мотивация на студентите и на преподавателите на
университетско ниво. Мотивацията трябва да се разглежда всеобхватно, а не само от гледна точка на
финансовото и икономическото състояние на страната. Мотивацията трябва да бъде обвързана със
всички възможни права и задължения на студентите – получаване на стипендии, настаняване в общежития, ползването на право на обучение в държавна поръчка в ОКС “магистър”, предимства при докторантура и т.н. Навярно в редица случаи ще се
наложат и промени в нормативната и законодателна уредби, но това трябва да се поиска от Висшите
училища.
Ето защо считаме, че и в тези социално-икономически условия на страната и при съществуващата материална база и кадрово осигуряване, Висшите училища не са направили максимално възможното за качественото обучение на студентите.
Навярно е необходимо да се разработи обща рам-
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ка на аудиторното и извънаудиторното обучение,
което ще ускори и улесни този процес във Висшите училища.
Изводи
1. С цел удовлетворяване изискванията на бизнеса за качествена подготовка на студентите е направено обобщение за формите на работа с тях, които могат да се разглеждат като аудиторно и извънаудиторно обучение;
- под аудиторно обучение се разбират всички
ония класически форми на преподаване и учене,
които на този етап са включени в учебния план (прослушване и подготовка за лекции, упражнения, курсови и домашни работи, проекти, изпити и т.н.);
- под извънаудиторнно (мотивационно, активно, чрез самоподготовка) обучение се разбират всички ония форми на работа на и със студентите, които се провеждат в извънаудиторно време в учебно-изследователските лаборатории, центрове и институти на университета и/или в реални условия на
територията на потребителите (учебни практики,
стажове и др.).
2. На този етап висшите училища не реализират необходимите форми на обучение, които да
осигуряват качествена подготовка на студентите.
В момента се реализира частично аудиторната форма на работа, а извънаудиторната форма практически липсва.
3. Извънаудиторната работа на и със студентите не е в приоритетите на Висшите училища. За
да стане тя реалност е необходимо да се разработи програма за провеждане на обучение в двете й
основни форми – аудиторна и извънаудиторна работа.
4. За да се постигне качество на извънаудиторната работа е необходимо тя да се издигне на
нивото на аудитиорната работа – да бъде организирана, управлявана, контролирана, оценявана и
прозрачна.
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ABSTRACT
On the base of the experience and of the made literary review of the state of the training quality of higher cadres,
the problems and the part of Higher schools are analysed. It is indicated, that the Higher schools bear the main
responsibility for this state of the students training. The Higher schools do not make the necessary actions to stop the
decrease of the quality in these social economic conditions in our country and in abroad. As the result of the analysis,
the priorities and the measures, which the higher schools must implement for improving of the students training, are
indicated.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОИКОНОМИКА” –
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Иван Кънчев, Албена Митева, Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство - София
Целта на доклада е да се доразвие и обогати съдържанието на учебния план по специалността „Екоикономика”
на УНСС, като се ползва опита на преподаването в развитите страни.
Ключови думи: учебни планове, екоикономика
Key word: curriculum, ecoeconomics

Увод
Екоикономиката като наука започва да се
структурира през 60-70 те години на 20 век, като в
края на 80-те години се развива от множество изследователи и научни институции. През учебната
2006/2007 година в УНСС започна обучение по
екоикономика, като “идеята за откриване на специалност “Екоикономика” възниква от необходимостта за екологосъобразно използване на природните ресурси на отделните райони на страната. Във
връзка с това нараства потребността от специалисти и експерти за работа в областта на оперативното управление на природните ресурси и опазване
на околната среда в различните национални и регионални програми и стратегии за развитие на от-

делните области и общини.
Целта на доклада е да се доразвие и обогати
съдържанието на учебния план на специалността
„Екоикономика” на УНСС, като се използва опита
на преподаването в развитите страни.
1. Преглед на учебни планове по специалности в областта на екоикономиката на другите
страни
Направено е проучване на учебни планове, което обхваща 28 университета1 в Европа, САЩ и
други страни, на чиито страници в Интернет са представени относително по-подробни учебни планове
и програми. Разпределението на университетите в
различните страни в Европа, Северна и Латинска
Америка и др. е показано на таблица 1.

Таблица 1. Разпределение на проучените университети по държави

Държава
Великобритания
Германия
Испания
Австрия
Норвегия
Дания
САЩ
Тайланд
Нова Зеландия
Барбадос
Латинска Америка2
Всичко

Брой проучени университети
3
5
1
3
1
2
9
1
1
1
1
28

Най-многобройни са проучените учебни програми в университетите на САЩ, Великобритания и
Германия. Те са общо 60,5 % от всички проучени
учебни планове. Проучени са общо тридесет и един
учебни планове, като тринадесет от тях са в бака-

Структура
10,6
17,8
3,5
10,6
3,5
7,1
32,1
3,5
3,5
3,5
3,5
100

лавърска степен на обучение и осемнадесет броя
в магистърска степен.
В структурата на изследваните университети,
обучението по екоикономика е застъпено най-много във висши учебни заведения от хуманитарен тип,

1 Информацията за водещите университети е взета от актуалните им уебсайтове
2 Програма на университета Фунибер – консорциум от университети в Испания, Аржентина, Боливия,
Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Мексико, Перу, Пуерто Рико, като програмата се
предлага в университет във всяка от изброените страни.
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където има голямо разнообразие от факултети и
специалности. 88 % от проучените университети
са от този вид, следвани от аграрните университети с 7 % . Сред проучените учебни заведения няма
икономически, макар че някои от изследваните учебни планове са в икономически факултети или колежи на хуманитарни университети.
В таблица 2 е представен броят и структурата на учебните планове в зависимост от факултета
и (или) колежа, в който се осъществява обучение
по екоикономика. От данните се вижда, че преоб-

ладават учебните планове в аграрни факултети в
областта на естествените науки - 37%. Това в повечето случаи са университетски структурни звена
в областта на екологията, природните ресурси и
др. На следващо място по предлагани курсове са
икономическите колежи и факултети – 20 %. В групата на другите факултети са отнесени някои технически и с насоченост в различни естествени науки – например „наука за горите и мениджмънт на
природните ресурси” и др.

Таблица 2. Структура на факултетите и колежите по наименования, които предлагат програми по
“Екоикономика”

Вид факултет, колеж
Аграрен
Аграрен и естествени науки
Икономически
Регионален
Хуманитарен
Друг
Общ брой учебни планове
Бакалавърските програми на повечето изследвани университети предлагат един балансиран микс
от екологични, икономически, управленски, соци-

Брой
4
11
6
1
3
5
30

Структура
13
37
20
3
10
17
100

ални дисциплини и дисциплини от естествените науки (таблица 3).

Таблица 3. Структура в % на учебните дисциплини в проучените бакалавърски програми

Университет
Орегон
Колорадо
Минесота
Северна Дакота
Мисисипи
Кентъки
Корнел
Абърти
Линкълн
Хале, Германия
Касел, Германия
Техн-ки унив. Мюнхен, Германия

Екологични
23
23
25
24
9
24
16
28
23
13
17
17

Управленски
17
13
14
9
13
9
16
16
16
13
14
11

В голяма част от университетите, особено в
испаноговорещите, водещи са дисциплините по естествените науки, социалните и екологичните
дисциплини, следвани от управленските и
икономическите. Това е обяснимо, защото студентите изучаващи управление на природните ресурси и околната среда се нуждаят от солидна теоретична база от знания по химия, биология, физика,
екология, математика, върху която надграждат зна-

Технологични
34
41
28

Икономически
17
9
17
11
13
11
20
8
19
10
22
19

Естествени науки
20
32
25
26
31
26
20
24
19
15
3
8

Други
23
23
19
30
34
30
28
24
23
15
3
17

ния и придобиват управленски умения. Данните от
прегледа на учебните планове в бакалавърска степен на немско говорещите университети показват,
че в тях преобладават технологичните (в граници
между 28 % и 41 %) и икономическите (между
10 % и 22 %) учебни дисциплини.
Мнозинството от предлаганите дисциплини във
всички магистърски програми са преди всичко с управленска и икономическа насоченост, следвани от
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техническите и екологичните дисциплини, независимо от вида на факултета извършващ обучението (Таблица 4). Това се обуславя от факта, че найчесто в бакалавърските учебни програми се акцен-
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тира на технологичните и хуманитарни дисциплини,
а в магистърските се набляга на учебни курсове с
управленски характер.

Таблица 4. Структура на учебните дисциплини според вида им в някои от проучените
магистърски програми

Университет
Унив. Christian-Albrechts в
Кийл, Германия
Технически университет в
Мюнхен, Германия
Фридрих Уилямс в Бон,
Германия.
Унив. по почвознание във
Виена, Австрия
Унив. Виена, Австрия

Екологични

Управленски

Икономически

Технологични

Естествени

Други

Общо

32

43

14

11

-

-

100

10

38

8

27

17

-

100

-

53

47

-

-

-

100

14

38

22

26

-

-

100

62

15

15

-

8

-

100

Направеното проучване на управленските дисциплини в изследваните университети установи наличието на такива с еднакви или сходни наименования и съдържание. Повтарят се дисциплини, касаещи екологичното управление на предприятието,
оценката въздействието на околната среда, икономика и управление на природните екосистеми, управление на екологични проекти и др.
Учебният план на дисциплините, свързани с
екологичното управление на предприятието разглежда връзката между организациите и околната
среда, начините за защита на околната среда, начините за екологично управление на твърди отпадъци, шум, води, изпълнението на задължителните директиви за опазване на околната среда, въвеждането на системата за екологично управление
на организацията.
Сред най-често срещаните теми в дисциплините за оценка въздействието върху околната среда е прегледа на основните дефиниции, елементи
на процеса, екологичната оценка, стратегическата
оценка на въздействието върху околната среда,
оценка въздействието върху околната среда, различните типове оценки. Прави се преглед на методологията на оценката на въздействието върху околната среда. Разглеждат се и други методи за идентификация и оценка на въздействията и се разглежда световния опит в тази насока.
В дисциплините свързани с икономиката и управление на природните екосистеми се прави преглед на основните принципи на доброто управление
при опазването на околната среда, както и методите за устойчиво управление на тези територии –
непрекъснатия характер на екологичните процеси,
характеристика на биоразнообразието, минимиза-

