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ГЛОБАЛНАТА КРИЗА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ
ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Румяна Нейкова
Технически университет, Габрово
Резюме
Глобалната криза е резултат и следствие от активните глобални процеси, с които се характеризира развитието на световното стопанство в началото на 21 век. Глобализацията е едновременно феномен, процес и
явление и силно се преплита с икономическите, политическите, екологичните, миграционните и социалните
промени, които са „завързани” в един общ възел – конкурентоспособността на националната икономика. Върху нея оказват влияние множество комплексни вътрешни фактори, които отразяват минала база и настояща
степен на развитие и жизненост в поведението на нейните сектори. Тяхната сила и интензивност са свързани и
зависят в различна степен от териториално проникване на външните фактори, излъчвани от глобалната среда,
която за икономика като нашата ще има фатални последици за продължително време.
Ключови думи: глобална криза, глобални промени, глобални процеси, комплексни фактори на глобалната
криза, индикатори на глобалната криза
Key words: global crisis, global changes, global processes, complex factors for the global crisis, indicators of
the global crisis

Развитието на промишлеността в България
в условията на преход към пазарно стопанство
и в началото на присъединяването към ЕС е
сложен и труден процес, който през последните
20 години претърпя сериозни и грандиозни
кризи и спадове, цялостна промяна на вътрешната политическа и икономическа система при
силен натиск както от страна на обществото,
така и от страна на световната икономическа
система, в т.ч. и на ЕС. За двадесет години
демократични промени и преструктуриране,
промишлеността се превърна в смесица от
разнообразни форми на собственост и конюнктурно изградени сектори и подсектори, някои
без достатъчно ясна перспектива за бъдещето.
В началото на промените, важни за икономиката структурни звена бяха тотално разрушени,
във вътрешния пазар се отвориха „празни
пространства”, които в повечето случаи се
заемаха от чуждестранни или смесени предприятия. Това даде негативно отражение върху
цялостното развитие на промишлеността и заетостта, както и върху жизнения стандарт на
населението, с изключение на една малка част
от него.
Предизвикателствата на ХХІ век спрямо
българската промишленост са обременени, от
една страна, с много негативи на прехода от
централизирано планово към пазарно стопанс1

тво, а от друга – с новата философия на демокрацията, либерализацията и приватизацията,
които в буквалния смисъл на думата „нахлуват” в трансформиращите се страни и внасят
хаос и объркване. Като анализираме в исторически план навлизането на глобализацията в
българската икономика и по-конкретно в промишлеността не можем да не отбележим ролята на Международния валутен фонд, който
изигра двойствена роля – от една страна, чрез
подписаните споразумения оказа помощ за
подготовката и присъединяването на страната
ни към ЕС, но от друга страна, наложи нови
приоритети за развитие на секторите на икономиката, което затрудни или по-точно върна
развитието на промишлеността назад и създаде
сериозни проблеми не само на преходния период, но и на последващото развитие. Така
например, „ След 1990 г. вместо да се запази
приоритетът на промишлеността се прие, че
приоритетен отрасъл следва да бъде селското
стопанство. На страната ни се препоръча първата вълна, резултатите от което се виждат в
разрушаването на отрасъла и неговото и неговото значително изоставане от европейските
стандарти1.
Преходът на България към пазарна икономика от 10.11.1989 г. до приемането ни в ЕС
обаче, беше продължителен и не отговори на

За подр. вж. Дочев, Ив., Предизвикателствата пред промишлеността. Икономически алтернативи. Издание на УНСС, бр. 4,
2008 г., с. 31
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очакванията. „Българският преход се оказа
бавен, мъчителен, с изключително висока цена
и без трайни и солидни благоприятни последици и перспективи за преобладаващата част от
българския народ”2. Трансформацията на българската икономика и особено на конкретни
сектори на промишлеността не отговори на
надеждите и очаквания на хората за повишаване на доходите и на жизнения статус.
През същия период икономическата политика на България се осъществяваше под ръководството на Международния валутен фонд, а
след 1 юли 1997 г. и при условията на валутен
борд. Задачите на българската вътрешна и
външна политика бяха ориентирани непосредствено към създаване на условия за присъединяването на страната към ЕС; иницииране и участие на работещи регионални рамки за сътрудничество в областта на сигурността; активно
развитие и укрепване на приятелските отношения със съседните на България държави, при
отстояване на българския национален интерес;
участие в транснационални инфраструктурни
проекти; осигуряване на благоприятни условия
за търговско-икономическо сътрудничество
между България и други държави.
След сериозните промени и трусове в края
на ХХ и първите години на ХХІ век, развитието
на промишлеността в България обаче, постепенно започва да се нормализира. През 2003 г.
индустрията като цяло формира 27% от приходите от продажби в реалната икономика и
осигурява 18,5% от брутната добавена стойност за страната, 90% от дълготрайните материални активи в индустрията са частна собственост, а 80% от приходите от продажби се
реализират от частни фирми3. Тези данни са
достатъчен аргумент за съживяването на промишлеността и за нейната значимост и роля за
националната икономика.
Сега, 20 години след началото на коренните преобразования в българската промишленост и на предприятията й, основателно възникват въпросите:
- Къде се намираме и какво място заемаме в световната икономика и в икономиката на ЕС?

Кои са причините да бъдем на това
място и какви са алтернативите за понататъшно развитие?
- Какво иска от нас глобализиращия се
свят и ЕС?
- На какво сме способни ние и какъв е
нашият потенциал, за да се впишем в
европейските структури?
- Какво трябва да направим, за да понесем по-леко разразилата се финансова
криза, която прераства и в икономическа?
Отговорите на посочените въпроси не са
лесни, както не беше лесен и пътя, по който
стигнахме до тук и никой не може да ни гарантира по-нататък безпроблемно и гладко „пътуване” по световните и европейските икономически трасета. За да се отговори на тези и на
още много други потенциални въпроси е необходимо да се направи обстоен анализ на факторите и предпоставките, които се формират
под влияние на глобалната бизнес среда, в която функционира българската икономика, и в
частност промишлеността.
Присъединяването на България към ЕС,
постави пред нея най-голямото предизвикателство – да се докаже, че е способна да твори и
създава блага, съответстващи на европейските
стандарти, „…че е способна да дава своя принос за развитието и издигането на конкурентоспособността на европейската кауза в найширокия смисъл на думата”4.
След приемането на България в Европейския съюз се засилва влиянието на глобализационните процеси у нас. Основното предизвикателство пред българската промишленост е,
като се използва създадената бизнес среда под
влиянието на глобализацията, да се доближим
до останалите страни-членки, чрез догонващо
развитие с ускорени темпове и бърз растеж не
само на производството, но и на жизнения
стандарт.
Проникването и развитието на глобалните
процеси в България беше подпомогнато от
приобщаването на страната към международните организации. На 27 декември 1996 г. Република България става пълноправен член на
Световната търговска организация (СТО).
-

2

Стоянов, В. Пазар, трансформация, глобализация, нов световен ред. ИК „Галик”, С., 2003, с. 307
Илиев, Й. Конкурентоспособността в индустриалната политика. В „Европейската интеграция на България. Уроци и предизвикателства”. УИ „Стопанство”, С., 2004, с.91
4
Манов, В. Европейското бъдеще на българската икономика (е в ума и ръцете на българина). Годишник на УНСС. УИ „Стопанство”, С., 2004, с.45
3
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В Доклада на Работната група за присъединяването към СТО се съдържат констатациите на групата и поетите от България задължения в следните области: икономически преход,
тарифна политика, фискална политика, нетарифни мерки, регионални търговски споразумения, многостранни и плурилатерални споразумения, Споразумение по свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, Общо споразумение по търговията с услуги.
При присъединяването си към СТО България е поела ангажименти, които осигуряват
хармонизираност с бъдещите й задължения
като член на Европейски съюз. Освен към задължителните Споразумения на СТО, България
се е присъединила и към многостранните незадължителни споразумения, с изключение на
Споразумението за държавните поръчки.
В Списъка на отстъпките и задълженията
по достъпа до пазара на стоки се съдържат
ангажиментите на България за обвързване нивото на митата на всички стоки от митническата тарифа, задълженията по митническите квоти, вътрешната подкрепа за селскостопанското
производство и експортните селскостопански
субсидии. Обвързаните мита определят максимално допустимото ниво на ставките на митата
при третиране като „най-облагодетелствана
нация".
Новият кръг преговори в СТО даде възможност на България да изравни постепенно
равнището на своите ангажименти в областта
на търговията с това на ЕС.
Страната ни предоставя безмитно третиране по вноса на повечето стоки от развиващите се страни и подкрепя Всеобхватната програма на СТО за оказване на техническа помощ
в търговията с тези страни.
България също така е подписала Общото
Споразумение по търговията с услугите (GATS).
В Списъка на задълженията по достъпа до пазара на услугите се съдържат общите и специфичните задължения в различните сектори на
услугите, както и изключенията от третирането
като най-облагодетелствана нация.
През 1998 г., България става член и на
Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) и още от януари 1999
г. започва процес на либерализация на търговията с промишлени и селскостопански стоки
със страните-членки на ЦЕФТА. Процесът на
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либерализация по отношение на промишлените
стоки приключи до 1 януари 2002 г.
България е страна и по други споразумения за свободна търговия – с Турция, Македония, Естония, Израел, Литва, Латвия и др.
Всички споразумения за свободна търговия
съдържат също така клаузи за селскостопанските продукти, включително взаимни концесии
под формата на квоти с намалени или нулеви
митнически ставки.
Страната е сключила търговски споразумения с повечето средиземноморски страни,
които предвиждат третиране в режим на „найоблагодетелствана нация" във взаимната търговия. Експертни консултации за сключването
на спогодба за свободна търговия са проведени
с Мароко. България е сключила, споразумения
в областта на търговията, плащанията, транспорта, научното и технологично сътрудничество с Кипър и Малта. Тя продължава да поддържа добри отношения с развиващите се страни и
често е отвръщала на призиви за хуманитарна
помощ. Страната ни също така е участвала и в
инициативи на ООН за подпомагане на развиващите се страни.
Мониторинговият доклад на Световната
банка за интеграцията на България към ЕС показва, че през последните седем години (до
присъединяването ни към ЕС) България достигна известен напредък по пътя към дългосрочна
стабилност и устойчив растеж. В резултат от
постигнатата макроикономическа стабилност и
задълбочените структурни реформи се реализира относително висок ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) и подобряване на основните макроикономически показатели в редица
стопански сектори.
Глобализацията разкрива на яве несъответствията и конфликтите, които са възникнали
в политиката през трансформиращия период и
продължават да съществуват и в условията на
членството ни в ЕС, и в частност при използването на средствата на структурните фондове и
по оперативни програми. За да могат политиците да изпълнят историческата или идеологическа роля, която им се отрежда в условията
на глобализацията, и в унисон с изискванията
на ЕС, те трябва да се проявяват като професионално работещи мениджъри в държавния и
обществения сектор. Техните действия следва
да бъдат насочени към създаване на необходимите условия за задоволяване на потребностите на догонващото икономическо развитие на
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страната в рамките на ЕС. С оглед на това
дневният ред на реформите трябва да бъде
подкрепен от макроикономическа политика,
насочена към преодоляване на рисковете, отстраняване на уязвимите места и постигане на
напредък по пътя към монетарна интеграция. В
краткосрочен аспект съществуват рискове,
свързани с натиска от увеличаващия се дефицит по текущата сметка на платежния баланс,
бързия растеж на кредитирането в частния сектор и настъпилата световна финансова криза,
която тепърва ще даде своето отражение и в
България по отношение на нарастване на търговския дефицит, забавяне на икономическия
растеж, намаляване на преките чуждестранни
инвестиции, намаляване на заетостта и увеличаване на безработицата.
Въпреки общите положителни резултати,
България е значително по-бедна от новите
страни-членки на ЕС. Поради голямото изоставане на доходите в България от доходите в 25те страни-членки е необходимо повишаване на
ефективността на икономиката, така че да осигури бързо намаляване на разликите и да доведе до устойчиво подобряване на жизнения стандарт. „България е страната с най-нисък БВП на
човек от населението, най-ниска производителност на труда, най-ниска конкурентоспособност, най-голяма бедност, най-нискоефективна
администрация, най-лоши икономически, техникоикономически, финансови, социални, демографски, институционални, здравословни,
санитарно-хигиенни, екологични корупционни и
други показатели, присъединявала се досега
към ЕС”5.
За да намали разликата в доходите и за да
облекчи сближаването с ЕС-25, България ще
трябва да увеличи заетостта и производителността на труда в съответствие с Лисабонската
концепция. Създаването на нови работни места
и увеличаването на производителността на труда зависят най-вече от нарастването на инвестициите и разширяването на инвестиционните
процеси, особено по отношение на внедряването на нови технологии и производството на
интелектуални продукти.

Във времена като днешните и състоянието
на света в момента, ако една страна няма цялостна стратегия и визия как да се позиционира
в глобалната икономика, тя няма да може да се
възползва от всички възможности, които предлага глобализацията и предизвикателствата,
пред които са изправени националните икономики.
За да се съхранят достигнатите позиции и
икономикатна да се развива но-нататък като
конкурентоспособна е необходимо:
Първо. Да се промени разбирането за
същността на конкурентоспособността в условията на глобализиращия се свят, която се противопоставя на традиционното сравнително
предимство. Конкуренцията вече не е измерител в регионален, а в световен мащаб, вследствие на което ние трябва да догонваме, а не да
отстъпваме6.
Второ. Да се издигне ролята на знанието,
защото развитието на богатството на епохата, в
която живеем, се гради и съизмерва повече в
знания, отколкото във физически активи. Необходимо е да се създаде ново отношение към
придобиването на знания и обучение през целия
живот, за да имаме по-голяма и успешна практическа реализация и условия за избор. В този
аспект Южин Розенщок още през седемдесетте
години на миналия век предвижда, че „човек
може да живее по човешки само ако има възможност да избира различни пътища за организацията на човечеството. Той не може да бъде
окован в рамките на една социална или икономическа система, т.е. да бъде поробен от собствените си инструменти. Всяка ефективна икономика е полифонична”7.
Трето. Да се промени ролята и функциите
на държавата по отношение грижата за бизнеса
и подобряване на бизнес средата, за да могат
националните компании да бъдат конкурентоспособни не само на местния, но и на Европейския и световния пазар.
Присъединяването на България към ЕС от
една страна, и засилващите се глобализационни процеси, от друга, дава отражение и върху
законодателното регламентиране на нови те
връзки и взаимоотношения. По въпроса

5

Ангелов, Ив. Икономическата политика на България като член на Европейския съюз. Икономически алтернативи, бр. 6,
2007, с. 3-26
6
В последния глобален доклад за конкурентоспособността на икономиката 2006-2007 г. на Световния икономически форум
в Давос България от 61 място в 2005 г. отстъпва на 72 място в 2006 г. от общо 125 обхванати страни. Изпреварени сме по
конкурентоспособност от всички страни-членки на ЕС, от страните кандидати и дори от 25 слабо развити страни от Африка,
Азия и Латинска Америка и Карибския регион.
7
Eugen Rosenstock-Huessy. Judaism Despite Christianity. New York, Schcken Press 1971, p. 110
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за промените в редица стопански и социални
функции на държавата в условията на глобализацията и членството ни в ЕС са проведени
много дискусии и дебати във водещи държавни
институции, направени са твърде много изследвания и публикации, но в крайна сметка резултатите са доста разнопосочни и незадоволителни. До известна степен това се дължи на разликата във времето на проведените изследвания,
защото промените във функциите на държавата
са перманентен процес, както и на различните
цели, които са поставени от самите изследователи и от ролята им в съответните структури на
икономиката. Тяхното съдържание се изменя
според положението и статуса на държавата в
световното стопанство и в Европейския съюз.
Всяко участие на България в различни световни
и Европейски организации води до изграждане
на техни аналогични структури (или длъжности)
и у нас, което по същество е свързано с обособяване на нови държавни функции. Промените в държавната роля имат за съществен източник по-голямото деперсонализиране на световния пазар и налаганото от глобализацията
прехвърляне на власт върху локалните и регионалните органи.
Изследователите, които приемат, че глобализацията се развива еволюционно, предвиждат сериозни изменения в ролята и функциите
на държавата. Според тях суверенните държави
ще запазят властта над собствените територии,
но успоредно с националния суверенитет ще се
разширяват зоните на влияние на международните организации, териториално ограниченото
управление ще изглежда като аномалия в сравнение с транснационалните организации8. Същевременно, се подчертава и засилващия се
процес на обезсилване и затрудняване на демократичния контрол в обществения живот, в
резултат на което обществото се изправя пред
непреодолимото действие на законите на свободния пазар9.
Най-острите критици на промените в ролята на държавата под въздействието на глобализацията изразяват следните твърдения:
- фундаменталистката идея за абсолютизиране на ролята на свободния пазар
противоречи на идеалите и на интересите на мнозинството от държавите;
така например, САЩ и Русия при ни8
9
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какви обстоятелства няма да се подчинят на властни международни формации;
- държавите не могат да си позволят живота на техните граждани да попадне в
силна и необратима зависимост от глобалните процеси, върху които те нямат
„контрол", затова се очаква те да издигнат бариери или да започнат тясно
сътрудничество, за да запазят някакъв
остатък от правото си на контрол;
- кризите от последното десетилетие
възвръщат кейнсианската вяра в държавата, като легитимен участник в
процеса на стопанско и социално развитие, което решително подкопава либералните глобалистични теории;
- съчетаването на националните политики, а не „невидимата ръка на пазара"
ще определят икономическото развитие на света;
- трудовите стандарти на Международната организация на труда могат да
върнат обратно работните места от
развиващите се страни в промишленоразвитите страни.
Възникващите, в резултат на глобализацията, промени в държавата рефлектират и се
отразяват на политическия живот. Те могат да
се наблюдават в най-различни посоки:
- във всяка силно развита страна има
поне една влиятелна партия, която е
против глобализацията; противниците
на глобализацията от тази партия (или
тези партии) за сега основно са с протекционистически искания – те смятат,
че трябва да защитят националните интереси на бизнеса чрез протекционизъм;
- изборните борби за данъкоплатците от
политиците водят до толкова значително намаляване на данъците, че в някои
случаи държавата не може да изпълнява своите основни функции;
- счита се за реално демократичния живот да ерозира под натиска на законите
на свободния пазар;
- подчертава се, че на мястото на социалдемократическата версия на държа