цията на външните заплахи и максимизация на
ползите, опазване на еволюционните промени, гъвкавост на управленския процес.
Повтаряща се дисциплина, представяща връзките между управлението на хора и управлението
на проекти и оценката на значимостта на проектното планиране е лекционният курс по “Управление
на екологични проекти”. Най-често темите касаят
същността на управлението на проекти и определенията на понятието. Разглеждат се петте фази
на цикъла на управление на проекти, въпросите,
обясняващи как риска може да бъде свързан с
етапите, които описват процеса на управление на
проекти, акцентира се на управлението и анализирането на риска .
В дисциплините свързани с теоретичните основи на устойчивото развитие и околната среда се
прави преглед на основните теории за мястото и
ролята на околната среда, връзката и с развитието
и устойчивостта. Обяснява се кризата на съвременната цивилизация, еволюцията на връзката човек околна среда в западния свят, историческите връзки между общество, околна среда и обучение, различните теории за ролята на околната среда, връзката и с процеса на развитие, дефиниция и развитие на концепцията за устойчивостта, връзка и взаимозависимост между околна среда и устойчиво
развитие, основни критерии и принципи за устойчиво развитие, сложния и комплексен характер на
процесите в съвременния свят, процеса на глобализация и устойчивостта.
Основните теми, разглеждани в екологичния
мениджмънт, включват концепции за социално-икономическите системи, глобално екологично управление чрез междудържавни споразумения, основ-
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ни теоретични концепции за развитие, управление
на биоразнообразието, ландшафта на различните
райони и устойчивия туризъм.
В дисциплините, даващи професионални умения за екологични менажери се предлагат знания
по вербална и невербална комуникация, подобряване на уменията за писане на доклади, представяне на презентации, установяване на контакти с
различни институции и организации на различно
ниво.
От направения анализ на учебните програми
в проучените университети могат да се направят
следните обобщени изводи:
• Представената информация дава основание
за извода, че обучение в областта на Екоикономиката се предлага предимно от широкопрофилни
университети, като най-често се осъществява от
аграрни колежи и факултети в съчетание с други
структури, с научна специализация в областта на
естествените науки.
• В редица от изследваните университети учебните планове по екоикономика са новосъздадени.
Независимо от това те включват основни научни
направления, свързани с управлението на околната среда и екологичното използване и опазване на
ресурсите.
• Учебни планове по екоикономика са добре
баласирани, тъй като съчетават хуманитарни, икономически и управленски знания;
• В някои университети, делът на управленските дисциплини в обучението по екоикономика е
сравнително нисък, което се обуславя от специализацията на факултетите, към който се преподава
по съответния учебен план;
• Относителният дял на екологичните и управленските дисциплини е висок в университети, където обучението по екоикономика се осъществява
във факултети с аграрна, биологична, екологична
или друга насоченост;
• Най-често в университетите, където има едноименни бакалавърски и магистърски учебни планове, в бакалавърския се акцентира предимно на
технологичните и хуманитарните дисциплини, а в
магистърския се разширяват познанията главно в
управленските направления;
• Сродните управленски дисциплини включват
задълбочени познания по управление на природните ресурси, стратегии и техники на планиране и
оценка и анализ на природните ресурси и др.
2. Учебен план и програми на специалността “Екоикономика” на УНСС
Учебното съдържание на дисциплините, включени в учебния план на специалност “Екоикономика”
е насочено към подготовка на широкоспектърни спе-

циалисти, които ще осъществяват управленска, експертна и консултантска дейност в различни сектори на националната икономика. Подготовката на
студенти е съобразена с изискванията на социалната практика и нарастналите изисквания на гражданите за екологични продукти и чиста околна
среда.
Усвояването на теоретични и практически знания и умения се осигурява чрез система от дисциплини, които дават фундаментални и специални
знания.
В задължителния блок студентите получават
системни научни знания по методологичните основи на екологичната политика, възникването и развитието на европейската екологична политика и институционалната и законовата реформа в екологичната област у нас.
Учебното съдържание на дисциплината “Ресурсен мениджмънт” включва общите въпроси на
управлението на природните ресурси и особеностите му при използването и опазването на различните възобновими и невъзобновими природни
ресурси.
На основата на знанията, получени от задължителните дисциплини са формирани трите модули,
в които могат да специализират студентите.
Първият от тях (модул А) включва учебните курсове по дисциплините “Оценка на природните ресурси”, “Пазари на природни ресурси” и “Природоползване и регионално развитие”. Съдържанието
на разработените програми предоставя възможност
за задълбочаване на познанията в областта на икономиката на природните ресурси и тяхното използване в регионален контекст.
Модул Б е насочен главно към управленските
въпроси на опазването и използването на природните ресурси. В курсовете по “Екологично управление”, “Моделиране на еколого-икономически системи” и “Географски информационни системи в
екоикономиката” студентите придобиват теоретични и практически умения в областта на моделирането на системите и в използването на информационните системи за целите на развитието на регионите и опазването на околната среда.
Модул В включва учебните курсове по “Екотуризъм”, “Устойчиво земеделие” и “Интегрирана екологична оценка”. Предлаганите дисциплини акцентират на начините на използването на природните
ресурси с цел устойчиво развитие на стопанските
единици и регионите в които функционират.
Подготовката на екоикономистите се разширява и обогатява и с избираемите дисциплини. В
учебния план е предоставена възможност за избор
на два от шест учебни курса. Желаещите да задълбочат управленската си подготовка могат да се
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насочат към дисциплините “Управление и оценка
на екологични проекти”, “Управление на екологични конфликти”, “Организационно консултиране”.
Проблемите на човешкия фактор и социалните
проблеми са обект на курса по “Социална екоикономика”, а познания за адаптацията към организационните промени и преодоляване на съпротивата
при преход към различни нововъведения и практики предлага курса по “Организационно консултиране”.
Обучението предвижда учебна практика от 15
дни в рамките на последния семестър, както и разработването на курсова работа по избран от студентите проблем.
В съответствие с държавните изисквания и нормативната регламентация на учебната работа на
УНСС придобиването на квалификационната степен “Бакалавър” изисква полагането на държавен
изпит по специалността.
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Структурата на учебния план на специалност
“Екоикономика” е показана на фиг. 1. Данните от
нея показват, че най-висок е относителния дял на
задължителните университетски и факултетни
дисциплини. На трето място са избираемите университетски и задължителните специални дисциплини с еднакви относителни дялове от броя на дисциплините и от общия брой часове.
Като цяло относителният дял на задължителните дисциплини в бакалавърска степен е 68,0 %,
а на избираемите и факултативните е 32 %.
Отделните групи дисциплини съществено се различават по този показател. На практика много малка
е избираемостта сред университетските дисциплини (едва 13,6 %). При факултетните показателят
достига до 40 %, докато в специалните дисциплини преобладават избираемите, като е постигнато
съотношение задължителни – специални е 1:1,67.

Университетски
задължителни
Университетски
избираеми

11%
7%
9%
14%

Факултетни
задължителни

5%
47%
7%

Факултетни избираеми
Специални
задължителни
Специални избираеми
Факултативни

Фиг.1. Разпределение на броя на часовете на учебния план на специалност “Екоикономика”
3. Сравнение на учебните планове и програми със сродни от чуждестранни висши училища
При разработването на учебния план на специалност “Екоикономика” са ползвани учебни планове и програми на голям брой университети в Европа, САЩ и други развити страни, най-вече по специалности като “Околната среда и икономика на
природните ресурси”, “Управление на природните
ресурси”, “Регионално развитие и управление на
природните ресурси”, “Мениджмънт на околната
среда”, “Екологично земеделие” и др.
Сред най-често цитираните аналози на учебни програми се посочват университети като:
• Университет Christian-Albrechts, Кийл, Германия
• Университет в Касел, Германия

• Технически университет, Мюнхен, Германия
• Университет Аалборг, Дания
• Университет в Копенхаген, Дания
• Университет по почвознание, Виена, Австрия
• Университет по естествени науки, Норвегия
• Университет в Колорадо, САЩ
• Университет в Минесота, САЩ
• Университет в Абърти, Шотландия
• Държавен Университет Мисисипи, САЩ
• Орегонския държавен университет
• Мартин Лутър университет – Хале-Витенберг и много други.
В заключение може да се посочи, че съдържанието на учебния план и програмите на специалност “Екоикономика” на УНСС като цяло отразя-

452

Иван Кънчев, Албена Митева, Зорница Стоянова

ват съвременното равнище на научни познания по
проблемите на екоикономиката и опита на водещите университети в света. Развитието и усъвършенстването на програмата трябва да се осъществява чрез задълбочаване методологичните знания
на управленската подготовка и на оценката на природните ресурси.
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ABSTRACT
The purpose of the paper is to develop completely and enrich curriculium’s contents by speciality “ Ecoiconomics”
in UNWE, after using experience in developed countries.

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2008(21)
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РОЛЯТА НА НАОА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Красимира Скординова – Георгиева
НАОА
За висшето образование в Европа новият 21
век започна под обединителния знак на Болонската
декларацията, подписана от министрите на 29 европейски страни. На последвалите конференции
през 2001 г. в Прага и 2003 г. в Берлин бе проектирано изграждането на образователна зона, в контекста на посланията на Европейския съвет от
Лисабон (2000 г.) и от Барселона (2003 г.).
Подчертава се, че висшето образование и академичните ценности са доминиращи фактори в опазването на културните богатства и превръщането на
Европа в „най-конкурентната и динамична икономика в света, базирана на познанието ....”.
Достъпността до висше образование от всички възрастови групи хора, съобразно възможностите им и преодоляване на националните и социални неравенства е един от важните ангажименти,
поети от министрите, подписали Болонската
декларация. Обратно на тенденциите за елитарност
на образованието, новата тенденция означава „отваряне” и масовизиране на висшето образование
върху максимален брой можещи и желаещи
индивиди. Ключова ценност в новото общество на
знанието обаче е притежаването на качествени
знания, умения и компетенции.
Начините за достигане на така поставените
цели, свързани с качеството на предлаганата услуга „висше образование” следва да се свързват с
националната и обучаваща специфика на образователните институции. Освен това те предопределят и синхронизирането на нормативната и правна
уредба на висшето образование в образователните институции на европейския съюз. За България
това е свързано с въвеждане на системата за натрупване и трансфер на кредити, с която се гарантира мобилността на преподаватели и студенти, на
системите за осигуряване и контрол на качеството
на образователния процес, демонстриране на нови
форми на обучение, преминаването към двустепенна образователно-квалификационна скала (бакалавър и магистър), съкращаване сроковете на
обучение в бакалавърската степен, обсъждане начините и степените за преминаване в образователната и научна степен „доктор” и др.
България е една от първите страни, която чрез
създаване след 1996 г. на Националната агенция
за оценяване и акредитация, стимулира висшите
училища да пренастроят управленските и образователните си програми в духа на изискванията на
Болонската декларация. Проявената адекватна реакция на страната ни и създаването на този самос-

тоятелен и независим орган за оценяване и акредитация на обучението във висшите училища, е от
първите демократични белези на нашето социално
и обществено развитие. Подобни институции в други
страни са създадени като несамостоятелни отдели на Министерства или други ведомства. В по-стабилни в икономическо отношение страни, такива
агенции функционират съвсем отскоро – Кипър от
преди 2-3 години, в Гърция - от 2007 г.
Самото наименование на Националната агенция за оценяване и акредитация, колкото и да е
спорно, я отличава от новосъздадените кипърска,
румънска, албанска или гръцка агенции, в чиито
наименования се набляга само на термина „осигуряване на качеството”. В чл. 11 (ал.1) на Закона за
висше образование Националната агенция за оценяване и акредитация е определена като “специализиран държавен орган за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите по чл.
6”. Присъствието на термина “акредитация”, който в превод на български означава “доверие”, носи
послание за традиционност, за издигане и открояване на академизма над фирмения външен одит
например, както и за експертност при оценяването.
Това обуславя и предстоящото приемане на
НАОА за член на Европейската асоциация за осигуряване качеството на висшето образование
(ENQA), в която членуват до този момент около 30
европейски агенции.
Актуализираните от началото на 2007 г.
Стратегически приоритети и цели на НАОА за периода от 2007-2010 г. включват в дейностите на
Агенцията европейските стандарти за осигуряване
качество на академичното образование.
С така поставените цели и задачи, документът „Стратегически приоритети и цели на НАОА” е
предназначен не само за качествено външно
оценяване, но има функции и на мотивиращ фактор за вътрешно осигуряване качеството на
образование, получавано от висшите училища в
България. Понятието „осигуряване на качеството”
е много широко и може да бъде повлияно и да получи различни интерпретации, вследствие на различията в националните образователни системи,
обучаващата специфика на висшите училища и други фактори. Общовалидна дефиниция за различните му аспекти не съществува. В критериите на
НАОА е заложено изискване от ВУ за наличие на
разработена и утвърдена Система за осигуряване
на качеството от ВУ, но при оценяването й се взема предвид не толкова документалната й стойност
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(много често заимствана от други ВУ), а създадените механизми и разпределени отговорности при
нейното функциониране и контролиране.
Разработената и внедрена през м. март
2008 г. Система за осигуряване качеството на
дейността на Националната агенция за оценяване
и акредитация е в съответствие с националното законодателство и с последователно следваната от
НАОА политика за прилагането у нас на “Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в
Европейското пространство на висшето образование”, приети с Бергенското комюнике от 20 май
2005 година.
Тази система включва изискванията за съответствие на дейностите на НАОА с 23 -те европейски стандарта от трите групи: за външно
оценяване, методически стандарти и вътрешно осигуряване на качеството на образователния продукт.
Използването им е съобразено със законодателната национална специфика на органа за акредитация и не противоречи да бъде оценен справедливо стремежа към собствен облик на системите
за качество от висшите училища.
В България, наред със страни като Германия,
Холандия, Чехия и др., органите за акредитация се
превърнаха от лицензиращ орган в инструменти за
осигуряване на качеството.
Изпълнението на “стандартите”, т.е. на “критериите” от образователните институции и даваните оценки от акредитационните органи следва да
визират преди всичко качеството на предлаганата
услуга, а не сляпото съответствие с държавните
изисквания.
За да бъде разбрано добре това послание трябва добре да се осмислят и приложат адекватно целите и принципите, залегнали в Европейските стандарти за осигуряване на качество:
- хармонизиране на националните системи за
осигуряване на качество в европейските
университети, чрез въвеждане на единна система
от стандарти за качество;
- осигуряване на обща отправна точка за сравнение и отчитане на напредъка и развитието на качеството в различни университети;
- въвеждане на Единен регистър, открит в
Брюксел на 4 март т. г., който ще има за цел да
легитимира кандидат агенциите за включване в
Европейската асоциация за осигуряване на качеството, ако отговарят на европейските стандарти.
Принципите, на които се основават стандартите, са свързани с отговорността на самите институции за качеството на предлагания продукт пред
студенти, работодатели и общественост и възможности за демонстрирането му на национално и международно ниво.
Целта на тези стандарти е далеч от въвеждането на унифицирани шаблони. Те следва да бъ-

дат източник за съдействие и напътствие на образователните институции при разработването на техните собствени системи за качество и да генерират творчество при прилагането им.
Първият вид включва 7 стандарта за висшите
училища, върху които следва да бъде подготвен самооценяващия доклад. Към всеки стандарт може
да бъде зададен въпросът „Какво да се направи?”.
Вторият вид се състои от 8 стандарта за изграждане на методология за осигуряване на качеството и включва начините „Как трябва да се направи?”.
Третият вид са Стандартите за агенциите –
или така наречените “Стандарти за външно оценяване”, които отговарят на въпроса „Кой го прави и
кой носи отговорност ?”.
Стандартите за външно оценяване се базират
на следните дейности на оценяващия орган:
- използване на добрия опит на други агенции
в осигуряването на качеството, обобщени в „Кодекса
за добри практики” на Европейския консорциум за
акредитация (ЕКА);
- използване на процедурите за видовете акредитации като фактор за външно осигуряване на
качеството на висшите училища;
- официално признаване на агенцията за външно оценяване от компетентните обществени власти в страната и от Европейското пространство за
висше образование;
- осъществяването на дейности (чрез процедурите за институционална и програмна акредитации) от агенцията по външно осигуряване на
качеството, което трябва да бъде нормативно основано;
(Всички изисквания към документацията на ВУ
и стъпките по процедурите следва да са разписани
предварително. Те могат да включват оценяване,
преглед, одит, акредитиране или други сходни
дейности, но трябва да са разписани във функциите на оценяващата агенция и в Правилника за дейността й.)
- наличието на адекватни ресурси – човешки
и финансови, като задължително условие за
агенцията, които организират и осъществяват процесите по външното осигуряване на качеството;
- ясна мисия, открити цели и задачи за дейността на агенцията, огласени публично.
- независимост и автономност на агенцията
при определяне на ЕГ, при гласуване на резултатите от оценяването и др.;
(Заключенията и препоръките в докладите не
могат да бъдат повлияни от трети страни, като например от ВУ, министерства, студентски съвет или
други потребители, независимо че при експертизата се взема мнението на потребителите и студентите.).
- публично достъпни и предварително дефи-

Ролята на НАОА за въвеждане на европейските стандарти за ...

нирани критерии и процедури за външно осигуряване на качеството;
- процедури по отчетност, които агенцията
следва да има.
В дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация е демонстриран стремеж да
се прилагат тези принципни изисквания и стандарти. В нея се осъществяват дейности по около 20
процедури, чиито критерии са създадени, внедрени и популяризирани екипно с представители на висшите училища и научните организации в България.
Това показва, че НАОА има потенциал да бъде продължител на европейската стратегия за изграждане “Европа на познанието”. Освен това тя има ентусиазъм да доизгради и усъвършенства европейските стандарти за осигуряване на качеството.
Досегашните резултати от външното оценяване и акредитация, осъществявани от НАОА за
осигуряване качеството на дейностите в образователните институции, могат да бъдат фактологизирани в следните изводи:
- всяко висше училище е създало своя система за осигуряване на качеството на управление на
образователния процес на институционално ниво и
на ниво основни звена, в които се извършва обучение по професионални направления;
- всяко висше училище е започнало действия
по преструктуриране на основните си звена, видно
от големия процент заявления за оценяване на подобни проекти ;
- резултатите от обобщаващите доклади за
приключилите професионални направления са оповестени и вече изпълняват своите информационни
и мотивационни задачи;
- утвърдените от Акредитационния съвет процедури, критерии и указания за повишаване на образователния капацитет от ВУ, в които е настъпило
качествено ресурсно осигуряване, също имат стимулиращ ефект;
- критериалната система на НАОА, аранжирана спрямо ЗВО и Държавните изисквания, също
е усъвършенствана и се базира повече на експертната оценка, отколкото на количествените
показатели.
- в ЕГ се включват представители на студентските съвети, защото в крайна сметка се защитават техните интереси.
- осигурена е прозрачност на процедурите и
публичност на акредитационните оценки на висшите училища сред заинтересованите институции и
академични общности.
- привличат се и се включват в ЕГ чуждестранни експерти от европейски университети.
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- организират се тематични форуми за обмяна на положителен чуждестранен и национален
опит. НАОА изпраща свой ръководен представител на всеки семинар с подобна тематика.
- извеждат се обобщаващи оценки и се очертават приоритетни направления в образователните
сфери и професионални направления, подпомагащи провеждането на последователна национална
политика за висше образование, чрез Обобщаващите доклади на Постоянните комисии по области
на висшето образование. Освен анализи на професионалните направления в различните висши
училища, те съдържат и визия за бъдещото им развитие. Това естествено се отразява на субсидията
на ВУ, на приема и на потока кандидат студенти
през лятото.
- утвърдено е трайно и ползотворно партньорство на НАОА с висшите училища, МОН и др. съпричастни институции. Свидетелство за тези контакти
са редицата съвместни конференции, участия в
проекти, предоставяне на регламентирана информация и др.
- цялостната дейност на НАОА е хармонизирана (регламенти, стандарти, организация, резултати) да тази в страните – членки на Европейската
мрежа на агенциите за оценяване на качеството на
образованието (ENQA).
- изготвен е самооценяващ доклад за предстоящата процедура по външен одит на дейността й
от независима европейска академична експертна
група, с цел приемането й в борда на ENQA през
месец юни 2008 г.
*****
Европейското пространство за висше образование се изгражда не само със силни висши училища, но и с надеждни агенции за осигуряване на
качеството на образователния процес.
От създаването на Агенцията досега са изминали 12 години. Авторитетът и популярността й
са нараснали и документално е потвърдена близостта на нейната основна цел с целите на Болонския процес – да бъде главен център за осигуряване
качеството на висшето образование в българските
образователни институции.
Невъзможно е кандидатстване във висше училище без да се ползва актуална информация за
статута на дадена специалност, университет или
колеж от електронния сайт на НАОА.
Всичко направено досега от нейния управленски и изпълнителски екип дава основание за оказване на съдействие и пълно доверие на този независим оценяващ орган в академичното пространство на страната.
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“Използването на чужди езици става все по-важно както на работното място, така и извън
него. Обединена Европа може да съществува само ако има по-добра комуникация и общуване
между европейците”
Мария Стойчева
Социалното, политическото и икономическото развитие в цяла Европа, и в частност - в България, създава
чудесната възможност за българските студенти, изучаващи чужд език, да си намерят работа в страна, в която
пожелаят. Докато в миналото повечето от работодателите бяха предимно местни, то днес студентите избират
измежду много международни фирми, например смесени фирми. За студентите от специалност ”Туризъм”
представляват интерес най-вече хотелите, чиито гости идват от целия свят. С цел предлагане на по-ефективно
обучение и за да бъдат студентите по-добре подготвени за своята бъдеща професионална реализация, чуждоезиковите сектори по факултетите предприемат сериозни мерки, за да подобрят чуждоезиковото обучение като
създават курсове по специализиран чужд език, пример да това е курсът по икономически немски език (или друг
чужд език). По този начин, съществуващите учебни програми подлежат на промяна като в тях се комбинира
чуждият език и опознаването на чуждите нации, за да могат да гарантират обучение, което да е насочено към
практиката. Това е единственият начин за студентите да придобият междукултурна компетенция и да се реализират успешно в своята бъдеща реализация.
Ключови думи: култура компетентност, чуждоезиково обучение, комуникация, ефикасност
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Започналата през 80-те години на миналия век
и все по-силно осезаема глобализация, наред с останалите промени в обществото, дължащи се на
напредъка на технологиите, поставят на изпитание
представата за културата и културните модели. На
културата се отрежда едно значимо място и тя играе съществена роля при решаването на редица
проблеми, свързани със социалния живот, етническата принадлежност и международните отношения.
Междувременно начините на комуникацията стремглаво се модернизират и бележат бум в своето развитие. Така общуването се извършва не само по
всевъзможни канали за комуникация, но тя протича и на все повече чужди езици, при което става
ясно, че ученето на чужд език повече не може да
бъде самостоятелен, самоцелен и неутрален
процес.
Настоящата разработка е посветена на един
въпрос от изключителна важност за нашето
съвремие, а именно на въпроса за културната
компетентност, която минава през призмата на чуждоезиковото обучение. Предлаганият термин културна компетентност е образуван по модела на въведения от Д. Хаймс (D. Hymes, 1971) термин “комуникативна компетентност”. В този смисъл В.
Виденов (2000:283) постулира, че тя има “по-широк обем и включва в себе си като задължителен
компонент и езиковата компетентност”. По този на-