Sandel, M. Democrasy`s Discontent. Cambridge, 1996
Falk, R. World Orders, Old and New. Current History, January, 1999, p. 31-33
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вата, която съчувства на гражданите,
идва неолибералната жестока държава;
- левите партии могат да побеждават в
изборите, посредством радикализирания от ударите на глобализацията
електорат, но те няма да могат да реализират лява програма, и дори ще способстват за отхвърлянето на левите
ценности;
- за разлика от яснотата на противниците при военните сблъсъци сега противниците на държавите и държавността
са завоалирани.
Анализаторите на промените в държавата
и в нейните функции, като се стремят към
обективност, предупреждават за последиците
от глобалните влияния – близки и далечни върху цялостния социално-икономически живот. Те
подчертават, че:
- в световното пространство се формират сложни глобални системи (от финансови до екологични), които съединяват съдбите на отделните страни;
- възниква истински единна международна система с неоформени параметри, насочена към технологически
новости, и позитивни промени, от които обаче, могат да се възползват само
една част от държавите – обикновено
тези с висок стандарт на живота;
- глобализацията неизбежно налага преразпределение на пълномощията в
икономическото регулиране между
правителствата, международните организации и частния бизнес и естествено,
отново в полза само за по-силните;
- правителствата трябва да съгласуват
националната си икономическа политика с потребностите на съседите;
- глобализацията изостря борбата за
оцеляване и в тази борба важно място
заема умението да са предвиждат и
преценяват конкурентите;
- националната държава ерозира и все
по-вече губи абсолютния монопол върху стимулиране производството на
обществени блага, самостоятелното
гарантиране на сигурността на гражданите си и валутния суверенитет; над
и под равнището на държавата възник10
11

ват допълнителни структури за решаване на проблемите; бързо се увеличават новите действащи лица и новите
форми на интеграция и мобилност;
- усложняват се международните преговори, понеже се включват и различни
неправителствени организации, а в някои случаи самите те стават източник
на интеграционни или дезинтеграционни отношения;
- неправителствените организации през
последните години набират сили и авторитет и пряко извършат или участват
в регулиране на демократични, етични
и всякакви други ценности;
- желанията на суверенните държави са
да запазват властта си над собствената
територия, но едновременно с това да
разширяват зоната на влияние на международните организации, в които
участват; важна държавна функция
става участието в международните организации, т.е. те функционират преди
всичко чрез държавното представителство;
- наблюдават се ситуации, когато държавата посредством международни институции реализира своите обособени
интереси вън и вътре в страната.
Особено внимание се отделя на отношенията между държавата и ТНК. Известно е, че
много от тях са се утвърдили благодарение на
държавна поддръжка. И затова съвсем естествено е всяка държава да защищава „своите"
ТНК и да подкрепя тяхната външна експанзия,
като по този начин тя става оръдие на глобализацията. Самите транснационални корпорации
придобиват силата на своеобразни „суверенни
държави” във важни елементи на световния
икономически живот.
Отстъплението на държавата в икономическата област от засиленото влияние на ТНК
сполучливо е изразено от С. Стрейндж: „ …
безличните сили на световните пазари сега са
по-могъщи от държавата, която би следвало да
разполага с висшата власт над обществото и
икономиката”10.
Рационалното разбиране за ролята на
държавата довежда до концепцията за „вторично изобретяване на държавата"11.

Strange S. The Retreat of the State. Cambridge, 1996, p. 210
Стиглиц, Дж. Глобализация: тревожные тенденции. Мысль, М., 2003
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Тя предполага в условията на глобализация, държавата да прави всичко необходимо
във връзка с новата си роля, като член на поголяма общност, но да не се отказва от някои
макар и остарели функции, които не нарушават
правилата на тази по-голяма общност. По такъв
начин тя се превръща в по-гъвкав и по-сложен
инструмент на обществения живот. „По всяка
вероятност националната държава ще преживее
стопанската глобализация и информационната
революция, които са нейни спътници. Но това
ще бъде силно променена национална държава,
особено по отношение на вътрешната си фискална и монетарна политика, външноикономическата си политика, контрола върху международните икономически отношения и вероятно –
по военното си поведение”12.
Както в развиващите се, така и в промишлено развитите страни, е важно да се активизира дейността на държавата. Тя ще има своите
национални предимства само ако създава дееспособни институции по организиране на икономическата политика, социалната сигурност,
инфраструктурата в материалните и нематериалните области и за предоставяне на необходимия обем от обществени блага. Заедно с
това тя трябва да оказва влияние в различни
аспекти на пазара и конкуренцията, на науката,
културата и образованието, да премахва пречките от административен характер пред инвеститорите.
Глобализацията поражда фрагментация и
изостря локалните противоречия и конфликти,
преодоляването на които изисква намесата на
силната държава13. В много по-голяма степен
се налага рационализиране силата на държавните политики за избягване на несполуките от
глобализацията, или поне за тяхното минимизиране. В литературата се посочват различни
възможности за това:
- осъществяване на разумен протекционизъм;
- усъвършенстване на икономическото и
социалното законодателство, без да се
влиза в конфликт с международно установените норми;
- създаване на вътрешен здравословен
делови климат;
12

коригиране провалите на пазара и постигане на социална справедливост;
- създаване на благоприятни условия за
иновационно развитие посредством
разгръщане на иновационна и информационна инфраструктура, повишаване на научно-техническия потенциал,
повишаване качеството на работната
сила, засилване на вътрешното съперничество и др..
Ролята на държавата се изследва от различни гледни точки. Някои автори разглеждат
държавата като първостепенен, най-важен фактор, влияещ за развитието на икономиката и
международната конкуренция. Опитът на Япония и други страни обаче показва, че когато
държавата се опитва да управлява структури и
да влияе директно на пазара, чрез ограничаване
навлизането на чужди компании или чрез подтикване към сливания и изолация от конкуренция на неефективни структурни звена, не се
получават благоприятни резултати. Структурните звена, които разчитат на подобна държавна „помощ”, впоследствие изостават в своето
развитие, защото чрез неподходящата политика
се подкопава конкуренцията, не се стимулират
иновации и в крайна сметка се намалява националната производителност. Затова тя не трябва да се намесва директно и да влияе върху
способността на предприятията да се конкурират в конкретните сектори, подсектори и дейности. В редица случаи държавата дори не може да се намесва пряко в конкретните процеси,
предвид на характера на собствеността. „Изглежда, държавата може да ускорява или да
повишава шансовете да се спечели конкурентно преимущество (и обратно), но няма властта
сама да го създава”14. Тя може да насърчава
съперничеството, да поощрява качеството, да
мотивира предприятията към внедряване на
авангардна техника и технология чрез корпоративни проекти. Държавата би могла „да моделира или да влияе върху контекста и институционалната структура, заобикалящи компаниите, както и върху вложенията, на които те разчитат”15. По този начин тя индиректно ще подпомогне за ускоряване темпа на иновациите и
-

Дракър, П. Мениджмънт в следващото общество. Класика и Стил, С., 2006, с. 152
Зевин, Л. З. Национальные экономические системы в глобальных процессах. Мировая кономика и международные
отношения, № 11, 2003, с. 18
14
Портър, М., Конкурентното предимство на нациите. „Класика и стил”, С., 2004, с. 171
15
Портър, М., Пак там, с. 740
13
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модернизиране на процесите в конкретните
структурни звена на националната икономика.
Измененията във функциите на държавата
в условията на глобализация се налагат и
вследствие на възникване на нови крупни организационни промени в националното стопанство. Държавата може да изиграе съществена
роля в тяхното осъществяване посредством
привличането на преки чуждестранни инвестиции в нашата страна и чрез аутсорсинг или
стимулиране на наши компании в осъществяването на аутсорсинг в други страни. През
последните години се изостри конкурентната
борба за привличане и задържане на чуждестранни инвестиции. Затова позициите на привлекателните страни за аутсорсинга ежегодно се
променят - някои се изкачват в класацията,
други отпадат, а трети се включват. Тези промени настъпват в зависимост от състоянието и
развитието на икономиката в съответните страни. Класацията се осъществява от консултативната компания AT KEARNEY в „Индекс за
разпределението на глобалните услуги16. България е включена в класацията за първи път
през 2005 и е поставена на 15 място сред найпривлекателните дестинации за аутсорсинг.
През следващата 2006 г. подобрява позицията
си, като страна за трансфер на бизнес процеси
и се нарежда на 9 място. Същото място се
запазва и през 2007 г. През 2008 г. обаче България вече не е между 20-те привлекателни
дестинации за аутсорсинг.
Държавата трябва да създава и поддържа
мащабните характеристики на националната
бизнес среда, в която предприятията се създават, функционират, конкурират и управляват и
благодарение на нея придобиват конкурентното
предимство в определен сектор не само на
националния, но и на международния пазар,
чрез въвеждането на авангардни технологии и
методи.
Държавата трябва да подтиква националните компании да навлизат в нови сектори, в
които е възможно да се постигне по-висока
производителност и ефективност. Доколкото
дадена държава създава необходимите условия,
дотолкова тя е повече или по-малко желана
„домашна база” за конкуриране в конкретен
сектор17. Следователно основната цел на дър16
17
18

жавната политика спрямо икономиката в условията на глобализацията е създаване на условия за използване на националните ресурси при
висока производителност, ефективност и продуктивност.
Много важно за страна като България и за
всички малки страни са държавните функции за
защита на националното предприемачество.
Чрез подходящи лостове и механизми, държавата е длъжна да го предпази от ударите на
безогледната външна икономическа експанзия.
За целта е необходимо политиката, осъществявана от държавата да има като основна цел
прилагането на подходящи механизми за създаване на качествена и адекватна бизнес среда,
за непрекъснато подобряване на бизнес климат,
както и за подпомагане и координиране на усилията на бизнеса в конкурентната борба за заемане на място на националния и европейския
пазар.
Държавата има отговорността и за изграждане на основната национална инфраструктура
и системата на основно, средно и висше образование, както и оформяне на програми в областта на специализирано професионално обучение и научноизследователската дейност.
Нейната далновидна политика в тази област
може да допринесе за подготовката и израстването на висококвалифицирани кадри, които да
отговорят на повишените потребности на националната икономика и на ЕС. Формирането на
предприемаческа нагласа в съчетание в благоприятен бизнес климат е определящо условие
за развитието на иновациите и привличането на
инвестиции.
В условията на глобализиращия се свят, в
държавната политика трябва да са заложени
дългосрочни, а не краткосрочни цели. Според
М. Портър конкурентно предимство в един
национален сектор се изгражда за десетилетие
или повече, а не в рамките на тричетиригодишни бизнес цикли, което е несъвместимо с времето на управление на едно
правителство18.
Изследването и изучаването функциите на
държавата и на промените в тях, породени от
условията на глобализацията, според огромния
брой външни и вътрешни, обективни и субек

http://www.atkearney.com
Портър, М. Конкурентното предимство на нациите. „Класика и стил”, С., 2004, с. 103
Портър, М., Конкурентното предимство на нациите. „Класика и стил”, С., 2004, с. 743.
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тивни, научни и приложни и други фактори, е
опит да се събере богатството на натрупаното
до сега знание (без претенции за пълна изчерпателност), което да се използва за изграждане
на стратегия за ефективна конкурентоспособна
национална икономика, като неразделна част
от Лисабонската стратегия, за високо конкурентна динамична икономика на Европейския
съюз.
1.
2.
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THE GLOBAL CRISIS AND ITS INFLUENCE OVER THE BULGARIAN ECONOMY
Rumyana Neykova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Abstract
The global crisis is a result and a consequence from the active global processes that characterize the
development of the global economy at the beginning of 21 century. The globalization is a phenomenon and a
process and is closely related to the economic, political, ecological, migrational and social changes that are bound
together in a knot - the competitiveness. There are a lot of factors that influence the competitiveness and they
reflect the past basis and the present stage of development and vitality of its sections. Its power and intensity are
related and dependent at different extent from the territorial penetration of the external factors, coming from the
global environment, which for the economies like ours will have fatal results for a very long time.
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ПРОБЛЕМИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА
Иван Илиев
Технически университет, София
„...в японския език йероглифът обозначаващ термина
„криза” се състои от два йероглифа, които означават
„проблем” и „възможност.”
Тадао Ямагучи, „Пътя на търговията.”

Резюме
В доклада се третират някои по-важни и актуални проблеми на устойчивото икономическото развитие в
условията на финансовата криза, като се обосновава необходимостта от разработка на нови правила и инструменти в подготовката на антикризисните програми. За целта се визират причините за кризите и проблемите,
които създават за поддържане на устойчивостта на икономиката. В подобен контекст се разглеждат стабилността на икономиката и преодоляване на установени митове за устойчивото развитие през последните години
на фона на съвременната кризисна ситуация.
Ключови думи: глобализация, бизнес цикъл, криза, национализация, приватизация, нов обществен договор, ефективни финансови инструменти
Key words: globalization, business cycle, crisis, nationalization, new social contract, efficient financial
instruments

Увод
Бушуващата през последните година-две
финансова криза, се превърна в глобална и
налага своя отпечатък върху всички сфери на
живота и най-вече върху икономиката, като
неизменна база за цялото обществено развитие.
Целта на настоящата разработка е чрез съпоставителен анализ на кризисните явления през
последните години и тези съществували след
30-те години на миналия век, да се откроят
някои проблеми на устойчивото развитие. Разкриването на основните проблеми през призмата
на кризата, създава възможност (и на китайски
кризата се отъждествява с възможността за
решение на проблемите) за намиране на верни
решения за туширане или намаляване на проблемите.
Добре известно е, че от позициите на системния подход, устойчивостта представлява
една от основните динамични характеристики
на системите за управление, изразяваща се в
тяхната способност да функционират в условията на вътрешни и външни смущаващи въздействия. Тя същевременно е динамична характеристика и на икономическите системи,
третирана като особено свойство да се възвръща към финалния или близък до него установил се режим, след изхода от него в резултат
на някакво въздействие [1]. В икономическите
системи обикновено се редуват два режима на
поведение – преходен (конюнктурен) и стационарен (запазващ статуквото), което предопре-