чин като контаминация от двата феномена култура и комуникативна компетентност се извежда терминът културна компетентност, която обхваща разбирането за компетентност в по-широк обем и
включва като задължителен компонент и културата.
Изхождайки от факта, че чуждоезиковото обучение акцентува преди всичко на връзката между
родния и чуждия език, то сякаш е закономерно да
се потърсят общи черти между културата и чуждоезиковото обучение. Наистина граматиката, произношението на базата на фонетиката и лексиката
образуват основата, върху която се изграждат познанията по чуждия език. Истинските умения, обаче,
се разкриват на фона на реалното общуване. Всяко
общуване, освен това, дава израз както на характера, така и на общата култура на човека. Под култура тук се подразбират нормите на поведение и
начина, по който съзнателно или несъзнателно индивидът дава израз на културните навици на обществото, в което живее. С други думи, езикът като средство за общуване е немислим без другия
човешки феномен - културата. Поради тази причина обучаващият се би следвало да се запознае и с
културата, с бита и с начина на мислене на
чужденеца. Съответно е не само препоръчително,
но и задължително за чуждоезиковото обучение да
съблюдава необходимостта от културна компетентност.
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За да се подкрепи така предложената теза в
заглавието, че чуждоезиковото обучение и културата взаимно се обуславят, първо е необходимо
да се потърси подходящо определение за култура1 , което малко или много дава приоритет на разбирането за комуникация:
От посочената дефиниция става ясно, че комуникацията, а също и културата обхващат различни аспекти на поведение, обичаи, бит, ценностна система, норми в обществото. Другият съществен момент за неделимостта на културата от комуникацията е този, че комуникацията способства
разпознаването на представителите на дадена културна общност, т.е. за тази идентификация спомага именно езика. В този смисъл е немислимо културата и комуникацията да се разглеждат поотделно. Както е известно, повечето езиковеди и културолози смятат, че културата и езикът са взаимосвързани, и че чрез общуването участниците в комуникацията обменят информация, но също така
споделят една обща култура. При липсата на културна идентичност комуникацията се затруднява,
и обратно – разбирането за културните навици от
участниците в комуникацията предразполага общуването. Именно това е твърдението, което се опитва да докаже настоящото изложение, а именно: В
чуждоезиковото обучение до голяма степен съществува паралел между знанието за културата на
страната, където се говори чуждия език, и владеенето на самия език. А когато става дума за специализирани чуждоезикови познания (например от
областта на туризма) в това число неминуемо се
включват и представите за ценностна система, морал и поведение на носителите на езика.
Много често различният начин на изразяване
на вежливостта, която е присъща българина, би обидила чужденеца. И обратно, чужденецът от една
немскоговоряща държава е вежлив и любезен, но
пък неговата реч не е толкова емоционална колкото тази на българина. Ако не знае този факт,
българинът, говорейки немски език, ще се опита
да внесе тази емоционалност, която ще се възприеме от другата страна като нетипична. Такива културно обусловени дадености биха могли да се приемат за едни от най-важните фази в общуването и
на тях трябва да се обърне специално внимание
като се посочат причините за съществуващите различия в културните навици.
Към така посочените първоначални бележки
за ролята на културната компетентност следва да
се добавят още няколко основни момента в чуждоезиковото обучение. На първо място трябва да се
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отбележи, че аспектите на междукултурната комуникация като комуникативен акт включват от една
страна вербалната, паравербалната и невербалната комуникация, от друга – представите и стереотипите на начините на общуване, а от трета – процесите на културен трансфер. Ролята на т.н. cultural competence е от значение не само защото е
предмет на настоящия доклад, но тя е и една от
основните фактори, които в зависимост от това за
какви цели е преподаването и каква е целевата група малко или много трябва да присъстват в обучението по чужд език.
Разглеждането на понятието културна компетентност в чуждоезиковото обучение би могло да
премине през няколко гледни точки. На първо място това са знанията за етикета, присъщи на всеки
един език. В това число спадат например формулировките за отправяне на поздрав, уводните фрази за започване на разговор, обръщенията, използването на учтива форма. Този етикет е специфичен,
както за родния, така и за всеки чужд език и той
няма как по друг начин да бъде обяснен, освен с
наличието на културни навици на даденото общество, в което се говори дадения език. Затова и комуникацията сама по себе си е културно детерминирана, а усещането за културност се предава на обучаващия се като се използват правилата за етикет
на общуването в изходния език /вж. Д. Иванова/.
От друга страна, свързването на темата комуникация с чуждоезиковото обучение придобива
и многокултурен аспект, понеже си взаимодействат две или повече култури. Така, в известен смисъл би могло да се говори и за интеркултурна
компетентност, както и се говори за интеркултурна педагогика (в педагогическите науки), за интеркултурна комуникация (в сферата на лингвистиката,
психологията и етнологията), за интеркултурен мениджмънт (в икономическите науки). Хетерогенността на всяко едно понятие, свързано с културата, се
дължи и в известен смисъл на факта, че всъщност
комуникацията и способността за осъществяване
на комуникация са две различни дейности. В допълнение към този факт е и непълното съответствие между културна компетентност и интеркултурна
комуникация, където наличието на първото не е достатъчна предпоставка за сполучливото осъществяване на второто. Все пак, за целите на настоящата
разработка терминът културна компетентност ще
подразбира и интеркултурната комуникация като
нейното успешно реализиране.
В изложението до тук бяха представени някои
опорни точки и общи черти на културата и чуждо-

1 Все пак в рамките на един доклад е невъзможно да се прегледат съществуващите близо 150 определения
за култура
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езиковото обучение. Тъй като идеята е да видим
по-какъв начин функционират те на практика, но
ние ги сведохме до обучението в университетската специалност “Туризъм”. Като начало, ще потърсим опора в
Нормативната база. В тази насока още Хелзинкската конвенция посочва, че туризмът много
често се приема като едно от най-важните средства за разбирателството между народите и за осигуряване на мира в Европа /вж. Шмеер-Щурм,
1992, 94/. Наред с другите основни функции на
туризма, тази негова нова задача е подчинена на
една друга основна цел – принос към културното,
социалното и икономическо развитие на човечеството. Много държави по света са зависими изцяло от туристическия икономически сектор. Затова
е важно да се приеме, че икономическата полза от
туризма е не по-малко значима от активните културни взаимоотношения, които се възникват благодарение на туристическата дейност. В това отношение може да се посочи мнението на Крамер
(1992:56), който казва: “Във, с и чрез туризма хората показват своята култура”. Следвайки тази
зависимост, е важно да се потърси взаимовръзката между два други основни аспекта, а именно:
1. Туристическа култура на отделния индивид
в чуждата държава и
2. Процесът на комуникация между представителите от различните култури, т.е. културната
компетентност през призмата на чуждоезиковото
обучение.
По отношение на първия аспект обикновено
се говори за разграничаване на културата на пътуващия от културата на мястото, в което той пътува.
Изхождайки от туристическата култура Тим (1993)
разделя културата на отделния индивид и отличава
четири вида култури:
- Културата на изходния регион: това, което е
типично на жителите на дадена туристическа област;
- Културата на почивното място (туристическа култура): това, което е типично за туристите по
време на тяхното пътуване;
- Културата в сектора на услугите: това, което е типично за засегнатите от туризма в даден
район, който е туристическа цел;
- Културата на целевия район: това, което е
типично за жителите на областта, която приема туристите” Тим (1993:280).
Моделът на четирите култури е приложим и
за тезата на настоящия доклад, защото би могъл
да се тълкува с оглед на културните взаимодействия, реализирани на в сферата на туризма. Дидактически погледнато, моделът на Тим е практически полезен, тъй като проследява и разграничава по-

ведението на хората в тяхното обичайно място от
поведението им при срещата с друга култура. Освен
това, приведеното разграничение оставя място и
за чуждоезиковото обучение: и четирите елемента
на културния модел са свързани и с човешкия
фактор, и с комуникацията. Затова познаването на
чуждите културни навици на туристите е също толкова важно, колкото и чуждоезиковото обучение. С
оглед на така посочената дилема – разграничаване на общите чуждоезикови цели в обучението и
постигането на културна (в това число интеркултурна) компетентност бих искала изтъкна и онези
опорни точки, които приоритетно ще бъдат разгледани по-нататък в изложението:
- От културна компетентност се нуждаят както работещите в сферата на туризма, така и техните работодатели;
- Придобиването на културна компетентност
става паралелно с придобиването на знания по съответния чужд език (в нашия случай немски език);
- Културната компетентност е предпоставка
за осъществяване на успешна комуникация (в нашия случай между студентите по туризъм и чуждестранните туристи).
Осъзнаването на нуждата от културна компетентност или до колко работещите и работодателите в сферата на туризма осъзнават необходимостта от такава
Поставянето на един такъв въпрос звучи на
пръв поглед абсурдно. Сякаш няма нищо по-естествено от това, че този, който говори чуждия език,
ще познава бита и навиците на носителите на чуждия език /което важи най-вече за туристическия
сектор/. Защо тогава постигането на културна компетентност не се залага в учебните пособия като
учебна цел и защо комуникацията се разглежда на
ниво общуване, но не и като знание за културата и
бита. Такъв е случаят с всяка една реклама, брошура, видеоклип и пътеводител, където за да звучат туристическите рекламни предложения атрактивно и интригуващо, рекламистите и създателите
на текстовете се осланят и наблягат на културните
мотиви на даденото населено място. Туристът в
повечето случаи търси едновременно нови форми
на общуване и споделяне на една друга, чужда
култура.
Придобиването на културна компетентност
става паралелно с придобиването на знания по
съответния чужд език
При срещата с представители от други културни общности човек има поведение, което емоционално се различава от обичайното. Освен това,
осъществяването на този контакт за някои протича
с успех, за други – не. Към способността за прис-
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пособяване към другостта може да се причисли и
изучаването на чужд език. Овладяването на чуждия
език само по себе си не е достатъчно за да се постигне успешно общуване с представители от други
култури. Затова обучението по чужд език, в нашия
случай по немски език в специалност “Туризъм”,
трябва да протича като паралелно набляга и на някои културни измерения на комуникацията. До каква степен обаче може студентът да се научи да
припознава измеренията на другостта в рамките
на неговата собствена култура; какви са ръководните критерии при съпоставката на своята и другата култура зависи и от индивидуалните качества на
студентите. Немаловажна роля играят и външните
белези като цвят на кожата и косата, облеклото и
аксесоарите, които са също толкова определящи,
колкото и езика.
Културната компетентност е предпоставка
за осъществяване на успешна комуникация
Най-общо казано, междуличностната комуникация в рамките на едно общество би могло да се
определи като интракултурно разбиране /вж.
Апелтауер, 1997:17/. Представителите на това
общество, говорейки един и същ език, споделят и
едни и същи норми на общуване, културно наследство, мироглед и т.н. В тази връзка разликата в
комуникацията между две и повече култури и комуникацията в рамките на една културна общност
е действително много голяма. Не става дума само
за езиковата бариера, за смута от неизвестността
при срещата с чуждото и непознатото в лицето на
събеседника, представител на другата култура.
Имат се предвид вътрешната нагласа, която човек
несъзнателно изпитва, проговаряйки чуждия език.
Тази несигурност, разбира се, е характерна найвече при липсата на достатъчен опит и при по-оскъдни комуникативни умения, какъвто е случаят с
разглежданата целева група – студентите по туризъм.
Като допълнение към затрудненото общуване се появяват и онези фактори, които са следствие от културните разлики. В едно изследване за
културните различия между българи и американци
с оглед на обучението им по български език, К.
Томова и Н. Вуков извеждат следния факт:
“Когато българите говорят, те се докосват по
ръцете, потупват се по рамото или почистват дрехата на събеседника си от въображаем прах, като
по този начин се опитват да намалят дистанцията
помежду си. С това се изразява сърдечно, доброжелателно отношение. Да се гледа човекът в очите
при разговор е израз на откритост,
заинтересованост, вежливост. ... В американската
култура се смята за неучтиво да се прекъсва гово-
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рещият и се запазва собствен периметър и дистанция при общуване. Не е прието да се задават
въпроси от личен характер, особено отнасящи се
до материално или семейно положение “
(К.Томова/ Н.Вуков, 2002:122).
Посочените особености, според авторите,
имат отношение към образователния процес по
чужд език, защото както обучаваните, така и обучаващите се по един или друг начин по време на
общуването извеждат на показ някои от особеностите на своята култура. Следователно, бихме могли да твърдим, че въпросът за общуването през
призмата на културата на една или повече общности неминуемо засяга интеркултурната комуникация, която от своя страна е предпоставка за развиването на културната компетентност в
общуването.
Друга съществена особеност е тази, че чуждоезиковите компетенции се усвояват пасивно и
неактивно. Ученето протича по познатата схема:
учител - учебни помагала - ученик /У-У-У/.
Срещата с действителния език и с неговите
реални носители е повече от хипотетична. По този
начин процесът е нереален и далечен за тези, които се обучават. Именно затворената триада /У-УУ/ е причината за неосъзнаването на нуждата от
културен контакт, под каквато и да била форма.
Разчупването на пасивния модел в чуждоезиковото
обучение за студентите настъпва при срещата с
реални носители на езика. Всяка една такава среща би провокирала усещането за нужда от културна компетентност.
Интеркултурна компетентност като набор от
тематични знания
Чуждоезиковото обучение се причислява към
интеркултурните дейности. То се състои всеки път,
когато в общуването си с хора от други култури
ние се стремим да разберем тяхната система на
възприемане, мислене, оценяване и поведение, и
да я включим в собствената ни ориентировъчна
система. Междукултурното взаимодействие се уповава на опит, споделен в две /или повече/ култури.
Става дума за основни антропологични категории,
които Нойнер систематизира през 1994 г. Тези елементарни ориентировъчни величини биха намерили тематично приложение в чуждоезиковото
обучение. Всяка една от категориите е обобщение
на човешката същност и характер. Изхождайки от
презумпцията, че човек по-лесно приема другите
като преосмисли тяхното поведение и го съпостави със своето собствено поведение, то тематичният характер на антропологичните категории се смята за приложим и за целите на настоящия доклад.
Основните категории според Нойнер (1994:29-
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32)са именно следните:
1. Раждане и смърт
2. Лична идентичност (“Азът”/Съществуването/лични качества)
3. Животът в едно семейство (роднински системи/частни общности: “Ние”/отношения на подобие/принадлежност)
4. Животът в една по-голяма общност (социален ред и социална организация)
5. Партньорство (приятелство/любов: отношения между половете)
6. Жилище
7. Околна среда (физически качества/отношение към околната среда и връзка с околната среда)
8. Работа
9. Образование/Възпитание
10. Почивка/Изкуство (действия без посредствена материална цел; свободно време и забавления)
11. Покупки/потребление
12. Пътнотранспортни средства/мобилност
(пространство)
13. Комуникация (употреба на знакови системи/медии)
14. Грижа за здравето (здраве – болест/хигиена)
15. Норми и ценностна система (етика/религия/възприятия)
16. Отношение към историята (възприемане
на времето)
17. Отношение към духовните и физическите измерения (рефлекси и вътрешно разбиране на
реалността/фантазията/спомените/емоциите и т.н.)
Седемнадесетте основни категории могат да
бъдат сравнявани по отношение на една изходна и
една (или повече) целева култура. Не само
тематично, но и методогически погледнато, предложените от Нойнер аспекти имат отношение към
културната обусловеност на чуждоезиковото обучение. Съотнесени към сферата на туризма, тези
основни категории действително биха могли да се
разкрият някои общи черти на културната компетентност и чуждоезиковите умения. Можем да вземем за пример интернационален хотел, където обслужващият персонал има необходимите професионални и чуждоезикови качества. Един такъв
хотел, обаче, би трябвало да е подготвен в сферата на услугите и предварително да знае какви други нужди имат чуждестранните гости; какви са хранителните им навици, какви са очакванията им от
обслужването. Ако пренесем тези културни особености извън дадения хотел и ги приемем за
национални, то туризмът ще придобие един съвсем друг облик. Туристическата индустрия, почти
повече от всяка друга индустрия, се гради на един
цял комплекс от професионални и комуникативни