деля следните три вида устойчивост на системите:
1. обща устойчивост (състояние на логично подредена интегративна съвкупност
от нейните вътрешни и външни елементи);
2. структурна (състояние на субординация
на вътрешните елементи);
3. факторна (състояние, резултат от смущаващото въздействие на отделни, като
правило външни фактори, например
инфлация) [2].
Като структурно, неустойчива се приема
тази система, която няма област на устойчивост в пространството на всички нейни параметри. „За да се превърне структурно неустойчивата система в устойчива, е необходимо да
се измени нейната структура.”[3]. Главно условие за устойчивостта на системите е тяхната
способност към саморегулиране, адаптивност,
т.е. приспoсобимост към изменящите се условия на средата (външна и вътрешна).
Към общата класация на най-важните качества, характеризиращи адаптивността (способността към адаптация) на системите се отнасят:
- свойството самонастройка, т.е. самостоятелно изменение на параметрите за
функциониране на системата;
- свойството на самоорганизация, или
хомеостазиса, т.е. самостоятелното
преобразуване на системата при за-
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пазване на присъщите нейни качествени характеристики;
- свойството самообучение, т.е. самостоятелното откриване условията, при
които системата удовлетворява критерият за качество на функционирането
си. [4].
Основен параметър за устойчивост на системата е т.нар. област на устойчивост или
структурирана група показатели, отвъд границите на която, системата се привежда в неустойчиво състояние. При това, своеобразния
преход от зона на устойчивост в неустойчиво
положение се определя не от линията на границата, а от някаква област, която може да се
нарече “област на прехода.” [1]. В нейните
рамки се вписва кризисното състояние на системата и съответстващият й кризисен мениджмънт, т.е. тясно специализирана, ограничена
във времето, управленска дейност по екстремен преход на системата от кризисно състояние в положение на устойчиво развитие.
1. Сравнителна характеристика на кризисните
процеси
От краткия литературен обзор относно устойчивостта на системите се вижда, че неустойчивото състояние кореспондира с тяхното
кризисно положение, което предполага кратък
исторически екскурс и съпоставка в развитието
на кризисните ситуации от миналото и настоящите кризи. От почти 200 годишната история и
теория на икономическите цикли са познати
най-различни кризисни ситуации, както и множество причини за появата и развитието им.
Тяхното изучаване дава ценни сведения за изход от сегашната криза. Необходимо е, обаче
да се подчертае, че всяка икономическа доктрина обясняваща причините за кризите е ефективна и работи само при стечение на определени условия и никоя от тях не може да бъде
панацея. Доброто им познаване, обаче ни спестява излишни усилия и намалява проблемите и
трудностите по тяхното преодоляване.
В съответствие с формулираните от икономическата наука причини за кризисните явления, с оглед целевата функция на настоящия
труд те може да се диференцират от една
страна, на две големи групи – обективни и субективни. От друга страна, според обхвата и
мащабите на пораженията, които кризите нанасят – глобални, регионални и локални.
Преди всичко, ако приемем хипотезата, че
съвременната безпрецедентна криза е глобал-
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на, то тя може да се представи като системна
криза на съвременното пазарно стопанство [5].
А както е известно, системната криза като всяка динамична система следва да притежава
свойствата; комплементарност, нелинейност и
наличие на множество препятствия за обратната връзка, които не допускат прости обяснения,
следователно и елементарни решения. Какво
всъщност е характерно за съвременното капиталистическо стопанство? Неговата обща характеристика сведена до една груба и опростена форма, изглежда така:
- публичната компания се превръща в
доминираща форма на частната собственост, поради което тя се социализира и отговорността спрямо нея се деперсонифицира;
- фондовата борса стана главен източник за финансиране ръста на компаниите;
- консолидацията на бизнеса като главна
тенденция доведе до глобализацията на
икономиката и глоболокация на пазарите.
В този смисъл, именно комплементарното
съчетаване на тези фактори предизвика експоненциален ръст на производителността на труда и благосъстоянието през отминалия ХХ век.
Оказва се обаче, че безспорните плюсове на
системата, се превърнаха в минуси. Спукаха
се т. нар.икономически „балони”, които според властите бяха основните компоненти на
„стабилността” и „устойчивостта”. Затова от
особена важност е да се потърсят причините за
кризите, особено тези от последните 20-30 г.,
по-важните от които са:
- дисбаланса между реалния и виртуалния (фондовия и финансовия) сектори
в икономиката на постиндустриалните
държави, което предизвика верижна
реакция и резонанс в икономиките и
пазарите в почти всички страни от света. Вследствие на тази мащабна причина се появиха поредица от не помалко мащабни причини – опасно намаляваща ликвидност на кредитните
институции, недостатъчно финансиране, поскъпване на заемните средства и
в резултат неимоверно нарастване на
дълговете;
- създадените международни финансови
институции като закономерен резултат
от Бретънуудската система, не са в
състояние да поддържат равновесието
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на формиращия се световен пазар, чиято експанзия налага координирани
мерки и бързи решения от страна на
правителствата;
- крестящата липса на доверие към информацията (като израз на асиметричността й) в постиндустриалната и
постмодернистичната „икономика на
знака” от 50-те години на ХХ в. Тя се
запълва чрез модерните инструменти
за манипулация от типа на: телереклама, маркетинг, PR, спекулативни финансови пазари и т.н. Като резултат,
се получава манипулация на съзнанието и формиране на ирационално поведение или по израза на Дж. К. Гълбрайт «икономика на превърнатата последователност на потребителя»;
- неефективната и недалновидна политика на отделни страни, особено САЩ,
чийто трезор Федералната резервна
система (ФРС) използва отработеното
повече от 30 г., средство като печатницата на пари, които вкарват в американската и световната икономика,
което задълбочава кризата;
- природната алчност на човека, която в
условията на криза се сменя със
страх, а еуфорията от прекомерната
консумация
в
постиндустриалните
страни - в депресия. Още в далечната
1858 г., когато шефът на Английската
банка Шефилд Нив заявил, че икономическия цикъл, в чийто рамки периодът на ръст на благосъстоянието се
сменя с период на сложност е „закон
на човешката природа”, тя си остава
същата. Следователно, да очакваме
изчезването на икономическите кризи
(според наивното твърдение на Г. Браун, в качеството му на финасов министър), или, „по-голямо смекчение
цикличния характер на икономиката”
(на Бен Бернанке – шефът на ФРС) е
поредната илюзия.
Според професор Наил Фергюсън от Харвардския университет, най-добрият начин да се
разбере днешната криза – е да се погледне на
нея като на дългова криза. За период от 20 г.,
разривът между задълженията и икономическия
растеж в развитите страни, рязко се увеличи. В
САЩ например, дългът нарасна от 150 до 355
% спрямо БВП. В случая, под дълг следва да се
има предвид съчетанието на държавния, корпо-

ративните, банковите и дълговете на домакинствата. Така, че последните 20 г., са своеобразна епоха на дълга [6].
Глобалният характер на световната икономика позволява да се превеждат например
азиатските спестявания в други региони, в това
число и САЩ като по този начин се финансира
растящия дълг. Към определен момент заемите
станаха прекомерно големи – особено в началото на 2007 г. Моментът на истината настъпи
когато стойността на залога, въз основа на
който се натрупваха тези дългове (във вид на
цените на недвижимите имоти) започна да намалява. Щом цените на недвижимите имоти
престанаха да растат, цялата система на финансите, построена на тяхното равнище спря
да работи. В този смисъл, съвременната криза
може да се представи като криза на прекомерната задлъжнялост, или дългова криза, която
започна от момента на „надуване балона” на
пазара на недвижимите имоти, но много бързо
прерасна във финансова криза, която обхвана
целия свят. Явно, основната причина за кризата
обсебила световната икономика е в неограничената кредитна експанзия, поради т.нар. лесни
кредити.
Аналогията на настоящата криза с тези от
последните 20-на години, показва, че кризата
от 1987 г., е криза на Уолстрийт, а не на икономиката на САЩ. Тя нямаше сериозни последици за реалната икономика и ФРС успя доста
бързо да компенсира тези загуби, които бяха
предизвикани от фондовата борса, като намали
лихвения процент и осигури нужната ликвидност. Кризата днес е предизвикана не от срива
на фондовите борси, както преди 20 г. Първоначално, тя започна от пазара на недвижими
имоти, после обхвана кредитните пазари, оказа
влияние на ситуацията в банките и хеджфондовете – всичко това се случи много порано от времето, когато влиянието й се усети
на фондовите пазари. Нека припомним, че
фондовите пазари достигнаха своя пик през
октомври 2007, т.е. 3 месеца от началото на
кризата на ликвидността.
Очевидно, сегашната криза се различава
от предишните – даже от всяка криза от 30-те
години на ХХ в. Така апоплектичния удар върху
кредитните пазари, доведе до това, че тези
компании и банки, които за били зависими от
заемите, се оказаха в невъзможност да рефинансират своя дълг. Всички предишни паники
на фондовите борси, банковите кризи и следвоенните рецесии бяха много краткосрочни в
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сравнение с днешната. При тях все още можеше да се използват механизмите на паричната
политика, за да върнат живота в икономиката.
Извънредните мерки на ФРС и другите централни банки на страните, за преодоляване отрицателните последици засега не доведоха да
очакваните бързи резултати. Част от тях бяха
координирани – но всички те не постигнаха
заложените цели за стабилизация и възстановяване устойчивостта на световната икономика.
А това само подчертава структурния характер
на днешната криза спрямо кризите споходили
световната икономика.
През последните години светът научи много за кризисните явления, но явно не достатъчно, за да намери верни решения за преодоляването им. Централните банки вече знаят, че
при финансови кризи трябва да повишават своята ликвидност и предотвратят паниката. А
правителствата следва да формират дефицитни
бюджети, като използват част от средствата за
нова инфраструктура. Или да намалят данъците, стимулирайки инвестициите в бизнеса и
разходите на домакинствата. Очевидно,
от
позиция на икономическата политика, днес
условията са по-различни, от времето на Великата депресия. Впрочем, те се различават и в
структурен план - през 30-те години селското
стопанство и промишлеността имаха значително по-голям дял в националната икономика,
спрямо сферата на услугите, особено финансовите.
Що се касае до честотата на кризите, то
историята ни показва, че една или друга финансова криза избухва веднъж на 10 години,
независимо от това, което се случва в световната икономика. Кризи е имало в началото на
ХХ век, преди І-та световна война, както и в
условията на сегментиране – 30-те и 40-те г.,
а и сега при интегрираната световна икономика. Спорно е даже да се каже, дали глобализацията прави кризите повече или по-малко чести. Едно е съвършено ясно – глобализацията
създаде условия, при които кризите засягат
всички елементи на световната икономика.
Всичко това подчертава този факт, че кризите са неотменима част от капиталистическата
система, както на това ни учеше К. Маркс. Но,
странно защо някои автори (както и цитирания
професор Фергюсън) твърдят, че кризите произхождат не поради тези причини, за които говореше Маркс – във връзка с диспропорциите в
разпределението на доходите и богатствата, а
заради човешката психология. Затова трябва да
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признаем, че една от важните характеристики
на пазарната система са кризите, при това те
не винаги са еднозначно зло, но разкриват и
нови възможности. Това е така, защото те ускоряват процеса, който Фр.Ницше, В. Зомбърт
и Дж. Шумпетер наричаха съзидателно разрушение. По такъв начин, кризите водят до ускорено съкращаване на по-малко успешните отрасли и играчи и създаване на следващите поколения отрасли и участници на пазара.
2. Проблеми и решения
Визираните причини за кризите, открояват
като цяло и проблемите свързани с устойчивостта на световната икономика. Очевидно,
основният проблем, чието решение налага екстремни мерки е трансформация на частния
дълг на компаниите и домакинствата в държавен дълг, което е равнозначно на частична национализация. В дългосрочен план подобна
политика се заключава в сериозен ръст на равнището на държавния дълг на САЩ и другите
развити страни, подобно на схемата, която се
разигра в Япония през 90-те години. Няма съмнение, че дълговата криза не може да се излекува, като се формират нови, още по-големи
дефицити и дългове, доколкото това създава
огромни проблеми на следващото поколение
данъкоплатци. Но, от друга страна, проблемът
би бил още по-голям и драматичен, ако нищо
не се направи и икономиките на развитите
страни започнат бързо да се съкращават, както
по времето на Великата депресия.
Сложилата се ситуация следва да се анализира и от позицията на кейнсианската теория,
доколкото монетаризмът явно не може да реши
позитивно проблемите. Характерно за нея е
драстичното намаление на потреблението в
САЩ и Европа, сериозното повишение на спестяванията от страна на домакинствата, съкращение на много работни места; фалити на
предприятия и банки; ръст на безработицата,
т.е. все проблеми на регулирането.
Ако това снижение не намери никаква
подкрепа във вид на разходи от държавния сектор, то ще се стигне до осезаемо съкращаване
обема на икономиката. Затова повишаването
равнището на държавния дълг се оказва относително невисоката цена, която трябва да се
плати, за да се избегне по-мащабна депресия.
Ако средствата от бюджета се използват за
създаване на обекти, повишаващи производителността на икономиката, предимно пътища,
летища, училища, болници, то това несъмнено
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е по-правилно, доколкото вложените в тях инвестиции ще се откупуват. Но, ако те се насочат за поддържане на банкрутиралите банки,
то ползата от тях ще е нищожна.
Световната икономика днес е много поголяма по обем от тази през 30-те, структурно
е по-сложна. В нея са много повече играчите,
повече страни, повече отрасли. В процеса на
глобализацията си, тя представлява огромна
мрежа, която функционира достатъчно ефективно. Обемът на складовите запаси се поддържа на невисоко равнище, стоките се доставят непосредствено преди потреблението им и
се създават в няколко страни на няколко континента и т.н. Всичко това икономисва време и
пари, но всяка оптимизирана мрежа се оказва
уязвима пред пермутациите и нелинейните кризи. Такива кризи са по-сериозни поради сравнително високата степен на интеграция на елементите на глобалната система. Така например, производителите на полупроводници бързо
усещат кога в САЩ се снижават инвестициите
на компаниите и ще се купуват по-малко компютри. И подобни примери са милиони.
Като цяло измененията ще бъдат твърде
съществени. Но „съзидателната десктрукция”
според горепосочените автори съдейства за
създаване на нещо ново. Ако банковите институции не могат да обслужват икономиката, те
трябва да отстъпят своето място на нови финансови институции и инструменти. Това, както
изглежда вече е факт. Успешните хеджфондове възникват от кризата и нищо чудно
ако те започнат да предлагат широк кръг финансови услуги. Затова тези, които преживеят
успешно кризата могат да станат основа за
ново поколение финансови мениджъри – по
гъвкави и възможно по-малки по размери, отколкото финансовите динозаври, които наблюдавахме досега.
Друг проблем на устойчивото развитие е,
че кризите неизбежно влияят на политическите
процеси. Ако може да се изведе още една
поука от Великата депресия то тя е, че кризите
водят до сериозни политически последици. Демокрациите в края на депресията не се справиха с кризите – ни икономическите, ни политическите – в много страни от Европа и Латинска
Америка. Затова не е трудно да се представим,
че ситуацията може да се повтори днес в младите демокрации. Например, съвършено ясно
е, че има проблеми в Китай, където се забавя
ръста и увеличава безработицата. Кризата обхваща и стабилни демокрации. Политическите

усложнения в Канада днес са в много голяма
степен последица от финансовите. Интересно
е, че САЩ се оказаха в уникално положение –
тук съвсем скоро стана мирна смяна на политическия режим, която дойде като по поръчка.
Новият президент Барак Обама, изглежда е поспособен да се занимава с отстраняване последиците от кризата, от предшественика си
Буш.
Ето защо, за разлика от регионите в света,
където политическите рискове следствие на
икономическата криза ще се повишават, а това
са много страни от Азия и Латинска Америка,
Източна Европа, в САЩ поне засега няма да се
случи. Доста инвеститори ще продължат да
възприемат САЩ като много по-привлекателно
и безопасно пристанище. Основанието за това
е, че демокрациите поради своя характер са
принудени по-бързо да реагират на изискванията на своите граждани, в частност и на икономическите. В недемократическите режими няма
механизъм за взаимовръзка между ”низините”
и „върховете”. И ако в демократичните държави недоволните граждани в условията на криза
искат оставки на правителствата, в авторитарните режими, те могат да започнат революция.
Днешната ситуация показва, че нито демокрациите, нито авторитарните режими са
застраховани от последиците на кризите. Новата криза показа, че макар да протичат регулярно веднъж на десет години, кризите много съществено се различават по мащаб и характер.
Практически никой, не може да предположи
доколко сериозна
ще се окаже днешната финансова криза. Повечето от хората съдят за нея от личния си опит,
който е от порядъка на 25-30 г., а може и да е
по-малък. Може да се подчертае категорично,
че недооценката мащаба на кризата е резултат
от незнанието на икономисти, политици и обикновени граждани на икономическата история
през ХХ в. Хората станаха самонадеяни и уверяват самите себе си, че такава криза като
Великата депресия, не може да се повтори. А
реалността се заключава в това, че към 2006
г., всички компоненти за сериозна по мащабите
си криза вече бяха на лице. Когато кризата
вече започна, то да се предотврати нейното
действие, вече бе доста късно. Можеше само
да се смекчи нейния ход и последиците й.
Несъмнено, кризи ще има и в бъдеще. По
наше мнение, следващата криза, по-скоро ще
се отличава твърде много от сегашната. Тя ще
е резултат както от държавната интервенция,
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която днес наблюдаваме в рамките на борбата
с настоящата криза, така и от очакваното след
година – две инфлационно напрежение, появата на неефективни инвестиции – те винаги произтичат, когато държавният сектор получава
повече финансови ресурси. Оттук може да се
предположи, че следващата криза ще прилича
на кризите от 70-те години. В подобен контекст, се налага категорично тезата за гъвкава
политика на държавата и отговорни действия на
бизнеса, относно възстановяване на държавните финансови ресурси, вложени за спасение на
икономиките.
Съществуват очаквания и опасения за
стагфлация и такъв риск еднозначно съществува. Днес се създават твърде много пари, особено като се има предвид държавният дълг на
развиващите се страни. А държавата засилва
своята роля до равнища, които не са постигани
от 70-те години насам, т.е. че може е да се
повтори кризата от 70-те. В този смисъл ще е
по-добре да се премине през криза аналогична
на тези от 70-те, а не да се повтори сегашната,
т.е. от двете злини да изберем по-малката.
Трябва да се разбере, че днешната криза
няма да завърши скоро. Лекарствата, които се
използват сега, за да запазим икономиката на
ход, ще приведат до нови проблеми. Уви, не
може да се върнем в ситуацията на бума от
началото на това десетилетие.
В крайна сметка не така скоро. Впрочем,
от неотдавнашната среща на „великолепната
седморка” през февруари, окончателният документ в конспективна форма за мерките за
борба с кризата, се предлага: преодоляване на
ликвидността; рекапитализация на банките;
освобождаване на балансите от ”токсичните”
активи; поддръжка на развиващите се страни;
реформи на МВФ и разработка на нови стандарти за световните финанси и икономика;

общи гаранции за контрол над протекционистичните мерки на отделните правителства.
Изводи и препоръки
Краткият анализ на основните проблеми на
устойчивостта на световната икономика показва, че периодичните кризи не само поставят
пред правителствата титанични задачи за нейното преструктуриране, но откриват възможности за модернизиране на финансите и преустройството им по най-добрите образци на световните стандарти. А там, където е необходимо
и разработване на принципно нови финансови
инструменти и институции от типа на: регионални резервни валути в синхрон с оптималните валутни зони (по Р. Мандейл); преразпределение на финансовите потоци от Запад на Изток; промяна в поведението на финансовите
структури, по отношение на отговорността за
финансовия анализ и засилване на вътрешния и
държавен контрол; формирането на суверенни
фондове в бъдещите валутни зони като своеобразен буфер срещу нови кризисни ситуации.
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Резюме
В условията на криза, оцеляването на фирмите и тяхното развитие са директно свързани със способността им да решават актуалните си проблеми при конкретната ситуация и да повишават качеството на управлението чрез преустройване към конкретните изисквания на средата. Това определя актуалността на ситуационния
мениджмънт като форма на управление, осигуряваща устойчивост по време на криза.
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Увод
Към управлението, като сложен феномен,
са възможни различни подходи. В основата на
ситуационния мениджмънт стои т.нар. ситуационен подход към управлението. Появата му е
логически свързана с развитието на емпиричната школа в управленската наука. Новият
«ренесанс» на тази школа през последното десетилетие и акцента върху ситуационния мениджмънт са израз на стремежа за преориентиране на теорията на управлението към практиката
на управленската дейност, към разработката на
принципи, даващи възможност практически да
се решават в конкретните условия едни или
други проблеми.
В следващото изложение ще бъдат разгледани характеристиките на ситуационния мениджмънт като форма на управление и механизма, чрез които в условията на криза той може
да помогне на фирмите да осъществяват промените по-рационално и безболезнено, да създават и развиват своя потенциал, наблягайки на
гъвкавостта, адаптивността и оцеляването като
свои основни цели.
1. Характеристики на ситуационния мениджмънт като форма на управление, осигуряваща
устойчивост
Най-общите черти на ситуационния мениджмънт, които в условията на криза биха могли
да съдействат за устойчивост на управлението
и на развитието на организацията като цяло, се
свеждат до следното:
А. В основата на ситуационния мениджмънт е ситуационният подход.
Философията на ситуационния мениджмънт се аргументира от т.нар. школа на непредвидените ситуации или школа на ситуацион-

ния подход. Ситуационният мениджмънт се появява в резултат на опита да се приложат концепциите на най-важните школи в управленската наука в реални управленски ситуации. Той
се базира на това, че не съществува някакъв
универсален подход и че различните проблеми
и ситуации предполагат различен подход.
Б. При ситуационния мениджмънт се акцентува върху отношенията между организацията и нейната среда - както външната - обкръжаващата, така и вътрешната.
Външната околна среда определя възможностите, заплахите и ограниченията за организацията и до какво те биха могли да доведат.
Вътрешната среда на организацията се определя от гледна точка на нейните ресурси:
финансови, материални, човешки и информационни, върху които могат да влияят различни
икономически, технологични, физически, социални, организационни и др. фактори. Ситуационният мениджмънт изисква мениджърите да
познават ограничаващите или задържащите
фактори на външната и на вътрешната среда и
взаимодействието между тези две среди при
всяка конкретна ситуация.
В. Миналият опит на мениджърите и опита
на другите фирми също са предмет на изучаване и интерпретация при ситуационния мениджмънт. Както беше посочено, един от теоретичните източници на ситуационния мениджмънт е емпиричната школа, която препоръчва
на мениджърите да се учат от опита на другите
фирми и от опита на успешните мениджъри,
като крайните представители на тази школа
отиват дори до там, че изцяло оприличават управлението на изкуство и отричат съществуването на общи правила и принципи на този процес.
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Г. Ситуационният мениджмънт използва
мениджърските функции от класическата школа, сътрудничеството и хуманизма от школата
на човешките отношения и количествените методи и стратегиите на конкурентната борба от
количествената школа. Ситуационният мениджмънт не налага само един, най-добър начин
на управление, а препоръчва да се използват
постиженията и инструментариума на основните школи в управленската наука, в което се
изразява и тясната му връзка със системния
подход. Вместо да се прилага една универсална техника при всяка ситуация, ситуационният
мениджмънт препоръчва различни техники, използването в различни ситуации на идеи от
различни школи в зависимост от състоянието
на външната и вътрешната среда.
Д. Ситуационният мениджмънт набляга на
гъвкавостта, адаптивността, оцеляването като
основни цели на управлението.
Е. Ситуационният мениджмънт се развива
от реалния опит на мениджърите - изследователи и консултанти. Много често те забелязват,
че методите, техниките и предписанията предлагани от утвърдените школи на управление не
действат при всяка ситуация. Привържениците
на ситуационния мениджмънт отчитат, че състоянието на мениджмънта като наука не е
стигнало нивото, на което да има дефинитивни
предписания за най-добрия начин на управление във всяка ситуация. Дори някои смятат, че
поради сложността на конюнктурата, организациите и хората в тях, може никога да не се
достигне до състояние, в което ще има отговори или подходи за решаване на повечето проблеми.[1] Ето защо концепцията за ситуационния
мениджмънт е доста оспорвана, а ситуационният подход не е признат като официална школа.
Ж. Според ситуационния мениджмънт
ефективността на различните мениджърски
практики, стилове, техники и функции варира в
зависимост от конкретните обстоятелства на
ситуацията.
З. Ситуационният мениджмънт подхожда
към управлението от различна гледна точка в
сравнение с официалните школи. Основните
управленски функции - планиране, организиране, ръководство и контрол са важни елементи
на всеки тип управление, но при ситуационния
мениджмънт те трябва да се „нагласяват” върху ситуацията.
И. Наблягайки на проучването, наблюдението и анализа на различните управленски
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проблеми и възможните начини на действие,
ситуационният мениджмънт подчертава ролята
на концептуалните и диагностичните умения,
акцент, който не е така застъпен при другите
типове управление.
Диагностиката на ръководителите при този
подход се съсредоточава върху четири основни
факта:
- характеристика на ръководителите;
- характеристика на подчинените;
- изискванията на задачите;
- характеристиките на организациите.
Най-общо тези проблеми имат отношение
към стила на работа на ръководителите.
К. При ситуационния мениджмънт уникалните свойства на всяка ситуация се формулират и анализират преди да се вземе управленското решение. Това забележимо контрастира с
другите типове управление, които са ориентирани към универсални принципи, често неприложими към специфичната ситуация.
Л. Ситуационният мениджмънт дава общи
правила как да се постъпва в конкретните ситуации. При него се препоръчват четири стъпки, които трябва да се осъществят, за да се
постигне ефективно управление в конкретната
ситуация:
1. Ръководителят трябва да е запознат
със средствата на професионалното
управление, които са доказали своята
ефективност. Това предполага разбиране на процеса на управление, на индивидуалното и групово организационно поведение, на системния анализ и
методите за планиране и контрол, на
количествените методи за изработване
на управленски решения;
2. Всяка от управленските концепции и
методики има своите силни и слаби
страни и сравнителни характеристики,
когато те се прилагат към конкретна
ситуация. Ръководителят трябва да
умее да предвижда вероятните последствия – както положителни, така и отрицателни, от прилагането на дадена
методика и концепция;
3. Ръководителят трябва да умее правилно да интерпретира ситуацията. Необходимо е правилно да бъдат определени най-важните в дадената ситуация
фактори и какъв би бил вероятният
ефект от изменението на един или друг
от тези фактори;

СИТУАЦИОННИЯТ МЕНИДЖМЪНТ – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

4. Ръководителят трябва да умее да обвързва конкретните методи, които биха
предизвикали най-малък отрицателен
ефект и имат най-малко недостатъци,
с конкретните ситуации, осигурявайки
по този начин достигането на целите
на организацията по най-ефективен начин в условията на съществуващите
обстоятелства.
Успехът или неуспехът на ситуационния
мениджмънт в значителна степен зависи от
третата стъпка – определянето на ситуационните променливи и тяхното влияние. Ако това
не бъде извършено правилно, не могат напълно
да бъдат определени сравнителните характеристики на ситуацията и да се приспособи методът към ситуацията.
2. Принципи на сигуационния мениджмънт, гарантиращи устойчивостта в условията на криза
Ситуационният подход към изучаването и
разрешаването на проблемите придобива особено значение в условията на криза, когато
расте неудовлетвореността от практическата
ефективност на съществуващите теории и школи, от техните ограничени способности да помогнат за оцеляването и устойчивото развитие
на организацията. Анализът на специфичните
условия на функциониране на дадената организация позволява да се вземат най-ефективните
управленски решения в конкретната ситуация,
да се изработва и следва оптимална стратегия,
най-бързо да се постигат целите на организацията.
Трябва да се отбележи, че принципите на
ситуационния мениджмънт не отричат концепциите на предходните школи в управлението.
Нещо повече – в условията на криза е особено
важно да се търсят и анализират възможности
за пряко приложение на управленската наука
към конкретните ситуации и условия. Потребността от оцеляване и запазване на устойчивостта на организацията в условията на криза,
повече от нормалната ситуация изисква ръководството да е „обвързано” с конкретната обстановка – ситуациите, които възникват, и да
полага усилия да ги разреши по най-добрия
начин.
Макар общият процес на управление да е
еднакъв, специфичните методи, които трябва
да използва ръководителят за ефективно управление по време на криза, могат значително
да варират. Главната цел на ситуационния мениджмънт е не да създаде и да предлага набор

от такива специфични методи, а да формира
съответен тип управленско мислене, което кара ръководителите сами да търсят такива методи и да ги адаптират към конкретната ситуация в условията на криза. Става въпрос за
т.нар. "ситуационно мислене", което не отрича,
че процесът на управление е еднакъв, но специфичните методи, които трябва да използва
ръководителят за ефективно достигане целите
на организацията, могат да варират в значителни граници. За ситуационното мислене са характерни преди всичко креативност; афинитет
към промени; евристичност; оригиналност; динамичност [2].
Прилагайки ситуационния мениджмънт,
ръководителят сам трябва да решава кой модел, кой метод, коя концепция допринася в найголяма степен да се достигнат целите на организацията в конкретната ситуация [3].
От гледна точка на ситуационния мениджмънт, управлението по време на криза на първо място е изкуство на мениджърите да разберат ситуацията, да разкрият нейните характеристики и да изберат съответно управление, а
след това да следват научните принципи, препоръчвани от класическата наука за управление, имащи универсален и обобщаващ характер [4].
Изхождайки от казаното до тук, в синтезиран вид могат да бъдат формулирани следните
основни принципи на ситуационния мениджмънт, които биха могли да гарантират устойчивост на организацията в условията на криза:
а/ Принцип на адаптивност. Ситуационният
мениджмънт изисква мениджърите правилно да
определят подхода, който при дадената ситуация може да им помогне най-лесно да постигнат поставените цели. В условията на криза, те
трябва да умеят да адаптират концепциите, методите и техниките на управлението към определени конкретни ситуации, особено – кризисните, рисковите и екстремните, за да се осигури оцеляването на организацията и по найефективен начин да бъдат постигнати целите й.
Мениджърите трябва приоритетно да насочват
вниманието си към ситуационните различия
между отделните организации и вътре в самата
организация, за да могат правилно да определят кои са значимите променливи на ситуацията и как те ще влияят върху устойчивостта и
ефективността на организацията;
б/ Принцип на многокритериалност. В условията на криза за повечето организации найважните цели са оцеляването и осигуряването
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на стабилност на организацията. Естествено,
тази стабилност по-нататък е предпоставка за
устойчиво развитие, дори при криза. В същото
време обаче, управленските решения трябва да
бъдат подчинени и на други цели – междинни,
дългосрочни, стратегически, които от своя
страна могат да бъдат икономически, социални,
етични, и т.н., което предполага формулирането и съобразяването с множество критерии при
избора на управленските решения. Много е
важно обаче в условията на криза, когато се
работи при неочаквани и нежелани ограничения
и от страна на външната, и от страна на вътрешната среда, тези критерии не само да бъдат
правилно определени, но и най-подходящо
ранжирани съобразно конкретната ситуация –
основополагащо начало при ситуационния мениджмънт;
в/ Управление според обстоятелствата.
Този принцип е свързан с това, че ситуационният мениджмънт приема като присъщи свои
цели гъвкавостта, адаптивността и оцеляването,
изискващи управлението да се осъществява
според обстоятелствата.
При ситуационния мениджмънт главното
ударение пада върху ситуационните фактори с
най-голяма стойност за ефективността на управлението, като на първо място, това са диагностицираните способности на ръководителя;
г/ Алтернативност на средствата за постигане целите на управлението. Както в широк,
така и в тесен смисъл алтернативността е основно изискване и съществен принцип при ситуационния мениджмънт в условията на криза,
когато организациите трябва да преодоляват
твърде сложни ситуации.
Преди да се вземе решението, мениджърите трябва да анализират ситуацията, да анализират всички средства, които водят до постигане на целите на управлението и да определят
онази комбинация от управленски методи, която ще се окаже най-подходяща в конкретната
ситуация. При това, при промяна на ситуацията
в следващия момент, тя трябва да се анализира
наново и сред алтернативните средства се търсят отново онези, които в този момент са найудачните, и т.н.
д/ Ориентация към най-близкия положителен резултат. Този принцип е свързан с това,
че за разлика от всички предишни форми на
управление,
ситуационният
мениджмънт
включва постоянното обновяване /промяна/ в
поведението на управляващите, съобразно тяхната ориентация за конкретната ситуация, и че
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постигането на крайната цел е итерационен
процес, свързан с реализацията на множество
междинни цели от «дървото на целите»;
е/ Оптимално съчетаване на системния
със ситуационния подход.
Системният подход придава голямо значение на връзките между отделните компоненти
на системата, на връзките между отделните
организации и на връзките между организацията и околната среда. Отделяйки голямо внимание на характера на тези връзки, ситуационният подход актуализира този проблем. Той разширява практическото приложение на теорията
на системите, като определя вътрешните и
външни променливи, които влияят на организацията и ориентира управлението в организацията към съвкупността от различните по своята
природа променливи, които характеризират
определената ситуация.
Изводи и препоръки
На базата на гореизложеното, могат да се
направят следните изводи:
1. Ситуационният мениджмънт обобщава
в себе си всичко положително, натрупано от другите форми на управление,
като същевременно при него всичко в
организацията се обвързва с конкретната ситуация – методите на управление, целите и средствата, стила на работа, и т.н., което е особено полезно в
условията на криза, когато се търсят
алтернативни пътища за оцеляване и
устойчивост.
2. Ситуационният мениджмънт утвърждава, че не съществуват добри или лоши
методи за управление – съществува
само съответствие или несъответствие
на метода спрямо конкретната ситуация. Доколкото съществува огромно
многообразие от фактори, както вътрешни, така и външни, които влияят
върху функционирането на организацията в условията на криза, управляващите трябва да отчитат факта, че не
съществува един, най-добър” способ
да се управлява тази организация. Найефективен метод в конкретната ситуация ще е методът, който в най-голяма
степен съответства на дадената ситуация;
3. Успехът на ситуационния мениджмънт
в условията на криза в значителна степен ще зависи от точното определяне

СИТУАЦИОННИЯТ МЕНИДЖМЪНТ – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

на най-значимите фактори или променливи, влияещи върху организацията
и върху процеса на вземане на управленските решения. Ако това не бъде
направено, то не е възможно напълно
да бъде оценен определен метод на
управление и да бъде приспособен към
ситуацията. Затова оценката на ситуацията трябва да бъде определящ етап
от решаването на който и да е било
проблем на организацията в условията
на криза.
4. Ефективното управление е винаги управление според обстоятелствата или

ситуационно управление и това се
оказва решаващо в условията на криза.
1.
2.
3.
4.
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SITUATIONAL MANAGEMENT AS A FACTOR FOR SUSTAINABILITY IN CRISIS
Maria Andreeva
D.A.Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
In the conditions of crisis, survival of the firms and their development are directly linked to their ability to
solve actual problems in concrete situation and to improve the quality of management trough restructuring
towards the concrete demands of their environment. This assures the actuality of the situational management as
form of management in time of crisis.
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изпълнение на стратегията; съпоставка между качество, разходи и постижения и т. н. Такъв подход е подходящо средство за управление на несигурността и комплексните зависимости. Той осигурява гъвкавост и устойчивост на развитието на организацията. Първостепенна задача е създаването на модел, който е модерен инструмент за измерване на променливите на стратегическото развитие и оценка на неговата ефективност.
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Задълбочаващата се криза изисква нов
подход при оценката на резултатите от дейността на организациите и разкриването на
техните потенциални възможности за растеж,
тъй като общата оценка на бизнеса като цяло
отдавна е загубила своята познавателна стойност при разработването на стратегия за развитие и нейното внедряване. Организациите са
принудени да оцеляват в коренно променени
условия на бизнес. През последните месеци е
налице драстично свиване на кредитирането и
инвестирането. Нараства брутният външен дълг
на страната, съпроводен от намаляване на нейната конкурентоспособност на всички равнища. Като положителна тенденция единствено
трябва да бъде оценено затварянето на ножицата износ - внос при свиващи обеми на износа и
вноса. Могат да бъдат приведени следните данни за динамиката на основни показатели за
януари 2009 г. спрямо януари 2008 г.: намаление на промишленото производство с 13.3
%; спад на текстилната промишленост с 47 %;
спад на производството на метални изделия,
без машини и оборудване, с 60 %; намаляване
производството на мебели с 35 %; спад на
производството на дървен материал с над 30
%; свиване на химическата промишленост с 30
% и др. През последната година трябва да се
посочат и някои възходящо развиващи се отрасли: производство на лекарства (ръст над три
пъти и половина); увеличаване на производството на цигари с 60 % и на печатната дейност
и възпроизвеждането на записани носители с
22.4 %.
Във връзка с това особено актуални са
въпросите, свързани с разработването на
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ефективна система от измерители на дейността
на организацията по отношение на нейната
стратегия за развитие, за да се изпълнят с ново
съдържание и сила оценките на Игор Ансоф
относно стратегията: “... стратегията е трудно
уловима и донякъде абстрактна. Нейното изработване обикновено не носи на фирмата някаква непосредствена полза. Освен това тя излиза
скъпо на организацията - както по отношение
на паричните разходи, така и по отношение на
времето на управляващите.” [6].
Подобряването на постиженията на организацията като цяло и в рамките на отделните
структурни звена изискват от ръководството
систематично представяне и оценка на реализираните и потенциално възможните резултати
на развитие, както и ефективно управление на
техните двигатели [8]. Тази проблематика е
особено актуална в условията криза и на растяща потребност от изследване на постиженията в техните разнообразни измерения, засилващ
се натиск от страна на конкурентите и бързо
изменящи се потребности на клиентите с цел
получаване на ранни сигнали. В тази връзка
Нийли отбелязва: “... мерки за развитие вместо
измерване на дейността, тъй като ролята на
измерването е по-скоро да подпомогне развитието на организацията, отколкото да бъде оценена дейността.” [2].
В Таблица 1. е направена съпоставка
между традиционните системи от показатели и
интегрираните системи за оценка на постиженията.
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Табл. 1. Особености на традиционните и интегрираните системи за оценка на постиженията
Традиционни системи от показатели
Интегрирани системи за оценка на постиженията
♦ Ориентация: към стойностните измерители (мина- ♦ Ориентация: към потребителите (бъдещето);
лото);
♦ Основни цели:
- подобряване на постиженията;
♦ Основни цели:
- оценка на степента на реализация на стратегията;
- намаляване на разходите;
- оценка на степента на постигане на финансовите - интегрирани анализи;
цели;
- фрагментирани анализи;
♦ Същност:
- изолирана оценка на разходите, резултатите и качеството;
- недостатъчен анализ на отклоненията;
- стимулира се индивидуалния принос;
- индивидуално обучение;
- подценяване на нематериалните ресурси на организацията (знания, квалификация, ключови компетенции
и др.);
- недостатъчна ориентация към стратегията;

♦ Същност:
- едновременна и обвързана оценка на качеството,
разходите и постиженията;
- директно отнасяне на отклоненията (отдел, лице);
- стимулира се работата в екипи и екипния принос;
- обучение на цялата организация;
- многостранен анализ на всички ресурси на организацията;
- акцент върху стратегията;

♦ Движение на информацията:
вертикална структура на отчетните данни;

♦ Движение на информацията:
хоризонтална структура на отчетните данни;

♦ Гъвкавост:
ограничена, обобщава значителен обем вътрешна и
външна информация.