умения, където познаването на чуждата култура е
необходимо изискване за успеха в туристическия
бранш. В такъв смисъл ориентираните към културните особеност учебни цели в чуждоезиковото обучение не само биха били целесъобразни, но и биха
направили постигнатите комуникативни умения пореални и обективни. Обучението по чужд език в туризма несъмнено подлежни на престуруктуриране и обективизиране. Тепърва предстои да се потърси една нова концепция за културната компетентност; за това, как тя може да стане интегрална
част от цялостното университетско обучение.
В заключение към изложената гледна точка
за ролята на културната компетентност в обучението по чужд език би могло още веднъж да се
изтъкне, че придобиването на компетенции по чужд
език несъмнено изхожда от съприкосновението с
една чужда за обучаващия се реалност и че изучавайки чуждия език, студентът несъмнено придобива знания за другата култура. Знанието за дадена
културна система, от друга страна, е предпоставка за развитието на културната компетентност.
Самото понятие обхваща и способността да се ползват културните феномени. За да се специфицира
като термин, и то от лингвистична гледна точка, е
необходимо да се добавят още два основни паралела:
а) Култура включва в себе си комуникационните средства, и следователно - и езика;
б) Понятието културна компетентност имплицитно предполага наличието на комуникационни
средства, следователно включва езиковата компетентност.
И най-накрая, но не на последно място, може
още веднъж да се изтъкне, че факторите “културна компетентност” и “чуждоезиково обучение” са
от решаващо значение за туристическата индустрия. Отговорността на туристическия сектор в лицето на различните институции и браншови организации се изразява най-вече в това, наред с предлаганите туристически услуги, да допринесат за изграждането на един многокултурен облик в туризма.
И тази идея не би била само утопия, ако се ръководи от основните принципи за по-успешна комуникация на своя и на чуждия език, за чието осъществяване основна роля имат културата и културната
компетентност, на която ние рядко обръщаме
внимание. Едва при допира с представители от чужда култура в собствената ни държава или в чужбина, културните измерения излизат на преден план.
По-силно това се усеща при прекия контакт, послабо – при едностранната комуникация с медии,
литература, театър, кино. В този смисъл е от съществено значение начинът на отражение на чуждата култура и взаимодействието между език и култура /вж. Оксар, 1984/. Езикът, следователно и чуж-
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доезиковото обучение, са интегрална част на културата. Езикът е средството, с което се назовават
обектите от заобикалящия ни свят. Чрез езика ние
всъщност обозначаваме, че нещо съществува. От
една страна езикът повлиява културата, а от друга
- езикът сам по себе си е културно детерминиран,
тъй като служи за средство, с което се обхваща и
представя съществуването на дадена културна
общност. С други думи: „Езикът е не само рефлектор на действителна обективна културна
действителност. Той е интегрална част от тази
реалност, посредством която се оформят и интерпретират и останалите нейни части” (Байръм, М.,
1991:18)2 .
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CULTURAL COMPETENCE IN THE LIGHT OF THE FOREIGN LANGUAGE
COMPETENCE
Teodora Kiryakova-Dineva
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ABSTRACT
The social, political and economic development which has taken place in Europe as a whole, and particularly in
Bulgaria, has produced a great variety of employment options for Bulgarian students who have a course in German
studies included in their curricula. Whereas in the past most of the main employment fields were in their own country,
today they are attracted mainly by job possibilities at enterprises funded with foreign capital. Students who study
Tourism are interested in working at hotels visited by international guests as well. To offer a more efficient education
and to prepare students in a better way for the future working situation, the foreign language departments have taken
measures to improve foreign language education by making the German (or any other language) language for specific
purposes (Economy German or Wirtschaftsdeutsch) available in the regular schedules. Therefore, the existing curricula
have to be changed in order to guarantee a future-oriented education which combines foreign language and intercultural
knowledge together. That is the only way for students to obtain competence and to become more successful in their
future professional realization.
2 “Language is not simply a reflector of an objective cultural reality. It is an integral part or that reality through
which other parts are shaped and interpreted. “, Brayn, М. 1991
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ПРИОРИТЕТНИ ПРОБЛЕМИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ - ВАЖЕН ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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Технически университет – София
Развитието на образованието в условията на пълноправно членство на България в Европейския съюз налага
нови виждания и подходи на държавата за осигуряване на конкурентноспособно образование. В тази връзка в
доклада се разглеждат приоритетни проблеми, свързани със състоянието и перспективите за осигуряване на
качествено обучение във висшите училища чрез уеднаквяване на българските и европейските образователни
стандарти и средствата за стимулиране мотивацията за знания и професионална реализация на потребителите
на образование.
Ключови думи: конкурентноспособно образование, унифицирани дипломи, трудов пазар, образователна
политика, образователни стандарти.
Key words: competitive education, labor markets, educations users, educational politics, educational standards,
professional realization

Развитието и утвърждаването на България като конкурентноспособен партньор в Европейския съюз е свързано и изисква осигуряване на конкурентноспособно образование и най-вече конкурентноспособно висше образование, способно да отговори
на изискванията на променящия се трудов пазар,
на развиващия се бизнес и на европейските образователни стандарти. Реализацията на тази потребност е свързана със своевременното решение на
два основни приоритетни проблема:
• Качество на обучението във висшите училища
• Финансиране на висшето образование
Приоритет „Качество на обучението във висшите училища”
Ретроспекцията на изследванията, свързана
с анализа и оценката на достигнатото качество на
обучение във висшите училища (университети и
колежи) в сегашните условия на България, подчертава факта, че то не е достатъчно да отговори както на изискванията на бизнеса, така и на европейските образователни стандарти. Като основни причини за това състояние могат да се посочат:
1. Експанзията на висшето образование след
1990 г.
Разгърналата се експанзия на висшите училища след 1990 г., се изрази в бързо увеличение
на общия брой на студентите около два пъти – от
130 до 250 хил. Този процес беше аналогичен на
осъществяваната експанзия на висшето образование в другите, дори и развити страни в света и Европа. Сериозен неин недостатък беше, че тя се разви
за много кратък период при влошени финансови
условия, недостатъчна материална база и други
фактори на прехода, поради които висшите училища не можеха да отговорят на нарасналото търсе-