♦ Гъвкавост:
растяща, адаптивност спрямо нуждите на оперативното и стратегическото управление.

Разработването и реализирането на стратегията от гледна точка на философията на
стратегическото управление изисква стратегически контрол, насочен към бъдещето с акцент
върху ключовите /стратегически/ фактори за
успех. Той е в основата и на т. нар. стратегическо управление по резултати - SIMS
/strategic issue management systems/, което
включва анализ на външната среда, оценка на
резултатите, формулиране на приоритети, разработване на стратегия и тактика, осъществяване на планираните действия. Във връзка с
изследване на същността и технологията на
стратегическия контрол в литературата се
срещат различни подходи [1]:
- традиционен - с акцент върху ключовите фактори за успех, отстраняване на
отклоненията, но без да се влияе активно върху средата;
- поведенчески и информационен - засилване на контрола на всички етапи и на
всички равнища на стратегическо управление;
- интерактивен подход - задълбочен анализ на възможностите и заплахите на
средата като основа за отстраняване на

отклоненията и предприемане на необходимите ответни действия;
- комплексен подход - едновременно
контролиране на съдържанието на стратегията и нейното внедряване с акцент
върху стратегическите контролни ориентири, т.е. изследване на траекторията
на функциониране на организацията в
процеса на реализиране на нейната
стратегия за развитие.
В икономическата литература редица автори изследват различни аспекти на този сложен управленски механизъм и го свързват в
много отношения с контролинга (controlling),
разглеждан като съвкупност от управленските
задачи за координирането на планирането и
контрола, както и на информационното осигуряване [3].
О. Симеонов и Н. Петрова дефинират контролинга като концепция за управление на
предприятието и систематизират три основни
концептуални подхода, които го разглеждат в
рамките
на
управленското
счетоводство
(management accounting), на информационните
системи и на системите за управление. На тази
основа те формулират съществените характе-
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ристики на контролинга като управленска дейност [4]:
- Контролингът се основава на използването на системния анализ и научната
евристика в управлението на предприятието.
- Контролингът играе важна роля за целенасочване, координиране и интегриране на дейностите в предприятието
(съдържателна и технологична координация и интеграция, определяне и
спазване на стандарти и т.н.)
- В края на ХХ-ти век особено актуална
става връзката между стратегическия и
оперативно-тактическия
плановоконтролен процес с оглед на тяхното
единство и на навлизане в дълбочината
на факторите на стратегическото развитие.
Стратегическото управление предполага
непрекъснато и едновременно развитие и внедряване на стратегията, както и нейното преработване и адаптиране спрямо постигнатите резултати и промените в средата на стопанската
организация. По този начин стратегическото
мислене е ориентирано към осигуряване на
нейния дългосрочен успех чрез усъвършенстване на дейностите, включени в процеса на
стратегическо управление: анализ на външната
и вътрешната среда, формулиране на визията
на организацията, разработване и внедряване
на стратегията, определяне на зоните на засилено внимание, анализ на резултатите и предприемане на нужните коригиращи действия. При
това стратегията според М. Андреева “... може
да се осъществява “открито”, т.е. да е известна
на целия персонал в организацията, и “закрито”, т.е. да е известна само на управляващите
или на ограничен брой ръководители от върховите равнища. ... По-убедително, обаче, е становището, че съвременната организация се
нуждае от обмислена и открито формулирана
стратегия.” [1].
Успехът на организацията в случая може
да се разглежда като степен на постигане на
формулираните цели. От друга страна, негов
индикатор е степента на изпълнение на очакванията на главните групи на влияние на организацията, а именно потребители, сътрудници,
акционери, доставчици и обществото като цяло.
При това, индикатори за крайните резултати са
както финансови показатели, така и редица
нефинансови измерители (имидж, пазарни дялове и др.), чиято роля през последните години
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нараства изключително много. От друга страна,
финансовите цели заемат съществено място в
йерархичната система от цели на организацията, тъй като генерираните финансови средства
представляват средство за изграждане и запазване на потенциалите за успех на организацията.
Следователно, върху резултатите от внедряване на стратегията влияят разнообразни
фактори. На първо място, това е ефективността на изразходване на ресурсите на организацията. На второ място, решаващо влияние
оказват нейните конкурентни предимства и
умението й да създава и запазва новите с оглед
на динамичната конкурентна среда и дългосрочното й възходящо развитие. На трето място,
особено важни са гъвкавостта и адаптивността
на организацията предвид множеството предизвикателства пред нея.
Във връзка с изследването на резултатите
от внедряването на стратегията е целесъобразно анализът да се задълбочи по линия на конкурентните предимства и потенциалите за успех на организацията, тъй като стратегията е
ориентирана към тяхното използване. По този
начин особено важни са връзките между понятията фактори за успех - гъвкавост и адаптивност - ефективност - резултати от стратегическото развитие.
При това трябва да се даде отговор на широк кръг въпроси като:
- Налагат ли се корекции в стратегията
поради непредвидени промени в бизнес
средата?
- Съществуват ли трудности, свързани с
изпълнението на стратегията, и доколко сериозни са те?
- Какви са резултатите от формулираната стратегия и нейното реализиране?
Съществуват ли отклонения спрямо
системата от цели и на какво се дължат те?
- В каква степен внедряването на стратегията среща разбиране от страна на
сътрудниците на организацията? Налагат ли се промени в организационната
култура? Подпомагат ли в достатъчна
степен системите на материално и морално стимулиране успеха на стратегическите решения? [5].
Формулираната стратегия трябва да бъде
конкретизирана и обвързана с оперативните
решения за управление на организацията. Съществена задача е правилно да бъдат опреде-
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лени действията, които са от особено значение
за успеха на разработената стратегия, като за
целта разработената система от решения намери отражение в съответните планове (изграждане на необходимите потенциали за успех)
и бюджети (осигуряване на нужните средства).
Наред с това наложителни са компетентни
действия по отношение на:
- разработването и прилагането на адекватна система от стратегически приоритети;
- изграждането на модерна информационна система;
- своевременното отстраняване на евентуални затруднения при внедряването
на стратегията, свързани с недостатъчната й конкретизация, възникването на
противоречия между целите на органи-

зацията като цяло и нейните структурни
звена, ограничеността на ресурсите и
грешки при финансирането, липсата на
достатъчна гъвкавост на организацията
и т.н.
Управлението на резултатите, свързани с
внедряването на стратегията, включва комплекс от разнообразни действия по операционализиране и конкретизиране на стратегическите
цели, осигуряване на необходимите ресурси,
прилагане на подходяща методика за определяне на степента на постигане на съответните
цели, разработване на съответните планове за
действие с оглед пълното използване на конкурентните предимства на организацията.
На Фигура 1. са представени елементите
на системата за управление на резултатите от
стратегическото развитие.

Планиране на резултатите
Разработване на стратегията
(постигане на целите)

Модел за конкретизиране на стратегията
(стратегически фактори за успех)
(индикатори за оценка на постиженията)

Системи за измерване на резултатите
(операционализиране на целите и измерване на постигнатото)

Процес на постигане на резултатите
(постигане на целите)

Проверка и усъвършенстване на резултатите
(определяне на отклоненията)

* Пряко осъществяване на резултатите
* Непряко осъществяване на резултатите

* Действия
* Анализ
* Измерване

Фиг. 1. Елементи на системата за управление на резултатите

Нийли акцентира върху четирите основни
направления на измерването:
- анализ и проверка на състоянието,
- огласяване на състоянието,
- потвърждаване на приоритетите и
- постигане на напредък.
От друга страна, той задълбочено разглежда различните роли на измерителите:

спазване на стандартите, средство за проверка и оказване на помощ при усъвършенстване
на организацията [1].
От Фигура 1. става ясно, че индикаторите за измерване на резултатите играят централна роля в механизма за управление на
постиженията и внедряване на стратегията.
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МЕТРИКА И АНТИКРИЗИСНИ РЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Най-важните причини за това са [8]:
1. Структурираният процес за вземане
на решения е свързан с търсенето и
намирането на възможности за количествено измерване на използваните
величини.
2. Операционализирането на целите
подпомага в голяма степен тяхното
постигане поради възможностите,
свързани с определянето на отклоненията между планови задания и изпълнение и осигуряването на предпоставки за относително най-доброто
реализиране на предварително формулираните цели.
3. Адекватно разработената система от
индикатори за измерване на резултатите представлява основа за изучаване на причинно-следствените връзки в
процеса на внедряване на стратегията
и обучението на персонала.
4. Правилно зададените цели в количествени измерители представляват надежден мотиватор за трудовите ресурси на организацията и оценката на
техния принос в процеса на внедряване на стратегията. По този начин се
съчетават целите на организацията
като цяло, на структурните й звена и
нейните сътрудници.
5. Системата от индикатори за измерване на резултатите улеснява формулирането на стратегическите инициативи и тяхното интегриране в система, като наред с това обвързва стратегическите цели с годишните бюджети на организацията, хармонизира
стратегическите и оперативните обвръзки.
6. По този начин системата от индикатори предоставя информация, чрез
която се определя степента на постигане на стратегическите цели, получава се подробна информация за отделните елементи на стратегията и на
тази основа става възможно нейното
усъвършенстване.
7. Наред с това, подходящата система
от индикатори за оценка на резултатите трябва да се отличава със следните характеристики:
- насоченост
(концентрация
върху стратегическите фактори за успех);
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(включваща
многомерност
разнообразни индикатори вътрешни, ориентирани към
резултатите, финансови, количествени, външни, качествени, нефинансови и др., т.е.
по отношение на финансите,
потребителите, доставчиците,
пазарите, трудовите ресурси,
процесите, качеството, използването на ресурсите, гъвкавостта, иновациите, времето и
др.);
- интегрираност (яснота относно
причинно-следствените
връзки при формулирането и
внедряването на стратегията).
В заключение трябва да се подчертае, че
измерването на резултатите от стратегическото развитие на организацията предполага разработването на широко приложим модел за
нейното балансирано и устойчиво развитие, в
който по подходящ начин да се оценява влиянието на качествените и количествените фактори за успех. По този начин е възможно да
се вземат синхронизирани управленски решения за стратегическото развитие на организацията в рамките на различни времеви периоди. При това е наложително моделът да бъде
гъвкав и да осигурява адаптивност, т.е. лесно
приспособяване на включените в него параметри към промените на бизнес средата и
самата организация.
-

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ORGANIZATIONAL METRICS AND ANTICRISIS DECISIONS
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper considers some important problems of strategic management in the organization. The special
features of the environment and the firms require new techniques of strategic decisions and performance
measurement: orientation to the consumers (the future); integrated analyses; team work; evaluation of the degree
of the strategy implementation; comparison between quality, costs and results etc. Such approach is appropriate
means for managing of the uncertainty and the complex dependencies. It secures flexibility and sustainability of
the organization’s development. A paramount task is the building of a model, which is modern tool for
measurement of variables of the strategic development and for evaluating its effectiveness.
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ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМАТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Галина Куртева
Бургаски свободен университет
Резюме
Глобалната финансова криза вече се усеща и от българския бизнес, а прогнозите на експертите за нейната
продължителност варират от няколко месеца да две и повече години. В тази несигурна обстановка на
фирмите у нас се налага не само да оцеляват, но и да се доказват като конкурентоспособни на европейския
пазар. Като ключови задачи пред ръководителите на фирми могат да се посочат: оптимизиране работата на
служителите и контрол върху вътрешнофирмените процеси, по-добро планиране на паричните потоци, подобряване процеса на маркетинг и продажби, както и запазване на добрите взаимоотношения с клиентите. Настоящият доклад акцентира върху проблемите при управлението на фирмата в условията на криза. Представени
са алтернативни направления за създаване на устойчивост на фирмата в кризисни ситуации.
Ключови думи: устойчивост, устойчиво поведение, кризисна ситуация, управление в криза
Key worth: stability and stable behaviour, crisis situation, managing a firm during crisis

Кризисна ситуация във фирмата
В контекста на теорията на системите всяка фирма като организационна единица получава ресурси (вход) от по-голяма система (външна среда), осъществява обработка на тези ресурси (процеси) и ги връща (изход) във външната среда в изменена форма (произвежданите
стоки и услуги). Чрез входа и изхода фирмата
реагира на измененията във външната среда националната икономическа система. От тази
гледна точка теорията на системите, приложена към организациите акцентира върху две
важни съображения:
- Първо: Оцеляването на организацията
зависи от способността й да се адаптира към изискванията на външната среда. Прекъсването на принципно непрекъснатия процес на адаптиране по същество е кризисна ситуация всяка
фирма.
- Второ: Адаптирането към изискванията
на външната среда изисква ефективно
управление на цикъла „вход - процес
- изход". Това управление във времето преминава през различни фази на
подем, застой или кризисни ситуации.
Следователно от гледна точка на системния подход факторите, които могат провокират
криза във фирмите са елементи както на външната, така и на вътрешната среда на фирмата. В този контекст можем да класифицираме
причините за възникване на кризата на „външни" (независещи от дейността на фирмата) и „вътрешни" (зависещи от дейността на
фирмата).
• Влиянието на факторите от външната
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среда (както на входа, така и на изхода) може
да подпомага или да ограничава дейността на
организацията. Всяко неблагоприятно въздействие е потенциална предпоставка за възникване
на кризисна ситуация. Например, често конкуренцията е тази, която предизвиква кризата.
Нейните действия трябва да се подлагат на непрекъснат анализ от страна на ръководството на
фирмата. Така е възможно да се очертаят
стратегическите и тактическите й замисли, което на свой ред ще позволи да се прогнозират желаните от нея промени. Конкурентните стремежи ще конкретизират алтернативите
за промяна във фирмата и съответната фаза от
кризисното развитие.
Кризисните ситуации придобиват конкретен характер и се влияят значително и от условията на макроикономическа стабилност или
дестабилизация. В условията на обществена
дестабилизация кризисните ситуации за една
фирма са по-многобройни.
Измененията на търсенето на дадена стока или услуга или измененията в структурата
на търсенето, на които фирмата не реагира,
могат да бъдат важни причини за появата на
кризисна ситуация. Промяната в поведението
на потребителя на продуктите или услугите,
предлагани от фирмата може да бъде симптом
за бъдеща неблагоприятна тенденция в приходите от продажби.
Движението на цените на суровините в
неблагоприятна посока може да бъде причина
за промяна на дистрибуторската политика,
търсене на нови доставчици и други действия,
чиято реализация ще е свързана с по-кратки
или по-продължителни кризисни ситуации във
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фирмата.
• Желанието да се измени технологията
на производството
Въвеждането на нова технология за производство понякога изисква организационни промени, повишаване квалификацията на изпълнителите, нови длъжностни характеристики.
Адаптирането към изискванията, произтичащи
от този процес често предизвиква напрежение сред персонала, което може да бъде
предпоставка за възникване на кризисна ситуация.
• Изменението на целите на лидерите,
т.е. собствениците на фирмата.
Всяка фирма в своето развитие следва
развитието в личен и професионален план на
своите управляващи, като отразява техните
силни или слаби страни. Това най-силно се забелязва в малките и средните предприятия,
които се управляват от собствениците си [1]. В
този смисъл промяната в намеренията и целите на собствениците, свързана с промяна в
организацията може да предизвика кризисна
ситуация.
• Не на последно по значимост място
следва да се посочи, че изменението
на целите на персонала като системообразуващ елемент на всяка фирма също може
да предизвика криза в организацията.
Логично следва да дефинираме понятието
криза, респективно кризисна ситуация във
фирмата.
При прегледа на икономическата литература по проблема не се откри едно фиксирано,
недвусмислено и неизменно определение за
това, което представлява кризисната ситуация.
Като понятие, съпътстващо развитието не само
на различните икономически структури, кризата е духовен, човешки, технологичен и природен феномен, при който е налице срив в
адаптационните възможности на определена
система (организъм, индивид, група, общност) с два възможни изхода: първият е фатален, водещ до загиване и смърт на системата, а вторият е позитивен, свързан с успешен,
релевантен отговор на предизвикателствата,
при което възниква нов тип структура, с променен модел на поведение. Всяка криза се характеризира с тотално въздействие върху човешките, социалните системи и многопосочни
ефекти, някои от които са с позитивни резултати [2].
От практическа гледна точка не винаги

знаенето на точното определение за криза е
полезно. Напротив, това може да попречи и да
не позволи да се идентифицира дадена ситуация като кризисна, защото в повечето случаи тези определения са зависими от конкретните условия, в които някаква ситуация търпи кризисно развитие, или от конкретните цели, които дадена обществена група си е поставила. Броят ситуации в зависимост от различните критерии, които се използват за определянето им като кризисни е сравнително неограничен. Следователно не винаги е сигурно, че знаенето на различни видове определения за криза би могло да послужи за жизнен
необходимото разпознаване и адекватно ориентиране в кризисната ситуация, в която се намира фирмата. Поради тази причина по-важно е да
се разполага с най-общ подход и техники за определянето на дадена ситуация като кризисна.
Ако приемем, че кризата е контрапункт на стабилността в развитието на една организация, то
можем да твърдим, че стабилността в организацията е нарушена, когато се установи отклонение от желани резултати и действия в фирмата и невъзможност на ръководството да
възстанови нормалния ритъм на работа с
натрупания опит и организационен потенциал. С други думи, когато поради някаква причина - липса на средства, информация или лошо
управление, е блокирано изпълнението на
целите на фирмата, възниква кризисна ситуация.
Много признаци във фирмата могат да
говорят за това. че в организацията назрява
криза., например:
- проблеми с изпълнението на постъпили от клиенти заявки;
- влошаване качеството на работа;
- затруднения с контрола над изпълнението на ежедневните задачи на служителите;
- загуба на клиенти, поради лошо качество на обслужването;
- проблеми при подбора на персонала;
- проблеми с процеса на определяне
целите на организацията, поради неразбирателство между различните управленски равнища и др.
Първите признаци за настъпването на кризисна ситуация показват само, че е настъпил
момент, в който решенията на възникналите
проблеми може да предизвикат повратност в
развитието на фирмата - към подобряване
или към влошаване [3]. Резултатът от проме-

37

ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМАТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

ните, свързани с тези решения може да бъде
както изключително неблагоприятен, така и положителен.
Симптомите на кризисното развитие
се проявяват в индикаторите (показателите)
и особено в тенденциите на техните изменения.
Ранното долавяне на симптомите е най-важното
условие за констатирането на кризата в организацията. Това налага постоянен контрол върху
ключовите индикатори, каквито са
- измененията на продажбите и печалбите;
- обращаемостта на капитала;
- ефективността;
- рентабилността и др.
Най-добрият индикатор за развитие на кризата, както и за силата на отделните й фази е
наличието на конфликти както вътре в групата,
така и между групите в отделната фирма. Кризисните ситуации засягат дейността на различни
групи хора в отделната фирма. В повечето
случаи тези групи са известни и се подлагат
на рационално управление. Колкото е поголям броят на конфликтите, толкова са побързи промените. Колкото са по-силни конфликтите,
толкова
промените
са
порадикални. Колкото са по-продължителни и с
по-голям пространствен обхват конфликтите,
толкова е по-голяма тяхната степен на въздействие върху пазара и отделните пазарни
играчи. След всеки конфликт има моментен
резултат. По него може да се съди за бъдещото
развитие на кризата или за отделните й фази
[3].
В рамките на шегата можем да кажем,
че има един много лесен начин за справяне с
кризата - фирмите просто да спрат да работят, с което икономиката ще изчезне, а с нея
и кризата. Истината е, че дори в условията
на криза повечето фирми няма да спрат да
работят, а техните мениджъри - да ги управляват. В подобни трудни времена обаче ролята
на управлението става все по-важна.
Кризата във фирмата може да е неявна и
да продължава дълго, отклонявайки големи
ресурси за себе си. Може да протича и извънредно бързо, особено ако собствениците
са оценили наличните ресурси и са определили
кои от тях (финансови, човешки, производствени, пласментни и т.н.) трябва да се изменят
или добавят за успешно преодоляване на кризата.
Излизането на една фирма от кризата фактически представлява нейното управление по
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време на криза. При това управление се използват методи и подходи, които значително се
отличават от управлението на фирмата в нормални условия. Така нареченото антикризисно
управление има за цел да предотврати или отстрани неблагоприятните за бизнеса явления
посредством използването на потенциала на
съвременния мениджмънт и да разработи и
реализира специфична за фирмата програма, имаща стратегически характер, т.е. позволяваща отстраняването на временните затруднения, съхраняването на пазарната позиция
на фирмата при новите обстоятелства, използвайки основно собствени ресурси. При тези
условия поведението на фирмата има ново проявление [4].
Алтернативно поведение на фирмата по време
на криза
Въпреки възможността за следене натрупването на кризисните фактори и прогнозирането на поведението им, елементът на изненадата при кризата не може да бъде отхвърлен.
Изненадата се изразява не толкова в началото
на кризата, колкото в характера на нейното
протичане. В този смисъл кризите само привидно са внезапни. Преди настъпването им често в организацията се появяват предупредителни сигнали/признаци. Техният анализ позволява
да се определи как конкретната ситуация ще
се отрази на фирмата. В този контекст преди
да посочим възможното поведение на фирмата в условията на кризисна ситуация е необходимо да се отбележи значимостта на съществуването и поддържането на алтернативни планове за предпазване от кризи.
В ежедневната си дейност всяка организация (както и всеки човек) непрестанно планира
евентуални кризи, често без да си дават
сметка за това. Например, организацията
съставя план за действие, в случай че доставката на определена суровина закъснее; подготвя своята реакция при евентуално нарастване търсенето на продукцията си; при положение, че е наясно със съществуването на риск
от пожар, ръководството назначава специално
лице по пожарна безопасност и др. Планирането на евентуалната криза няма за задача да
предотврати кризата. Планът се използва при
настъпването на кризата, т.е. топ се задейства от събитията. По този начин ще се възстанови по-бързо нормалното състояние и ритъм
на работа на фирмата и ще се намалят негативните последици от ситуации, чието кризисно
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развитие е предвидимо.
Често обаче фирмите изпадат в ситуация
породена от събития, които те не са познавали
или не са очаквали. Тези ситуации имат нов,
непознат за фирмата характер и поради това
тя не би могла да предвиди евентуалното им
кризисно развитие и последиците от него. В
такива случаи е много вероятно да се появят
заплахи за оцеляването на организацията. Поради това на изпитание се поставят компетентностите на мениджърския екип и способността
му да взема правилни решения в условия на
криза. На практика собствениците и мениджмънтът на фирмата нямат особено много варианти за действие в такива ситуации. Бихме могли да ги обобщим по следния начин:
- първо, те могат да използват самата
кризисна ситуация за определяне и
развитие на потенциала на фирмата,
като проведат необходимите изменения със собствени ресурси;
- второ, те могат да потърсят допълнителни ресурси за извеждане на организацията от кризата;
- трето, те могат да поканят консултанти по антикризисно управление да помагат да се изведе организацията от
кризата;
- четвърто, те могат да продадат фирмата, с което да сменят собственика и
управленческия екип. С други думи
да прекратят съществуването на
фирмата, изпаднала в кризисна ситуация.
За реализацията и на четирите варианта
трябва да се проведе цялостен анализ на работата на организацията и възможностите на нейния потенциал. В тази връзка се наблюдават и
оценяват отделните процеси, формиращи
себестойността на произвежданата продукция в организацията. Основните въпроси,
чийто отговор се търси са свързани с използването на ресурсите в организацията., например:
- как протичат процесите в организацията - има ли ли е по-рационален начин
от гледна точка на производителност и
качество;
- как са ангажирани хората в организацията - може ли да са по-малко без
да пострадат характеристиките на
процеса;
- какви са възможностите за намаляване
разхода на електроенергия;

възможно ли е да се намали разхода на
суровини и материали и на отпадъците,
които се получават от използването
им;
- финансово изгодни ли са, съдържат ли
възможности за подобрение процесите, изпълнявани във взаимодействие с
други фирми;
- и други.
Възможно е да се открият много нерационално изградени процеси, непълноценно използвани човешки ресурси, преразходи на енергия, суровини, материали, недостатъчно използвани възможности за повисоко качество на произвежданите продукти
и т.н. Преодоляването на тези проблеми ще
освободи значителни ресурси, които могат да
се използват за повишаване устойчивостта на
фирмата по време на криза.
Действително в кризисна ситуация е важно
организацията да се вгледа в себе си, да потърси баланс между дейности, генериращи високи
приходи, но ниска печалба, и такива с много
висока рентабилност, но с ниски обороти. В
тези ситуации, обаче не трябва да се пренебрегва стратегическото мислене, за да
не се пропуснат перспективните ниши за
развитие и възможностите за консолидация,
които ще се отворят с кризата. В този контекст
би трябвало мениджърският екип да се насочи
към генериране на проактивни стратегии. С
други думи да се разработят сценарии за развитие на организацията предвид пазарната конюнктура, промените в поведението на инвеститори, кредитори и потребители. Целта на тези стратегии е да предизвикат изпреварващи
действия от страна на организацията, попаднала в кризисна ситуация. При реализацията
на такъв тип стратегии може сериозно да се
подобрят показателите на организацията, но
въпреки това няма да се предотвратят ефектите
от кризата.
Изходът от една криза не може да бъде абсолютно предопределен. Разнообразието на изходния резултат (независимо дали в
положителна или отрицателна посока) създава
рискова ситуация. В този контекст съществено значение за ограничаване ефектите от
кризата има успешното управление на риска.
Важната роля на риск мениджмънта в управлението на бизнеса в условията на криза сполучливо е характеризирана от Кломан: „ ... неговото предизвикателство е да ни научи как да
живеем с несигурността, така. че рискът да
-
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се превърне във възприемлив стимул, отколкото неприемлива заплаха. В самото предприятие риск мениджмънтът трябва да стане интегрална част на технологията и управлението,
при която оценката, контролът и финансирането срещу рисковете, разходите и изгодите, да
се превърнат в непрекъснат процес на рационална проницателност и съждение" [6].
Обикновено се приема, че рискът има само
отрицателна страна, следователно и стратегията за управление е превенция и ограничаване на потенциалните вреди. В последно
време, обаче управлението на риска все повече се възприема като дейност, имаща за
цел изучаване и управляване както на положителния, така и на отрицателния ефект на
дадено събитие. За мениджърите е изключително важно да успеят да диверсифицират
рисковете за организацията, произтичащи от
кризисната ситуация. Те трябва да идентифицират, измерят и оценят по приоритетност потенциалните рискове, за да разработят съответната програма от мерки, обезпечаваща условия организацията да продължи да изпълнява
своите цели и задачи.
Най-сложния проблем за организацията в
условия на криза е управлението на персонала. НR1 - мениджърите следва да подготвят
персонала за очакваните ефекти от кризата и
да разяснят промените, които се предприемат
за преодоляване на очакваните негативи от кризата. По този начин персоналът ще се превърне
в съмишленик на ръководството при търсенето
и реализацията на решения в новосъздалите се
ситуации.
Когато фирмата е особено податлива
на влиянието на кризи или вече работи в
условията на криза, тогава тя е принудена да
създаде свои антикризисен екип. Основните
участници в него са най-вече представител на
висшето фирмено ръководство, главният счетоводител, РR2 - специалистът и главният
юрист [3]. Всеки един от тях има определено
предназначение. Ръководителят - да взема
решения, счетоводителят - да определя финансовата цена на кризата, РR - специалистът
да осъществява връзката с медиите, а юристът
да предпазва екипа от закононарушения и свързаните с тях последици. В зависимост от спецификата на влиянието на кризисната ситуация
върху организацията, в този екип могат да се
1
2

HR (от англ. Human resources) – човешки ресурси
PR (от англ. Public relations) – връзки с обществеността
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включат и други специалисти и технически лица
- психолози, социолози, финансисти, инженери
и т.н.
Задачата на антикризисния екип е да определи степента, в която поведението на факторите (от външната и вътрешната среда), създаващи кризисната ситуация влияят неблагоприятно върху организацията. В началото на
кризисната ситуация има определено натрупване на събития и информация за тях. Анализирането на тази информация по същество
разкрива дали фирмата е засегната от кризата
или не. При положителен отговор се пристъпва
към определяне на истинските причини за нейното възникване, които позволяват вземането
на конкретни решения и инициирането на
точни действия, с цел предотвратяване на негативните последици. В този контекст могат да
се обособят и етапите на антикризисните действия: идентифициране, ограничаване и овладяване на кризата.
Идентифицирането е насочено към разкриване на причините и определяне интензивността на поведението на факторите, предизвикващи криза. Може да се твърди, че този етап е
най-важния в антикризисната дейност, защото
ако не се определи и припознае истинската
криза, съществува реална възможност усилията
на фирмата да бъдат насочени в лъжливо измамно направление. Тогава последващите
действия няма да доведат до желан резултат.
Установяване на интензивността на въздействие на факторите, предизвикващи криза на свой
ред ще даде възможност да се определи дали
фирмата е в състояние да влияе върху изхода
на кризата и какво ще й струва това (като тази
цена не е задължително да има само финансово
измерение). Ограничаването на поведението на
факторите, предизвикващи кризата е възможно
само, ако са конкретно идентифицирани те.
Когато кризисната ситуация, засягаща фирмата е идентифицирана и ограничена, по същество е стартирала процедурата по овладяване й. В
този случай съществено за успешното овладяване на кризата е способността на антикризисния екип да взема конкретни решения и да
предприема съответни действия. Поради тази причина в него са включени хора, които
имат правомощия да вземат решения. Изборът
на правилното решение се основава върху на-
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личието на алтернативни предложения за решаване на конкретен ситуационен проблем.
В заключение от направеното изложение, относно поведението на фирмата в условията на криза, момеем да направим следните изводи:
Първо: Кризата в организацията нарушава нормалното й развитие. Тя предизвиква
отклонение или неизпълнение на целите.
Второ: Кризите се дължат както на екзогенни фактори, като тези фактори много често
се използват и за оправдание (лошо икономическо положение, проблеми в банковата система и т.н), така и на ендогенни предпоставки,
като мениджмънта в организацията; управлението на персонала, пласмента, производството, инвестициите, научноизследователската дейност, снабдяването/логистиката; финансите/контролинга.
Трето: Развитието на всяка организация
преминава през различни етапи - зараждане,
подем, застой, упадък. Всеки преход от един
етап в друг е съпроводен с кризисна ситуация,
която изисква преструктуриране, промяна в целеполагането и т.н. Решенията в цялостния
процес на развитие на организацията отразяват
силните и слаби страни на нейните ръководители. В този смисъл кризата и потенциалните
рискове, които тя поражда, поставя на изпитание компетентността на мениджърския
екип в организацията.
Четвърто: Алтернативите за действия на
фирмата в условията на криза са твърде ог-

раничени. Те трябва да бъдат съобразени с
възможностите на организацията (и ресурсни
и управленски) и с новите условия, създавани
от външните фактори. При търсенето на тези
действия организацията може да разчита на
собствената си компетентност, но може да използва и специалисти по управление на фирми
в условията на криза.
Пето: Така наречения кризисен мениджмънт на фирмата е свързан с разработването
на план, чиято цел е да се минимизират потенциалните и негативни ефекти от една криза, а
в някои случаи и за елиминиране потенциалната криза изобщо. Той най-често се разработва от специално сформиран за целта антикризиссн екип в организацията.
1.
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BEHAVIOUR OF THE FIRM IN TIMES OF CRISIS
Galina Kurteva
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
The global finance crisis is already influencing the Bulgarian business, and the experts' forecasts about how
long it will last vary from a few months period t i l l 2 years and more. In this unstable situation, the firms ot only
survive but prove themselves as competitive ones on the European market. Optimization of the of employees
and control over the intrafirm processes, better planning of money flows, improving the marketing and scales
processes as well as preserving the good relationships with the clients can be specified as the key tasks before
managers of firms. The present article emphasizes on the problems of managing a firm in times of crisis. Alternative solutions for achieving stability of the firm in crisеs situations are presented.
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Краят на всяка икономическа криза се
отбелязва с бурното развитие на идеи, приложими както в стопанския, така и в политическия живот. Промените в гео-политическата
карта на света провокират и обособяването на
нови икономически зони със съответните нови
центрове и пазари. Нормално и закономерно
е в следкризисен период пазарната обстановка да бъде променена и дезорганизираната
пазарна структура да регистрира огромен
дисбаланс между търсете и предлагане.
Анализът върху динамиката на световното икономическо развитие откроява практическата реализация на теоретично обосновани
тенденции, потвърждаващи висока активност в
разместването на социално-икономическите
пластове по отношение на пазари, организационно усъвършенстване, реален мениджмънт
и ефективен контрол
Критичният преглед на процеса по развитието и усъвършенстването на социалноикономическите отношения от средата на ХХти век до наши дни диференцира някой важни
тенденции:
Първо: Организационната активност се
насочва към непрекъснато подобряване на
връзките с потребителите;
Второ: Продължителността на жизнения
цикъл на продуктите се съкращава с пъти в
сравнение с предшестващите десетилетия;
Трето: Повишава се качеството на продукцията и се намалява себестойността;
Четвърто: Планирането и реализацията
на готовата продукция са израз на идеологията за пълно удовлетворяване на потребителското търсене.
Освен споменатите характеристики отличителна черта на съвременната икономика са
интензивните процеси на интеграция на участниците на пазара. Преструктурирането на
компаниите, вълните от сливания и поглъщания, срастването на промишления и финансо-
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вия капитал, концентрацията, специализацията, диверсификацията, кооперирането и интернационализацията са резултат от тези процеси. Вследствие на това непрекъснато расте
броя на корпорациите; обединенията, холдингите, конгломератите, консорциумите, финансово-промишлените групи и стратегическите
алианси. Развитието на интернет технологиите, разработката на платформи за електронен
бизнес служат като катализатор за тези интеграционни процеси. По мнението на много
специалисти интернет дава на бизнеса още
един способ за интеграция – виртуална корпорация, временното обединяване на няколко
компании и/или частни лица с помощта на
съвременни комуникационни средства за постигане на общи цели.
Интеграционните процеси предизвикват
съществени изменения както в организационното поведение, така и във вътрешната структура на компаниите:
- усложнена организационна структура
- наличие на автономни предприятия
със собствена логистична структура в
рамките на компанията
- сложна схема от производствени и
административни връзки между тези
автономни обекти
- географска разпръснатост на производствените, складовите и монтажните подразделения
- наличие на различни типове производство
- диверсификация на дейностите
- наличие на международна от доставчици на материали и услуги
- сложна верига на доставки както
между автономните подразделения на
компанията, така и между компанията и нейните дистрибутори и доставчици.