не на образователните услуги.
Увеличеният брой на студентите и структурите за висше образование при намаляващ преподавателски състав, както и настъпилите диспропорции в разпределението на студентите по специалности породиха основателни съмнения за качеството на предлаганото образование. Държавата се
опита да се справи с тези проблеми с редица рестриктивни инструменти като:
• Държавна поръчка, която определя пределния брой на приема на студенти по специалности
• Регистър на специалностите, който ограничава броя на университетските програми (1997)
• Акредитация и оценка на висшето образование (1995)
Приложение на изтъкнатите инструменти не
доведе до положителни резултати Държавните и
частните университети системно нарушаваха държавната поръчка, защото в техен интерес беше да
приемат повече студенти. Регистърът се превърна
в пречка за откриване на нови специалности особено на следбакалавърско равнище, което е важна
предпоставка за модернизиране на системата. Подобен подход обезсмисля в известна степен въвеждането на квалификационните степени „бакалавър”и магистър”в българските висши училища, което влиза в противоречие с европейските изисквания за качествено образование. Акредитацията и
оценката на специалностите и университетите не
успя да ограничи безконтролното нарастване на
системата, защото рестрикцията започна да се
обезсмисля поради започналия процес на намаляване броя на потенциалните кандидат студенти като последица от демографския срив (намаляване
на раждаемостта, емиграцията на студенти и преподаватели в чужбина и др.) в страната.
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Понастоящем продължава тенденцията висшите училища да разполагат с повече места, отколкото е броят на потенциалните студенти. Редица
специалности, които доскоро се смятаха за престижни не могат да попълнят отпуснатите от държавата места. За да оцелеят университетите приемат почти всички желаещи, което допълнително
снижава качеството на обучението. В тази връзка
може да се изтъкне, че кандидат студентския изпит се деформира, защото се снижават критериите за оценка с оглед изпитът да бъде издържан от
максимален брой кандидати. При така сложилата
се ситуация голяма част от висшите училища са
изправени пред дилемата как да оцелеят при намаляващ брой студени и преподаватели през следващите години. Проблемът се усложнява и от невъзможността да се привличат чуждестранни
студенти, които да компенсират недостига на студенти във висшите училища. Напоследък и техния
брой у нас намалява, което говори, че не сме конкурентноспособни спрямо останалите европейски
страни в това отношение.
От друга страна една част от българските
студенти, привлечени от по-добри възможности за
обучение в чужбина да получат обучение извън
страната, което рефлектира върху намаляване на
броя на потенциалните най-добри кандидати. Това
означава, че към проблема за оцеляване на висшите училища се прибавя и проблемът за повишаване качеството на обучението в тях.
2. Неблагоприятни условия за обучение във
висшите училища поради недостатъчните финансови средства за тяхната издръжка, отпускани от
държавата - причина за демотивиращи заплати на
преподавателите и невъзможност за поддържане
и осъвременяване на материалната база. Тяхното
отражение рефлектира върху влошаване качеството на обучение.
Целите и надеждите, заложени в Закона за висшето образование 1995 и последвалите поправките в него не оправдаха напълно предназначението
му. Възникна въпросът защо този европейски
закон, гарантиращ автономия на висшите училища,
двустепенна структура на програмите и инструменти за оценка и акредитация на университетите и
специалностите не можа да заработи положително.
Отговорът се крие в наследеният механизъм за финансиране на висшето образование у нас, съобразно с който около 70% от държавната субсидия
е предназначена за заплати и само 10-15% от нея
зависят от броя на студентите в университета. Поради тази причина университетите направиха всичко възможно да съхранят своите щатове независимо как ще се отразят върху качеството на обучението в тях.
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За да запазят броя на работните места Единните държавни изисквания бяха разработени така,
че да съдържат максимален брой часове. Предвид
на този интерес голяма част от университетите се
постараха да включат в програмите за бакалавърска степен почти всички учебни дисциплини от непрекъснатия преди петгодишен цикъл и по този начин всъщност имитираха образователната реформа. Нарасна и седмичната натовареност на студентите, което съвсем не е от полза за тяхната самостоятелна подготовка и не звучи реалистично като се има предвид, че немалка част от тях едновременно учат и работят. В тази връзка трудно си
пробива път и магистратурата, която продължава
година или година и половина без да е сигурно, че
на следващата година ще има кандидати. За тяхното непрекъснато осигуряване е необходима задължителна промяна в размера на семестриалните такси, методиката на поднасяне на материала,
разграничителни критерии в обхвата на преподаваната тематика в бакалавърската и магистърската
степен.
В условията обаче, когато университетите получават парите си от държавна субсидия въз основа на щата и на сградния фонд с който разполагат,
те продължават да се развиват екстензивно без да
развиват активни стратегии за реформиране и
модернизиране, защото:
• нямат стимул да разработват програми, отговарящи на новите условия на пазара на труда и
на предизвикателствата на научно техническата
революция, тъй като парите им са осигурени;
• нямат стимул да привличат повече студенти,
конкурирайки се помежду си, защото държавната
поръчка им ги осигурява;
• нямат стимул да повишават качеството на
обучение, защото заплатите в тях, макар и не европейски са осигурени.
Изложените характеристики подчертават назрялата необходимост от смяна на схемата на финансиране на висшите училища, базираща се на
усреднената издръжка на университетите в страната
Приоритет „Финансиране на висшето образование”
Финансирането на висшите училища се превърна в кардинален проблем за тяхното развитие в
съответствие с европейските образователни стандарти. Понастоящем висшето образование се финансира предимно от държавния бюджет, като самото финансиране е насочено директно към държавните университети. Тъй като университетите са
ограничени по отношение на броя на студентите и
студентските такси те нямат стимул да се конку-
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рират и от тук да подобряват качеството на обучение в тях.
Основният начин за разпределение на държавните средства е отпускането на субсидия на държавните висшите училища. Това е сериозно различие с другите страни, където основната част от средствата се отпускат под формата на заеми и стипендии за студентите, както и трансфери за частни институции. Субсидиите водят до административна зависимост и премахват всякакъв пазарен и
конкурентен натиск, докато отпускането на средства под формата на заеми и стипендии създава
между университетска конкуренция за привличане
на повече студенти и стимул за тях да учат сериозно, защото ще трябва да връщат парите след дипломирането им.
Въвеждането на студентското кредитиране не
предвижда промяна в статуквото, тъй като то е един
допълнителен механизъм за финансиране на самите студенти, а не на университетите. Въпреки
това за сега системата на държавно субсидиране
остава и продължава да действа. За бъдещото развитие на системата на висшите училища удачно
ще бъде приложението на смесен принцип, базиращ се на „субсидията и заема”.
Като напълно възможен допълнителен ресурс
за финансиране на висшите училища се явява тясното сътрудничество между бизнеса и университетите, без да е необходима нормативна уредба
за това.
Наред с държавно финансиране на висшето
образование у нас действа и частно финансиране,
осъществявано от частните университети и колежи.
Според закона за държавния бюджет за 2007г. общото финансиране на държавните и частните училища възлиза на около 550 млн. лв. в т.ч. 350 млн.
от държавната субсидия, 110 мил. от студентските такси в държавните университети и 110 млн. лв.
финансиране от частните университети.
Прегледът на статистиката за финансиране
на висшето образование показва, че в България разходите за него са сравними или дори по-високи отколкото в ЕС. Следователно обемът на финансирането на висшето образование в България не е
основният проблем на системата.
Проблемът за финансиране на висшите училища у нас се корени най-вече във все още практикувания модел на институционално финансиране,
при който решенията изцяло са централизирани в
ръцете на правителството. Освен това навлизането на конкуренти в системата е силно затруднено
и почти невъзможно. В резултат на това няма конкуренция между университетите за подобряване на
качеството на обучението в тях, защото нищо по
отношение на финансирането не зависи от самите

университети или от решенията на студентите.
Нужна е промяна на модела на финансиране,
която да осигури по-голяма част от средствата да
се отпускат под формата на стипендии и заеми,
при която университетите сами да могат да определят броя на студентите и таксите от една страна
и повече конкуренция между тях,от друга страна.
Без сериозни стъпки в тази насока трудно може да
се постигне повишаване на качеството на обучението във висшите училища, съответстващо на изискванията на бизнеса и на европейските образователни стандарти.
Предпоставки за качествено обучение в контекста на Европейската рамка
Лисабонската стратегия изведе на преден
план икономиката на знанието. Болонската декларация дефинира Европейското пространство за висше образование като фактор за икономически успех и просперитет, посочвайки шест основни
дейности за постигане на тези цели. Между тях е и
оценката на качеството на висшето образование,
разработване на съпоставими критерии и методологии за това. По-късно на съвещанието в Берген
(2005) на министрите от страните участнички в болонския процес, приеха Рамка на квалификациите
в Европейското пространство за висше образование въз основа на която се разработват национални рамки, които да отговарят на европейските стандарти и същевременно отчитат традициите и историческия опит на съответната страна. Като равноправна членка на ЕС България има предпоставки в
качеството им на база за осъществяване на целите,
преследвани от Европейската квалификационна
рамка. По важни от тях са:
• Изградените и въведени вътрешни университетски системи за оценяване и поддържане на
качеството на обучение във висшите училища
(СОПКО).
Съгласно принципите за академична и институционална автономия основното задължение и отговорност за осигуряване на качеството се поемат
от висшите училища. Затова в Закона за висше образование си постави изискването всяко висше училище да разработи и въведе вътрешна Система за
оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав, като включва и проучване на студентското мнение.
По информация на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието към МОН такива системи вече са изградени и функционират в 24
висши училища (университети, специализирани висши училища и колежи). В процес на изграждане и
въвеждане на системите са 8 и само в две висши
училища, едното от които е СУ ”Св. Климент
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Охридски”, са още в процес на разработване на
системата. В 5 от тях системите имат присъден
сертификат по ISO 9001:2000.
Системите за оценка и поддържане на качеството са регламентирани със съответна нормативна база и са създадени като структури, но реалното им влияние върху качеството на обучение все
още е слабо. Според проучвания на Центъра за висшите училища тези системи могат да работят добре на „теория”, но ако не докоснат същностните
въпроси на качеството, ефект не може да има. Тези
въпроси са свързани преди всичко с мотивацията
на преподаватели, студентите и академичното ръководство за постигане на високо качество.
• Бизнесът и реалната практика
Бизнесът и обществената практика имат съществен дял в качеството на подготовката на висши кадри. Пазарът е най-верният ориентир, по който университетите могат да сравняват адекватността на своите учебни планове, съдържанието на обучението и подготвените специалисти с изискванията на бизнеса и реалната практика.
За разлика от развитите пазарни структури,
конкурентния натиск на пазара на труда върху студентите у нас е слаб. Голяма част от средните и
дребни работодатели все още не са стигнали до
разбирането, че просперитета на фирмата им зависи от високата компетентност на нейните специалисти. Те не търсят студентите, а и университетите не се интересуват от тях. Все още не е осъзната необходимостта от постоянна и непрекъсната
взаимовръзка между бизнеса и висшите училища.
Сериозен проблем на образователните институции е, че често академичното ръководство
включва в обучението атрактивни специалности, чиито съдържание в много случаи не отговаря на изискванията на пазара на труда. Тези специалности и
броя на приеманите студенти се предлагат като се
има предвид наличните и исторически обособили
се дадености на висшето училище (преподаватели
и материална база), без да се отчитат потребностите на бизнеса. Качественото обучение на студентите се обвързва и с удовлетвореността на бъдещите работодатели от него, но тях ги няма там,
когато и където висшето училище решава въпросите на какво студентът да се учи, защото в колективните ръководни органи за управление на университета участват само лица на основен трудов
договор в институцията. Участващите представители на студентските организации обикновено имат
пасивни позиции, а в редица случаи и недостатъчна компетентност.
Академичният състав, който решава въпросите за теоретичното и практическото обучение и възможностите за реализация на подготвяните специ-
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алисти не винаги познава добре потребностите на
работодателите от една страна, а от друга - понякога има различни интереси. Преподавателите много често са откъснати от професионалната
практика, в която след университета постъпват техните възпитаници. Не са изключени и случаи при
които те не са запознати с актуалните изисквания
за знания и ключови компетентности, защото тяхната научна кариера съобразно Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ), е свързана
предимно с научните публикации, а не с това дали
студентите, които обучават, имат умения, необходими за бъдещата им професионална практика.
Като последица се явява слаба мотивация за качествено обучение, съответстващо на изискванията на бизнеса.
За да се оцени постигнатото качество на продукта от висшите училища много важно условие
се явява степента на отчитане изискванията на потребителите на образователни услуги (студенти,
фирми, държава) към подготовката на висши кадри.
В тази връзка ефектът трябва да се измерва на
изхода на университета, а на изхода е потребителят.
Непосредствено – студентът, а опосредствано - работодателят (българският, европейският). Един истински резултат би бил нарастване на одобрението на потребителите към качеството на обучение,
доказано с легитимни проучвания (анкети, стажове,
кариерни центрове и др.)
Виждания и препоръки за реализация на приоритетите на висшето образование
Необходимостта от осигуряване на качествено образование като двигател на всички модели за
развитие на обществото изисква макроикономическата политика на България да концентрира вниманието си върху своевременното разрешаването на
основните приоритетни проблеми на висшето образование у нас. Като по-важни насоки и препоръки в това отношение могат да се посочат:
1. Промени в нормативната уредба, които да
осигурят на университетите правомощия да определят сами броя на студентите и таксите си.
2. Реформиране на системата на държавно
финансиране като се премине от субсидиране на
институции към отпускане на стипендии на студенти.
3. Въвеждане на система за отпускане на допълнителни стипендии или заеми на студенти, които нямат възможност да си осигурят сами средства за покриване на евентуалните по-високи такси.
4. Сътрудничество с представители на работодателите в процеса на изработване на образователни стандарти и програми, обновяването на материално-техническата база, използването на пре-
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подаватели-практици в процеса на обучение, както
и в определянето на вида на специалностите и разпределението на студентските места в тях.
5. Осигуряване на публичност на качеството
на обучението и съответствието му с европейските стандарти чрез присъствие на представители на
бизнеса или на съответната браншова организация
при провеждане на държавните изпити и дипломните защити.
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ABSTRACT
In the conditions of Bulgaria’s membership in the EU, the development of the country’s educational system
requires new concepts and methods in order to provide internationally competitive education. In that regard, prior
charge problems have been connected to the state of realization of the interdependent educational platform, labor
markets, methods and tools for quality. The goal is to achieve widely accessible education through.
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НЯКОИ ОСОБЕННОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2007 Г.
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Промените в климата все по-често са предмет не само на научни, но и на политически и икономически
форуми. Глобалното затопляне оказва и ще оказва все по-осезателно влияние върху климата, особено в северното
полукълбо.
Конкретен повод за разработката основно бе изключително топлата 2007 г., както и някои установени
закономерности в температурния режим в страната в обработваните масиви от данни. Отбелязани са някои
тенденции в развитието на климата в България. Направени са изводи и прогноза за 2008 г.
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Промените в климата все по-често са предмет
не само на научни, но и на политически и икономически форуми. Глобалното затопляне оказва и
ще оказва все по-осезателно влияние върху климата, особено в северното полукълбо, като ще
засегне в най-голяма степен високо развитите в
икономическо отношение страни.
Настъпващите промени в климата са предвиждани от водещи учени-климатолози още през
60-те и 70-те години на миналия век. В работите
на S. Manabe (1970), М. И.Будыко (1974), B.S. John
(1982) и др. се дават много точни предвиждания,
които днес не само са факт, но се наблюдава и
нарастващ темп на промяна особенно след 2000а година..
За съжаление на климатичните промени в
България официално все още се гледа, като на
евентуално бъдещо събитие, а не като на реалност,
която има и ще има сериозно негативно отражение
върху здравето на хората и условията на живот.
Климатичните промени ще създадат сериозни
трудности за селското стопанство, туризма, горското стопанство и др. Необходими ще са значителни превантивни мерки свързани с предотвратяването и борбата с наводнения, пожари,
активизирани свлачища и пр. Едни от основните
причини за недооценяването на последствията от
промените в климата у нас са следствие характера
и ограничените възможностите за ползване на
наличната информация, различните начини на
оценката на климатичните събития и тяхната
интерпретация спрямо предходни периоди.
Използването на средните стойности на климатичните елементи при сравняването на различни
периоди от време, особено при различно дълги
редици трудно може да даде ясните параметри на
измененията. Дължи се както на естествената
цикличност в многогодишния ход на времето, така
и на сравнително късите периоди с коректни и пълни