Евгений Стоянов

Задълбочаването на тези тенденции и
подсказани алтернативи генерират извода, че
е немислимо организационното развитие без
оптимизирането на организационните процеси
и дейности, максимизиране на всички разходи
и прецизиране на пазарната активност.
Световният опит показва, че успех съпътства организациите, които балансирано
консолидират своите усилия във всички направления и ги организират в единен производствено-пласментен процес, в който все почесто се използват промишлените стандарти
MRP\ERP в качеството на базови бизнесмодели насочени към максимална ефективност. Образците на споменатите стандарти
контролират процеса по интеграция на организационни дейности във всички организационни подразделения, намаляват количеството
грешки, отстраняват свръх планирането, явяват се като задължителен атрибут на моделите, реализиращи снижаване на себестойността на продукцията.
Исторически, методологията ERP, т.е.
планиране на производствените ресурси се

явява резултат от развитието на концепцията
MRP, обезпечаваща планирането на материални потребности, свързана с минимизацията
по поддръжка на складовите запаси (наличности).
Въпреки качествените промени в развитието на организационната активност на операционно и тактическо ниво в MRP-системите
се отчитат сериозни недостатъци [1]. В технологията на отчитане на материалните нужди
не се отчитат натоварването и амортизацията
на производствените мощности, стойността на
работната сила, потреблението на енергия и
др. Регистрираните слабости провокират логическото развитие на MRPII, или Планиране
на производствените ресурси. В рамките на
този модел влизат технология, материали,
оборудване, човешки ресурси, както и всички
разходи по енергийно потребление.
Усъвършенстването на MRPII-системите
върви с темпото и в тенденциите, диктувани
от пазара и подсказани от потребителските
нужди.

Сервиз

Доставки

Пласмент

Маркегинг

Финанси

Разработка

Производство

Снабдяване

Фиг. 1. Производствено-пласментен механизъм на предприятието

В образците на това поколение системи
са добавени реални възможности за отчитане
и управление на други организационни разхо-

ди. Именно така възниква концепцията ERP Планиране на ресурсите за нуждите на предприятието. В основата на методологията ERP
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стои принципа (repository), за организирано
съхраняване на данни, изграждане на информационен масив в процеса на организационна
дейност по всички направления и операции.
Реализацията на този етап се осъществява
чрез стандарта за планиране на потребността
от производствени мощности CRP, отначало
на цехово, а след това и на общозаводско
равнище.
Концептуалното усъвършенстване осигурява реална възможност да се оптимизират
най-вече управленските процеси, чрез своевременен достъп до необходимата действителна информация на делегираните, вземащи
решения лица. Концепцията ERP се налага в
производствената сфера, дотолкова, доколкото нейното приложение позволява съществено
съкращаване на времето за производство на
продукцията, намаляване на нивото на материалните запаси, а също и оптимизиране на
административните разходи, чрез ограничаване на административния апарат. Методологията ERP позволява обединяването на информация за всички ресурси обезпечаващи стабилен ритъм на производство [2].
През 90-те години концепцията ERP се
утвърди като пионер в областта на централизираната корпоративна оптимизация на процесите. От тогава организациите непрекъснато се развиват и това води и до появата на
следващите две поколения ERP системи. Това
са „разширените ERP”, при които доставчиците добавят функционалност за поддръжка на
транзакции в рамките на цялата корпорация, и
„корпоративния набор от приложения” - EAS,
където вече се предоставя пълна възможност
за анализ на всички дейности в рамките на
корпорацията. На този етап се добавят нови
строго дефинирани стандарти за финансово
планиране FRP, за дистрибуция на ресурсите
и логистика DRP и SCM и др. Цялата богата
гама от модули се превръща в реалност поради увеличаващите се възможности на новите технологии и по конкретно на електронното пренасяне на информация.
Развитието на модела EAS до началото
на 2000 разкрива светли хоризонти за безпроблемното развитие на ERP системите. Този
период е златен за развитието на е-бизнеса и
е-търговията и изкушението от златния блясък
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на това „е”, кара много организации да инвестират сериозно в “интелигентни информационно-управленски” решения. Но ентусиазмът и по двете концепции охладнява доста
бързо, като става ясно, че за да е успешно
едно решение трябва да балансира разумно
възможностите поне на двата модела неговия
концептуален произход има еклектичен характер.
Както е известно периода до 2000-та година е период на насищане на пазара на системи, но след края на еуфорията и последвалото осъзнаване, компаниите виждат, че имат
системи, чиято архитектура не е адекватна на
бизнес процесите в настоящето, понеже основните движещи сили за този бизнес вече са
се променили, което в по-далечен план доказва разместване на пластовете в социалноикономическия механизъм. В резултат на това
модерните организации се развиват в нова
среда, която определя и нови фактори на успех.
Съвременните
организации
поставят
изисквания, които правят повечето от съществуващите ERP системи неефективни и дори
неизползваеми, както от технологична, така и
от гледна точка на бизнес процесите. Новите
условия изискват както организациите, потребители, така и доставчиците да променят фокуса от вътрешната оптимизация на ресурсите
към интеграцията на процесите и сътрудничеството с външните контрагенти. В този контекст в последните образци се прилага и
стандарт за планиране и контрол в сферата на
пласмента, който да обвързва производствената програма и осигуряването на ресурсите
за нея с потребностите и изискванията на потребителите CSRP [3].
Тази нова среда провокира усъвършенстване на концепции и свързани с тях модели,
организации и перфекционизиране на дейността им и всичкото това конкурентноспособността в хоризонтална инфраструктура.
При тези нови условия през 2001 Gartner
Group за пръв път дефинират термина ERP II –
като ново поколение ERP стандарт, покриващ
и процесите извън границата на организацията
с цел добиване на конкурентно предимство.
Това предполага една интеграция на бизнес
процеси, приложения и данни на всички учас-
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тници в екосистемата включително директна
връзка с ключови бизнес партньори.
Опитите да бъде дефинирано понятието
ERP-системи се свързват както с представители на научната мисъл, така и с представители
на водещи консултантски организации. Като
най-пълно и точно се възприема определението, което дава Американско общество по контрол на производствените запаси на интегрираните информационни системи - ERP, като
метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси необходими да се набавят,
произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща организация.
Ретроспективният преглед на концепцията MRP\ERP и нейните модели открояват и
една друга съществена насока на развитие –
преосмисляне на мястото и ролята на контрола в управленския процес и последващото
усъвършенстване на системите за управленски контрол. Еволюцията на системите и методите за контрол експонира изместване на
епицентъра на контролно въздействие. Развитието на ERP-стандартите върви в синхрон с
развитието на стандартите за управление и
контрол на качеството, като този процес се
ускорява чрез възможностите, които предоставят усъвършенстваните образци на интегрираните системи.
Въвеждането на съвременните управленски информационни системи от типа ERP създава нови и значително по-добри информационни предпоставки за едновременното осъществяване на оперативно-тактическия контрол и контролът върху изпълнението на операциите. Може да се твърди, че се създават
както информационни, така и аналитични
предпоставки за преодоляване на известното
“откъсване” на висшия мениджмънт от проследяването в детайли на цялостното състояние на предприятието [4]. Гарантираното
единство на оперативните и оперативнотактическите аспекти на управленския контрол, обаче е само по отношение на материалните ресурси на предприятието, което се
възприема като едностранчиво информационно осигуряване за пълноценното функциониране на неговите системи. Регистрираната
информационна недостатъчност възпрепятст-

ва аналитико-информационната подготовка в
процеса по вземане на решение, като игнорира присъствието на нематериалните, вече
критични за съвременните условия фактори
на успех.
Развитието на концепцията ERP създава
информационно-интелектуална среда за развитието на една твърде значима идея. Всеки
следващ усъвършенстван образец е резултат
на критичното преразглеждане на причинноследствените връзки между качествата на
готовата продукция и качеството на организационните бизнес процеси, като основен фактор за задълбочаване на тази връзка е целенасочената организационна активност. Качественият скок на тази активност регистрира
сериозна трансформация на организационното поведение като съвременната организация
придобива статут от управлявана на самоусъвършенстваща се, а в контекста на контрола
от контролирана на самоконтролираща се.
Този процес на трансформация придобива
завършен вид поради логическата си организираност [5].
Макар при формирането на бюджетите в
съвременната организация основната част от
базата данни относно изходната управленска
информация да се предоставя от управленското счетоводство, като една твърде значима
алтернатива се утвърждават съвременните
образци
на
интегрираните
контролноинформационни системи-ERP. Образците от
последно поколение (ERPІІ) са изградени върху мултимодулен софтуер, чрез който се цели
интеграция на целия информационен поток в
една организация – финансова и счетоводна
информация, информация свързана с човешките ресурси, информация за логистика, за
клиенти(SCM) и за доставчици(CRM). Но тези
системи не са просто технологично решение.
Те целят решаването на бизнес проблеми. От
изключителна важност е презентирането и
анализа на всеки план по въвеждане на цялостна информационна система в контекста на
бизнес предизвикателствата. Архитектурата
на всеки модел е контролирано обособена,
целесъобразно насочена към решаване на
проблемите в организацията, включвайки и
нейните бизнес-контакти.
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Интегрираните информационни системи
от типа ERP улесняват, обобщават и съхраняват потоците на информация в бизнес организациите и осигуряват на мениджмънта директен достъп до безценна оперативна информация в реално време. Друга характеристика на
една интегрирана информационна система е
нейното оптимизиране и постоянно усъвършенстване на база “най-добри практики”. Тези
стандарти ангажирани с определени операции
са възникнали, както поради невъзможността
една система да обхване специфичните бизнес процеси във всяка една организация, така
и поради ненужното създаване на различни
стандарти за дадени процеси в организациите.
Модулната структура на системите позволява
висока адаптивност към организационните
особености и широка приложимост при формирането на информационен масив, необходим в процеса по вземане на управленски
решения. Системите с интегриран информационно-управленски характер от клас ERP
притежават следните обобщени свойства[6] :
- универсалност от гледна точка на типовете производство;
- поддръжка на база данни за планиране в множество организационни звена;
- по-широка сфера на интегрираното
планиране на ресурсите;
- включен в системата мощен модул за
планиране и отчет на финансите;
- вградени в системата средства за
подпомагане на вземането на решения.
В края на 90-те на XX век е проведено
мащабно проучване от водеща консултантска
организация «Accenture” по приложението на
интегрираните системи. Анализирайки характеристиките на ERP-системите и осмислянето
на тяхната роля при процеса по информационна подготовка за вземането на решения по
създаване на бюджети в най-концентриран
вид, според определена група учени [7],
обобщили резултати от редица изследвания и
анализи на ERP разработки, могат да се споменат следните приоритети в управленската
дейност и организационно поведение от въвеждането на интегрираните системи, подредени по значимост и важност:
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1. Подобрен процес на взимане на решения от мениджмънта – мениджърите подпомагани от подобрени инструменти за взимане на решения, са
способни да взимат по-добри и побързи решения, отговарящи на организационната стратегия.
2. Подобрено управление на финансите
на фирмата – финансовите и други
мениджъри може да упражняват построг контрол, да правят по-добри
прогнози за финансовите резултати и
да оценяват въздействието на оперативните промени върху основните показатели.
3. Улеснен растеж и повишена гъвкавост – сигурните информационни
решения позволяващи формирането
на адекватна на промените организация.
4. Намаляване броя на заетите – чрез
по-големите системни и оперативни
икономии позволени от информационното решение, организациите могат
да минимизират поддържащия персонал и следователно намалят разходите.
5. Скъсяване на цикъла на производство
– намаляването на цикъла на производство позволява на организациите
да бъдат по-малко тромави, намалят
разходите и подобрят качеството на
взаимоотношения.
6. Подобрено управление на наличностите/активите – постоянните, високо
интегрирани системи позволяват на
организациите да подобрят нивото на
обслужване и намалят разходите чрез
оптимизиране на веригата доставчикклиент в областите подобрено управление на активи или намалени наличности.
7. По-малко
физически
ресурси/подобрена логистика – чрез „изглаждане” на логистиката и минимизиране на асоциираните с нея материални ресурси, организациите постигат повишена оперативна ефикасност и намаляват разходите.

Евгений Стоянов

8. Повишени приходи – високо интегрираните бизнес процеси могат да позволят на една организация да предложи нови продукти или да се възползва от нови канали, по този начин
създавайки нови възможности да се
генерира приход и др.
Цялостният преглед на идеята ERP и концептуалното й развитие илюстрират сериозното влияние, което тя оказва върху процеса
на модерното управление, както в концептуален, така и в методологичен аспект. Усъвършенстването на процеса по вземане на решения и на контролния процес са само малка
част от доказателствата на това твърдение.
Друго съществено доказателство е радикалната промяна в състоянието на управленския
контрол, неговите системи и обоснованите
последствия.
Развитието на интегрираните информационни системи от типа ERP през ХХ век и до
днес, разгледано през призмата на целите и
задачите на модерния мениджмънт и контрол
позволява да бъдат направени следните обобщаващи изводи и оценки:
Първо. Фундаменталният научен подход
за разглеждането на системите ERP като съвкупност от елементите, връзките и взаимодействията между тях, съхранява своето основополагащо значение в научните изследвания. Същевременно, особено през втората
половина на ХХ век нараства ролята на научните и практико-приложни изследвания, които
са целенасочени към отделни аспекти и направления в развитието на структурата на интегрираните системи. Това надгражда съществуващите схващания за интегрираните информационни системи като системи с оперативна производствено-технологична насоченост, които имат за предмет изключително
материалните параметри на функциониране
на организациите. Към края на века вече в
голяма степен са оформени в теоретичен и
практически план нови концептуални възгледи
за тяхното развитие. Реалната причина за съществената трансформация се крие в съществените промени в съдържанието на системите
за управленски контрол, чиито информационни нужди обезпечават системите от типа ERP.
Преосмислянето на оперативно-тактическите

и в известна степен на стратегическите аспекти на системите за управленски контрол е
свързано преди всичко с промени за предметната област на контрола, използвания инструментариум и качеството на информация. .
Второ. Водещо значение като степен на
теоретична разработеност и практическа приложимост през втората половина на ХХ век
имат системите за бюджетен контрол, осигуряващи
потребностите
на
оперативнотактическото управление. Бюджетният контрол се утвърждава като централно звено на
управленските контролни системи и подчинява на своето развитие контролът за изпълнение на дейностите. Развитието на системите
за бюджетен контрол и на тяхното органично
интегриране със системите за контрол върху
дейностите е силно стимулирано и улеснено
от появата и утвърждаването на съвременните
управленските информационни системи. Постепенното надграждане и създаването на техническите и програмни предпоставки на системите от типа ERP създава необходимите
условия за това, като осигурява възможността
за улеснен и своевременен интегриран оперативен и оперативно-тактически контрол върху
значенията на материалните и стойностните
параметри на функционирането на организациите, резултиращи върху целите за нарастване на стойността.
Трето. Към края на ХХ век вижданията за
системите за бюджетен контрол целенасочено
се стремят да обхванат и стратегическите
аспекти за развитие на организациите, като
включат в тяхната структура и елементи на
стратегически бюджетен контрол. Това обаче
по правило се прави на основата на опитите
за интегриране на бюджетния контрол върху
стойностните и материалните параметри на
функциониране на организациите. В голяма
степен този подход е повлиян от състоянието
и развитието на ERP системите, които до първите години на новия век включително, са
изключително съсредоточени върху управлението и контрола на материалните и паричните ресурси. Това влиза в противоречие с необходимостта от контрол върху овладяването
на новите фактори на успеха, които в епохата
на знанието и информацията имат предимно
нематериален характер[8].
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Четвърто. Тенденцията за съсредоточаване
върху
развитието
на
оперативнотактическите аспекти на системите за управленски контрол, в т.ч. предимно на основата
на бюджетния контрол и системите ERP, намира ярък израз в появата и утвърждаването
на концепцията на контролинга. За разлика от
традиционните възгледи за бюджетния контрол, тази концепция поставя в своята основа
цялостното органично обединяване на осъществяването на функциите по планирането и
контрола и осигуряване на целенасоченото
развитие на организациите. Като ключово
условие за това обединяване се разглежда
проявлението на управленския контрол като
своевременна положителна обратна връзка и
фактор за целеполагането в единния процес
на планиране и контрол. Същевременно концепцията на контролинга прави значим в теоретично и практическо отношение опит за
утвърждаване на цялостна институционална
структура на системи за оперативно и оперативно-тактическо планиране и контрол, в т.ч.