метеорологична данни от метеорологичната мрежа
на страната.
Според нас оценката на екстремните стойности на отделни климатични елементи и особено
тяхната честота на повтаряемост значително поясно показва белезите на възможни климатични
промени и позволява да се направят по-точни изводи
за резултатите от глобалното затопляне в регионален мащаб (Власков,.2000).
Важен индикатор за промени са и изместване
сезонността в климата, нетипичен характер на
атмосферната циркулация, нехарактерни явления,
като например торнадо или явления, които
преминават границата на познатите екстремни
прояви.
Конкретен повод за разработката основно бе
изключително топлата 2007 г., както и някои
установени закономерности в температурния режим в страната в обработваните масиви от данни.
Използвали сме и сравнение на годишните температурни суми в периода 1973 – 2007. Данните са
от международния обмен, който ХМС осъществява
с международната климатична организация.
Използвали сме и сравними данни от американските автоматични метеорологични станции
(ААМС) на летищата в София, Пловдив, Варна и
Бургас, но за периода юли 1996, когато започват
да функционират – до началото на 2008 г.
Необходимо е да уточним, че при измерванията в двете станции се използват съвсем
различни методики. При ХМС тя е класическата с
измервания в 7, 14 и 21 чака, а при американската
се отчитат абсолютните минимални и максимални
температури в рамките на денонощието на всеки
30 минути (48 отчитания) и се взема средната от
двете крайни стойности. Въпреки методическото
различие данните са не само съпоставими, но и са
със сравнително малки различия на сумарните
стойности.
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Постарали сме се да изчистим от машинни
грешки автоматично регистрираните данни и сме
изравнили ежедневните температурни стойности
към цяло число без да нарушаваме точността на
общата температурна сума в рамките на всеки
месец.
В разработка сме се опитали да определим:
1. Характера на основните екстремни температурни явления в България през 2007 г.
2. Някои тенденции в промени в температурните климатични характеристики в рамките на
страната за последния 35 годишен период от
1973 г. до 2007 г.
Като приложна част основно са данни за
София, поради големия обем на целия материал,

но за анализ са използвани данни от още 10
станции обхващащи цялата територия на страната
– Сандански, Пловдив, Чирпан, Елхово, Бургас,
Варна, Велико Търново, Русе, Ловеч и Видин.
***
Изтеклата климатична 2007 г. беше най- топла
за страната за последните 35 години (Фиг. 1-данни
от ААМС и Фиг. 2 – данни на ХМС ). Сравнително
по-ниски са рекордните температурни стойности
за средните и особено източните части на страната.
За пръв път през 2007 г.годишната температурна
сума за София надхвърли 4000 градуса при това
с над 10% (т.е. статистически значима) по-висока
сума от тази на най-топлата тогава 2000 година в
рамките на посочения по-горе период
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Фиг. 1. Годишни температурни суми за София за периода 1997 - 2007 г.
Също толкова значими отклонения вариращи
от 10 до 13% над максималните годишни температурни суми се наблюдават и в други станциите
от Западна България – Видин, Враца, Кюстендил,
Сандански. В средната част на страната това откло-

нение е по-малко и варира от 6% до 9%, а в Източна
България, поради влиянието на Черно море то е с
3% до 5% по-високи стойности спрямо най-топлата
година.
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Фиг. 2. Годишни температурни суми за София за периода 1997 - 2007 г.
През м. януари 2007 г. (фиг. 3.) бяха отбелязани рекордно високи температури, като
средномесечната надхвърли + 4,30С, която е
сравнима със средномесечната многогодишна

температура за м. март. За сравнение най-топлият
м. януари от 1973 г. до 2006 г. е бил през 1988 г.
със средна температура от +1,90С.
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Фиг. 3. Температурни суми за София за м. януари от 1996 - 2007 г.
След също доста топлия м. февруари с +
4,6 0С натрупаващите се температурни суми през
2007 г. започнаха да достигат средните стойности
с месец по-рано (напр. Натрупаната температурна
сума в края на м. май. – над 1400є отговаря на
средни температурни суми отчитани обикновено в

края на м. юни).
Топли бяха не само зимните месеци. Доста
високи температурни суми (Табл. 2), съответно
средномесечни температури близки до най-високите имаше и през месеците март, април и май.

Таблица 1.
Суми/Година
І
І + ІІ = А
А + ІІІ = Б
Б + ІV = В
В +V = Г
Г+VІ = Д
Д + VІІ = Е
Е + VІІІ = Ж
Ж + ІХ = З
З+Х=И
И + ХІ = К
К + ХІІ =Годишна

1996
*
*
*
*
*
*
649
1294
1691
2005
2208
2263

1997
-19
26
137
294
777
1350
1972
2539
2977
3240
3407
3387

1998
22
92
173
552
1005
1586
2258
2947
3404
3751
3858
3712

1999
-36
-60
112
540
1005
1578
2238
2906
3426
3772
3917
3957

2000
-193
-177
-25
356
802
1366
2063
2774
3260
3613
3858
3940

2001
15
51
345
636
1097
1616
2292
2981
3484
3879
3992
3795

2002
-109
17
245
520
1007
1593
2283
2885
3197
3531
3706
3691

2003
-11
-113
-2
245
800
1414
2076
2777
3240
3573
3767
3779

2004
0
50
221
559
966
1525
2165
2792
3308
3706
3883
3939

2005
7
-38
90
391
861
1378
2011
2607
3102
3423
3559
3594

2006
-95
-118
46
382
854
1496
2123
2772
3298
3722
3893
3913

2007
140
262
504
864
1412
2059
2805
3502
3981
4353
4455
4433

Забележка: В таблицата е използвана цветова гамата от червено, оранжево и жълто за трите най-топли
години, като температурни суми
* Няма данни

От Табл. 1 се вижда достигането на сума от
почти 40000 към 30.09.2007 г., което е значително
над сумите от най-топлите години. Крайният
резултат от 4433 0C за 2007 г.е с над 12% повисок от най-топлите години в изследвания период.
През последните три месеца на 2007 г.
тенденцията за високи месечни температурни суми
се обърна и през м. ноември беше отбелязана найниската температурна сума (Табл. 2) за последните
15 г., а през м. октомври падна нетипично ранен
сняг – още на 20.Х. Такива резки промени са
характерен белег за климатични промени.

През м. юни 2007 г. в София и в много други
селища в страна бяха достигнати температури от
и над + 40 0С неизмервани в цялата история на
наблюденията в страната през този месец.
Температурната сума за м. юни 2007 г. се
изравниха или надхвърлиха в над 50% от случаите
температурните суми за м. август за годините от
периода 1973 – 2007 г.
Юнските горещини бяха последвани и от
също непознат, но не като стойност, а като
продължителност на непрекъснат горещ период
през м. юли – в продължение на 15 дни, като в
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Таблица 2. Месечни температурни суми (1996 – 2007)
Месец/Година 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Януари
*
-19
22
-36 -193
15
-109 -11
Февруари
*
45
70
-24
16
36
128 -102
Март
*
101
81
172
152
294 228
111
Април
*
157 379 328
381
291 275
247
Май
*
483 453 465
446
461 487
555
Юни
*
573 581 573
564
519 586
614
Юли
649 622 672 660
697
676 690
662
Август
645 567 689 668
711
689 602
701
Септември
397 438 457 520
486
503 312
463
Октомври
314 263 347 346
353
395 334
333
Ноември
203 167 107 145
245
113 175
194
Декември
55
-20 -146
40
52
-197 -15
12

2004
0
50
171
338
407
559
640
627
516
398
177
56

2005 2006 2007
7
-95 140
-45
-23 122
128
164 242
301
336 360
470
477 548
517
542 647
633
627 746
596
649 697
495
526 479
321
424 372
136
171 102
35
20
-22

Забележка: В таблицата е използвана цветова гамата от червено, оранжево и жълто за трите най-топли
месеца в периода, както и син за вай-студения.
* Няма данни

отрязъка 24-26 юли (Карта 1) почти в цялата страна
те надхвърлиха отново + 40 0С , а на отделни места
и над + 44 0С.
В почти цялата страна бяха отбелязани температурни рекорди на максималните температури,
както за отделни дни, така и за целия месец юли.
За Карта 2 са използвани данни от ХМС. За
съжаление тя е непълна. В почти половината от

общините в странана няма температурни измервания. От наличната информация личат районите
от страната, където в периода 23-25 юли 2007 г.
се наблюдаваха рекордно най-високите максимални температури. Най - тежките горещини бяха
в низинно-равнинните райони на централните части
на Северна и Южна България и низините по р.
Дунав.

По дани на Weatherunderground

Карта 1. Температурни полета в Европа на 24.07.2007 г. в 18 ч.
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Карта 2.
Таблица 3.
Дни със ср. t м/у 10 и 15 С
Дни със ср. t м/у 15 0и 20 0С
Дни със ср. t м/у 200 и 25 0С
Дни със ср. t над 25 0С
0

Месец
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Юли
Сума Т
Средна t

Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0

Брой
Брой
Брой
Брой

1
10
15
5

1
13
14
3

1
7
18
5

0
5
26
0

0
13
7
11

0
6
23
2

0
4
22
5

0
8
21
2

0
10
19
2

0
11
20
0

0
12
19
0

0
4
9
18

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
22
22
25
19
19
21
20
23
18
22
19
22
22
21
26
21
23
18
20
24
21
19
19
24
24
22
27
19
25
18
25
25
22
17
16
23
24
26
20
20
27
18
24
27
21
16
16
24
25
27
18
21
29
21
24
22
22
17
18
18
26
28
18
23
28
20
24
20
22
20
20
17
26
18
20
22
25
22
23
19
22
19
19
20
27
14
21
24
27
24
22
19
23
20
20
25
23
17
14
24
24
24
22
17
25
22
19
25
14
21
15
23
20
23
23
18
26
21
18
26
16
19
19
23
24
22
24
18
23
20
19
24
17
21
22
24
29
21
24
18
21
20
20
19
19
19
23
23
19
24
23
20
18
19
20
18
20
18
26
22
17
25
25
19
17
18
21
20
22
14
25
20
18
26
26
17
15
19
21
22
21
16
18
20
18
25
29
20
16
19
20
25
20
18
18
19
18
24
26
23
17
20
17
26
17
18
19
19
18
23
21
22
20
21
18
26
18
24
21
19
19
21
22
22
22
24
19
27
18
19
22
20
18
24
21
21
23
22
20
27
17
19
21
21
18
20
22
22
23
19
22
27
18
20
22
20
19
18
22
23
23
20
21
27
18
21
24
22
19
18
22
23
24
20
22
28
19
20
24
22
22
19
19
23
23
19
23
30
22
22
24
22
28
21
21
23
22
20
23
25
21
19
24
23
29
22
19
23
20
22
23
25
20
16
24
21
27
22
18
22
20
23
23
26
22
21
26
22
26
22
19
23
18
24
23
26
25
21
20
22
25
22
20
23
17
23
23
27
23
20
22
20
20
23
20
22
19
24
24
27
23
21
24
20
19
25
20
21
17
24
21
20
649
622
672
660
697
676
690
662
640
633
627
746
20,94 20,06 21,68 21,29 22,48 21,81 22,26 21,35 20,65 20,42 20,23 24,06
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Средната температура за гр. София през м.
юли 2007 г. надхвърли + 24 0С– стойност, която е
характерна за станции като Сандански и Свиленград. В резултат в началото на м. август температурната сума за София надхвърли 3000 0С.
В табл. 3 са представени среднодневните
температури за станция летище София – (ААМС).
Така представени данните позволяват да се определят вида и броя на периодите с горещини и тези
на захлаждане, както и да се види тенденцията към
нарастване на броя на дните със средни температури над 20 0С.
Ясно изразен е необикновено продължителният горещ период и екстремните температурните

стойности достигнати в периода 19 – 24 юли
2007 г.
***
За периода 1973 – 2007 година най-значими
са промените в температурните нива за летните
месеци юни, юли и август. От представените подолу таблици с месечните температурни суми –
станция София (ХМС), за тези месеци разделени в
три 11-годишни периода ясно личи тенденцията към
повишаване на средномесечните температури. За
м. юни за периода 1997 – 2007 г. температурата
е с 8,2% по-висока от тази за периода 1974 –
1984 г., за м. юли – 12%, а за м. август достига
почти 13%.

Таблица 4.
Месец/Година 1974
м. Юни
495,1
м. Юли
592,1
м. Август
604,5

1975 1976 1977 1978
522,1 471,2 516,1 534,1
595,2 567,3 620,2 607,6
564,2 486,7 601,4 564,2

1979 1980 1981 1982
570,1 543,2 582,2 567,2
576,6 610,7 585,9 582,8
570,4 579,7 576,6 607,6

1983
480,2
623,1
585,9

1984
Σ
Средна Σ
531,2 5812,7
528,4
564,1 6525,6
593,2
567,3 6308,5
573,5

Таблица 5.
Месец/Година
м. Юни
м. Юли
м. Август

1985
528,1
641,7
657,2

1986
549,2
589,1
657,2

1987
576,1
716,1
623,1

1988
525,3
716,1
678,9

1989
480,4
607,6
616,9

1990
546,1
660,3
626,2

1991
561,4
616,9
582,8

1992
525,2
598,3
703,7

1993
574,4
653,7
687,7

1994
527,8
643,7
677,7

1995
551,2
633,9
583,4

Σ
Средна Σ
5945,2
540,5
7077,4
643,4
7094,8
645,0

Таблица 6.
Месец/Година
м. Юни
м. Юли
м. Август

1997
578,0
623,8
564,7

1998
582,4
675,8
683,8

1999
564,4
662,2
668,4

2000
584,1
703,0
703,2

2001
519,6
668,0
686,8

2002
591,8
681,6
590,5

Изразено в графичен вид (фиг.4) движението
на годишните температурни суми е с възходяща
тенденция, силно изразена след 2000-та година.

2003
613,5
638,3
689,0

2004
552,2
639,4
622,9

2005
524,9
628,2
586,2

2006 2007
Σ
Средна Σ
534,7 642,9 6288,5
571,7
629,5 757,4 7307,2
664,3
641,4 688,6 7125,5
647,8

Според нас този тренд ще се запази и през
следващата 2008 г и ще запази високи нива до
2012 г.
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Забележка: Годините от 1974 – 2007 г. са посочени с цифри съответстващи на 33-годишния цикъл.

Фиг. 4. Графика на средногодишните температурни суми за ст. София 1974 - 2007 г.

Някои особенности на температурния режим в ...

В разработките на П. Ножаров (2008) и P.
Nojarov, I. Kalapov (2008), върху климатичните
данни за станция Мусала, (която освен високопланинска е и без антропогенно влияние) за 75
годишен период ясно личат тенденциите към
нарастване на средномесечните температури и през
м. януари, както и устойчиво нарастване на средногодишните температури с 0,2 0С за всяко от
последните три десетилетия.
Значително по-трудна и с висока степен на
риск от грешка е една категорична преценка за това
до колко наблюдаваните през последните 30 години
промени в температурите са най-значителните за
последните 120 години, през които се провеждат
метеорологични наблюдения у нас. Затрудненията
идват от смените на местоположенията на почти
всички основните метеостанции от мрежата в
страната, което на практика прави данните трудно
съпоставими или дори несъпоставими, особено
когато се разглеждат екстремни (крайни) температурни стойности. Например за София сравнението между данните за температурите от
метеостанцията при пл. “Левски” и температурните
данни, които сега са представителни за столицата
от ХМС в ж.к. “Младост 1” в съпоставими периоди
показва твърде значителната разлика от над 0,5 0С
в средната годишна температура (според Климатичен справочник за НР България, том 3, 1983).
Към това трябва да се добавят и различията от
местоположението на новите метеостанциите и
промените в експозицията, надморската височина,
степента на антропогенно влияние и др., които дават
голямо отражение върху измерваните температурни стойности и реално ги правят несъпоставими.
***
Безспорно 2007 г. е изключително топла за
България с нетипично високи зимни и летни температури. За м. юли бе измерена най-високата средна
температура за София за всички периоди и от всички
станции работили и работещи на територията на
столицата.
Взета отделно 2007 г., като температури
може да се счита за изключение, но при внимателния анализ на базата данни, с която разполагаме
можем да определим с висока степен на вероятност, че тя е по-скоро резултат от тенденцията към
затопляне, която се наблюдава и в глобален мащаб
в последните 30-35 години.
През десетилетието 1998 – 2007 г. признаците
за промени на климата у нас са ясно изразени –
най-осезателно в западната част на страната. Общо
ги групираме в следния ред:
1. Екстремно високи, с нетипична продължителност максимални и средни температури с
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проявление най-често през зимния и летния сезон
2. Повишаване на абсолютните минимални и
средните минимални температури през последните
20 години.
3. Изместване датите на първия есенен и
последния пролетен мраз средно с около месец
по-късно, съответно по-рано за цялата страна
4. Нетипично месечно и сезонно разпределение на валежите. Промяна в характера им –
преобладаващо проливни, със значителни извалявания за кратък период от време. (Заб. През
последните 10 години м. септември от обикновено
най-сухия за годината, с най-малко количество
валежи, се промени в един от най-валежните!)
5. По-чести случаи на големи температурни
амплитуди в рамките на денонощие и/ или петдневие.
Прогнози:
Официалната прогноза за зимата – декември
2007 – февруари 2008 г. за България на ИХМ (ИХМ
– бюлетин, ХІІ, 2007 г) е на база прогнозите за
индекса NAO на Британската метеорологична
служба (www.metoffice.gov.uk) за фазата на южната осцилация в Тихи океан и числени сезонни
прогнози на чуждестранни метеорологични институти издадена на 27 септември 2007, цитат:
“Доминиращата климатична структура през зимата
в умерените ширини на северното полукълбо, в
района на северния Атлантически океан и Европа,
е така наречената северноатлантическа осцилация
(North Atlantic Oscillation, NAO). Тя е свързана с
аномалиите на температурата и валежите, и
честотата на зимните циклони в по -голямата част
на Европа.
В България обикновено зимата е мека при
положителен NAO и студена при отрицателен NAO,
но тази връзка е по-слаба отколкото при валежния
статус на зимния сезон. Има повишена вероятност
предстоящият зимен сезон в България, от декември
2007 до февруари 2008, да бъде:
1. Със сезонни количества валеж близки до
нормалните или поголеми. Средно за страната,
очакваното отклонение от нормата е между 80 и
150%;
2. Със средни сезонни темепратури близки
до нормалните или пониски. Средно за страната,
очакваното отклонение от нормата е между -1.5 0С
и +0.5 0С. Може да се очаква зимата да започне
рано със студено и снежно време през декември и
началото на януари, а втората половина на сезона
да бъде помека и суха.
Декември: Относително студен или със средни
месечни температури близки до нормалните и
относително мокър (снежен) или с месечни количества валеж близки до нормалните.
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Януари: Със средни месечни температури
близки до нормалните или по-ниски и месечни
количества валеж близки до нормалните.
Февруари: Със средни месечни температури
близки до нормалните и относително сух или с
месечни количества валеж близки до нормалните.”
Цитираната по-горе прогноза е на база на резултати от глобален компютърен модел Отдалечеността на България и сравнително слабата
зависимост от североатлантическата осцилация
определят разликите между прогнозните и крайните
резултати. Разлика между предвижданията за
студена и мокра зима и вече наблюдаваните
реалните температурни и особено валежни
стойности за месеците декември 2007 г., януари,
февруари и първата половина на март 2008 г.
показват продължаваща тенденцията на затопляне
въпреки отрицателия NAO и очаквания компенсационен ефект характерен за многогодишния
ход на времето след крайно студени или крайно
топли години.
Според нас при прогнозите приоритет трябва
да има прогресивно нарастващия в глобален мащаб
антропогенен фактор в съчетание с естествените
флуктуации на климата. Последните са с възходящ
тренд наподобяващ наблюдавания такъв в началото
на миналия век.
Представена в най-общ вид прогнозата ни за
2008 г. се свежда до следното:
1. Предвид по-бързите от очакваното промени
в климата можем да предвидим средногодишни
температури близки до тези през рекордно топлата
до сега 2007 г.,
2. Възможности за месечни температури повисоки от средните и дори близки до рекордните
измервани до сега могат да се очакват през месеците март, април, август, септември и ноември.
3. Ще продължи тенденцията към резки, на

моменти екстремни амплитудни разлики както за
периоди 24 - 48 часа, така и в рамките на отделни
месеци, като те могат да се проявят независимо
от сезона.
4. Ще остане висока степента на опасност от
наводнения, пожари, активизиране на свлачища и
др. за различните части от страната.
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SOME CHARACTERISTICS OF TEMPERATURE REGIME IN BULGARIA
DURING 2007
Vladimir Vlaskov
Institute of Geographic - BAS, Bulgaria

ABSTRACT
The climate changes always are subject more frequently to scientific, but also to political and economic forums.
The global warming proves and will prove always more appreciably influence on the climate, special in the north
hemisphere.
The concrete reason for the development-ground was only warm 2007, as well as some established regularity in
the temperature mode in Bulgaria in the processed arrays of data. We use as well comparison of the years of temperatures sums in the period of 1973 2007. Indicated some major trends in the development of climate in Bulgaria. There
are conclusions our forecast for 2008.