за ситуирането на специализирани субекти на
контролинга в организационните структури.
1.
2.
3.
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8.
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ПЛАНИРАНЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА
Добрин Добрев, Радмил Николов
Икономически университет, Варна
Резюме
Икономическите сътресения в развитите страни са по-мащабни и от най-песимистичните прогнози.
Негативният им ефект се разпространи и върху българската икономика. Това поставя сериозни
предизвикателства пред мениджмънта от всички равнища. Разработването на ефективни планове може да
изиграе съществена роля в овладяване на кризата.
Ключови думи: икономическа криза, планиране
Key words: economic crises, planning

Увод
Глобалната финансова криза бързо прерасна в икономическа. Някои специалисти заговориха за компрометиране на световния икономически модел. Това естествено предизвиква
реакции на всички управленски нива. Сериозните икономически сътресения налагат преосмисляне на основни цели, възприети стратегии,
организационни и управленски модели.
Въпреки разнопосочните мнения за характера, силата и проявлението на кризата в нашата страна, все повече анализатори, специалисти и мениджъри са изправени пред предизвикателства, които нарушават утвърдени икономически практики и внасят високо ниво на
несигурност в различните стопански субекти.
Всичко това изисква прилагането на нови подходи и решения за действия различни от предвиденото и планираното. Логично, проявлението на такава мащабна криза поставя въпроса за
ефективността на прогнозно-плановата дейност.
Реакцията в развитите страни не закъсня –
САЩ и Европа разработиха спасителни планове, безпрецедентни по своя мащаб и финансиране. Усилия в тази посока направиха и управляващите институции в България. Все още обаче не се дискутират(в достатъчна степен), не се
предлагат варианти, алтернативи, подходи,
възможни решения, конкретни дейности ориентирани към овладяване на кризисната ситуация
и предназначени за българските стопански субекти.
Целта на настоящата публикация е да
обективизира възможностите на плановата
практика по време на криза и да предложи някои конкретни решения, които биха подпомогнали дейността на бизнес организациите.

В ситуация на криза на финансовите пазари, която се трансформира в икономическа
рецесия предизвикателствата пред българската
икономика се увеличават значително, поне в
краткосрочен план.
Постепенно след ясно изразените проблеми в сектора на недвижимите имоти и финансовия сектор, бяха засегнати и други индустрии,
които са пряко и непряко свързани по веригата.
Такива са строителството, производството на
строителни материали, метали, добив на суровини, автомобилната индустрия, транспорт,
някои луксозни стоки както и техните доставчици.
Към този момент сериозни сътресения
няма в секторите, които предоставят продукти
и услуги от първа необходимост, както и такива с ниска ценова еластичност.
Нашият най-голям пазар – ЕС е вече в рецесия. А притокът на капитали в страната зависи от доверието на инвеститорите и техните
възможности да набират финансиране. В подобна среда е необходимо и изключително
важно да се запази доверието на инвеститорите
и инвестиционната активност.
Има ли подготовка за справяне в подобна
кризисна ситуация българския бизнес, има ли
разработен „План Б”?
В управленската теория и практика понятия като „управление на кризи”, „антикризисно
управление” или „управление по време на криза” са често използвани и достаъчно добре аргументирани. Не е такава ситуацията с „планиране в условия на криза” и естествено възниква
въпроса дали изобщо могат (или по скоро –
дали е необходимо) да се разработват планове
в изключително динамичната и трудно предвидима кризисна среда.
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Намаляване на неопределеността, риска и
ограничаване на евентуални негативни последици като резултат от настъпване на кризи с
различен генезис, могат да бъдат постигнати
чрез използването на ситуационното планиране
и разработването на антикризисен план.
Този вид планиране е целенасочен инструмент за поведение на организацията в условията на неопределеност и нарастваща нестабилност на средата. В множество случаи тези
промени са толкова съществени и със силно
изразено негативно въздействие, че могат да
поставят организациите, отраслите и националните икономики в кризисна ситуация.
Ситуационното планиране е предварително
разработване на план за действие на организацията и последваща реализация на плана при
настъпване на съществени отклонения в елементите на външната среда, които отклонения
оказват сериозни изменения в производството и
реализацията, в условията за кредитиране, в
доставките, в центровете за печалба и финансовото състояние. Това е планиране, което
следва да се осъществи при нормална обстановка и да отчита възможното влияние на различни негативни фактори върху развитието на
организацията. Методически прилагането на
ситуационното планиране изисква ясно да се
определят двете фази при осъществяването му,
а именно:
- етапа на разработване на ситуационния план;
- етапа на реализация при конкретно
възникнали условия.
Методиката на ситуационното планиране
включва следните последователни дейности:
- установяване на ключовите фактори от
външната среда влияещи възможно
най дестабилизиращо върху развитието;
- съставяне на нормативен план, като
при разработването на неговите показатели се изхожда от ситуациията с
най-голяма вероятност за проявление;
- за всяко подразделение, продуктова
група или бизнес единица се предвиждат параметрични отклонения на показателите, които предполагат въвеждането на автономен режим на работа,
независим от общия план за дейност
на предприятието;
- опрределяне на момента за преминаване към реализация на ситуационния
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план и режим на работа в реалните
условия на променената бизнес среда;
- спазване на параметрите на ситуационния план и внасяне на корекции,
адекватни на реално променящите се
условия на средата;
- анализ и оценка на работата на мениджърските екипи по реализацията на
ситуационния план и внасяне на корекции във функциите и съдържанието
му в следващ етап.
Такава реализация на ситуационното планиране може да се постигне чрез използването
на различни методи: адаптивен, антикризисен,
принудителен и чрез управление на съпротивата.
Доколкото кризисните ситуации в средата
за развитието на бизнеса са нормални явления
в пазарната икономика, а в някои случаи могат
да имат и унищожителен характер, ефективността от прилагането на това планиране зависи и от някои допълнителни фактори. Такива
са:
- репутацията и имиджа на организацията;
- мнението на влиятелни финансови и
правителствени кръгове (характерно за
големите компании);
- готовността и опита на организацията
в подобни ситуации;
- адекватното поведение на организацията и особено на висшия мениджмънт
при реализацията на ситуационния
план.
Комплексните влияния следва коректно да
се отразяват върху параметрите заложени в
ситуационния план. От определящо значние са
промените в показателите за: продажби, печалба, доходи, ликвидност, размер на задълженията, отложени плащания, производство, използване на капацитета, персонал, капитализация и
др.
Успешното реализиране и постигане на
целите в ситуационния план е свързано с:
- адекватност и автономност на действията;
- задължително изпълнение на заложените регулативни мерки;
- ефективно използване на възможностите предоставени от секторните и националните антикризисни програми;
- оптимизиране на разходите, съкращаване и ликвидиране на дейности;
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повишаване на ликвидността и оптимизиране на капитала;
- оптимизация на човешките ресурси,
системите за възнаграждение и мотивация;
- ефективен маркетинг и активни връзки
с обществеността;
- реализиране на компенсиращи програми за установяване на устойчивост
и постигане на последващ растеж.
Без значение коя от индустриите анализираме, кризата ще има значително влияние върху бизнес средата в България и ще промени
начина, по който се управляват организациите
на глобално и локално ниво.
Естествено възниква въпроса какви конкретни мерки и дейности могат да прилагат българските предприемачи и мениджъри в тази
нестабилна икономическа ситуация. Разбира се
конкретните решения са силно зависими от типа индустрия, от спецификата на дейността и
от фазата на кризата в която се намира съответната компания, а именно – дали регистрира
първите признаци за забавен растеж на приходите и влошаване на рентабилността, или се
намира на ръба на финансовата несъстоятелност.
-

Растеж и устойчивост
Компаниите трябва да положат всички
усилия за да не спират растежа си. Редуциране
на темповете, но все пак с положителен знак
растежа може да се поддържа като бъдат ревизирани действащите практики за ценоообразуване с акцент върху продукти и услуги с ниска
ценова еластичност. Може да се търсят прилични нива на растеж в райони, които се намират в различни фази на кризата, или техните
потребители реагират на кризата по различен
начин. Стабилността и устойчивостта зависят и
от способностите на компаниите да приложат
иновации в своите продукти и услуги. Особено
силен ход е използването при подходящи условия на стратегията за вертикално интегриране.
Използването на възможностите за придобиване на конкурентите и доставчиците способства
за намаляване на риска от повишаване на цените на суровини и материали, от евентуален
фалит на основен доставчик, както и за оптимизиране на разходите. Много добра алтернатива в кризисни ситуации за намаляване на
риска е изграждането на стратегически партньорства (алианси) и венчърни сдружения.

Коректното и навременно планиране на
ресурсите и отчитане на резултатите придобива
особено значение. Необходимо е внедряването
на система за ранно предупреждение за проявление на различни рискове, например за намаляване на търсенето и реализираните обеми, за
проблеми в доставките или промяна на цените
на суровини и материали, за активиране на
конкурентите. В организационен аспект е необходимо да се съкратят сроковете за получаване
на актуална и детайлна вътрешно фирмена информация от продажби, дистрибуция, финанси
и т.н., за да се гарантира бързата и адекватна
реакция при възникване на неблагоприятни ситуации.
Планиране на разходите
Този подход е свързан с оптимизиране на
дейности, процеси и операции за намаляване
на времето на изпълнение и повишаване на
ефективността чрез ограничаване на елементите, които не носят добавена стойност. Търси се
оптималното използване на мащаба на компаниите за да се подобри ефективността на подпомагащите функции, каквито са информационните технологии, счетоводство, финанси,
маркетинг и др.
Организациите могат да повлияят върху
разходите си като преориентират постоянните
към променливите. Може да се постигне чрез
аутсорсинг на неключови дейности, които показват голяма амплитуда на натоварване –
например транспорт, маркетингови проучвания
и реклама, финансови, счетоводни и правни
услуги, информационно обслужване.
Задължително (в условията на българския
бизнес) е рязкото повишаване на производителността или чрез увеличаване на продукцията
със същия персонал и поддържане на установените нива с редуциран състав. В тази връзка
кризата може да предизвика оздравителни процеси и да раздвижи пазара на труда. Установените некоректни отношения между работодател
и служител могат да се нормализират и да заработи отново пазарния принцип на търсенето
и предлагането.
Друга възможност за оптимизиране на
разходите е промяната в системата за възнаграждение. В кризисни условия се увеличава
променливата част от възнаграждението на
служителите спрямо основната заплата и по
директното им обвързване с постиганите резултати. Това предполага преразглеждане на системите за мотивация и възнаграждение, и синх-
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ронизирането им с новите приоритети и антикризисни дейности.
Моделите за управление също могат да
бъдат подложени на трансформации насочени
към намаляване на разходите. Навременната
интеграция и преструктурирането на звена, отдели, клонове, както и промените в системата
за управление могат в значителна степен да
намалят постоянните разходи. Режийните за
продажби, управление и администрация могат
да бъдат приведени в съответствие с рентабилността на бизнеса. Конкретните дейности са
насочени към реинтеграция, намаляване на
разходите за финансово-счетоводните системи,
банковите и данъчните разходи, представителните, разходите за одит и др.
Планиране на човешки ресурси
Един от най-трудните за решаване въпроси
пред мениджмънта в условия на криза е този за
човешките ресурси. Проблемите произтичат от
несигурността на служителите за бъдещето им
в организацията, от липсата на ясна визия за
посоката на развитие, от неяснота за начина на
управление в кризисната ситуация, от недобрата комуникация, от нарастване на натоварванията в работния процес, от повишаване на стреса, от съкращаването на колеги и т.н. На първо място е необходимо да се идентифицират
онези служители, които са от ключово значение
и имат определяща роля за прогреса на организацията. Това позволява разработването на
адекватни програми за тяхното задържане и
развитие. Активни трябва да бъдат мерките и
към служителите с незадоволителни резултати.
Решението за бързо съкращаване на тези служители е за препоръчване пред ограничаване
на бюджетите за обучение и други разходи, касаещи всички служители.
Планиране на ликвидността и оптимизиране на
капитала
Един от първите симптоми за настъпваща
криза е намаляването на ликвидността. Характерно за българската икономика е сравнително
високото ниво на междуфирмена задлъжнялост.
Ограничаването на фирменото кредитиране
задълбочава този проблем. Поради това е необходимо организациите да разработят ефективен план за събиране на вземанията си, особено на тези със значително просрочие. Не са
редки случаите, когато ръководството е принудено да потърси помощта на специализирани
фирми. Логични са всички дейности, насочени
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към запазване на паричните средства и повишаване на ликвидността. Необходимо е преразглеждане на планираните капиталови инвестиции, като се акцентира върху тези с бърза възвращаемост и определящо значение за успеха
в средносрочен хоризонт. За повишаване на
ефективността в управлението с по голяма
честота трябва да бъдат прогнозирани и анализирани паричните потоци. Поради трудностите,
които компаниите изпитват при получаването
на кредити може да се пристъпи към използването на един сравнително малко използван в
българската практика метод за финансиране.
Лизинговото финансиране води до решение за
продажба на фирмени активи и тяхното обратно наемане. В тези условия интензивно ще се
продават активи с малка честота на използваемост и такива, които не са пряко свързани с
основната дейност.
Складовите запаси представляват средства,
които са блокирани за инвестиционна дейност
или за повишаване на ликвидността. Оптимизация може да се постигне чрез въвеждане на по
строг контрол на запасите и определяне на
минимални и максимални граници за запасяване съобразени с икономическата ситуация. Изградените добри отношения с доставчиците могат да се използват за удължаване на сроковете
за разплащане на доставките. За по добро и
конструктивно сътрудничество в кризисни ситуации е необходим повишен интерес към състоянието на контрагентите. Стабилността на
бизнеса, по-доброто и конструктивно сътрудничество изисква прилагането не само на икономически, а и на неикономически подходи към
клиенти и доставчици. От критично значение е
мениджърите да измислят нови начини за да
помогнат на клиентите да печелят, да бъдат
конкурентни и стабилни. Важно е да се подбират партньори и клиенти, които са способни да
оцелеят и да се инвестира в отношенията с тях.
Светът на бизнеса винаги в е бил подложен на кризи. Всъщност, кризата може да е
обичайно състояние на организация, която винаги работи на границите на възможностите си.
Проблемна е прекалената самоувереност на
мениджмънта. Ефективност може да бъде постигната при наличието на достатъчна като обем
и качество информация. За това планирането
трябва да се коригира своевременно, така, че
мениджърите да следят постоянно развитието
на ситуацията. Би било неразумно да се акцентира върху дългосрочното планиране в настоящата ситуация, при която и най добрите екс-
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перти не могат да предложат надеждни прогнози.
Изводи и препоръки
В публикацията е направен опит да се изтъкнат възможностите на ситуационното планиране като управленска дейност с превантивен за организациите характер, чиято полезност
се проявява при настъпвани на кризи. Предимствата на ситуационното планиране са значителни особено при нестабилни и нерегулирани
пазари, както и при проявлението на кризи с
цикличен и нецикличен характер. Това планиране е особено препоръчително за големи организации и такива, чиято дейност има въздействие върху голям брой потребители, а предлаганите продукти и услуги са с ниска ценова
еластичност. В кризисни ситуации високо

ефективно е и краткосрочното и оперативното
планиране. Естествено, не трябва да се допуска
една от основните грешки в планирането, а
именно - пренебрегване на средносрочното и
дългосрочното, докато се изразходва много
енергия за почти ежедневна промяна на плановете. Добра алтернатива на краткосрочното
планиране е експериментирането и изпълнението на множество малки проекти за изпробване
на новите пазарни реалности.
В условия на несигурност е необходимо да
се направи опит за предвиждане на най-лошия
възможен сценарий. Същевременно трябва да
се търсят адекватни действия, в случай че условията на средата се подобрят – т.е. разработен е оптимистичен вариант на плана.

PLANNING IN PERIODS OF CRISES
Dobrin Dobrev, Radmil Nikolov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The economic breakages in developed countries are more enormous even than most pessimistic forecasts.
The negative effect of it spreads over Bulgarian economy. Serious challenges in front of management of all levels
appear. An important role in coping with the crises can play the developing of effective plans.
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ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Людмила Михайлова
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Резюме
Устойчивото развитие и фирменото планиране са взаимосвързани понятия, с подчертано значение на управленската практика. Анализът и проверката на икономическите последствия и влиянието на фирмените намерения върху заобикалящата среда, още при тяхното планиране, т.е. преди тяхната реализация, е вече първостепенна задача на мениджмънта. В съвременните условия фирменото планиране е свързано с набелязването на цели, разработването на варианти за постигането им и определянето на необходимите за това ресурси.
Плановата дейност трябва да се основава на информация, получена от всички заинтересовани лица, в т. ч.
собственици, проектанти, доставчици, потребители, еколози и др., за да могат разработените планове да гарантират устойчивото развитие на фирмата и опазването на околната среда. Подобна идея налага, плановете да
отразяват началното състояние на фирмата, както и да бъдат дефинирани плановите хоризонти и количествените параметри на крайното (целево) състояние на фирмата. В процеса на реализация на плановете трябва да
се следи фактическото развитие на фирмата, да се измерват отклоненията от плановите параметри, да се анализират причините за отклоненията, а при необходимост – да се извършва актуализация. Отделните планови
документи трябва да бъдат съгласувани, което означава, че промените в един план следва да намерят отражение във всички свързани документи – други планове, спецификации и отчети. По такъв начин планираното може да се оцени преди да стане реалност и да се отчете и балансира ефектът на плановете върху заинтересованите лица и околната среда. С това на практика се гарантира самото устойчиво развитие на фирмата и се определя влиянието й върху средата.
Ключови думи: анализ, фирмено планиране, управление, устойчиво развитие
Key words: analysis, corporate planning, management, sustainable development

Увод
В съвременните условия устойчивостта се
разбира като начин на управление, при който
се запазва състоянието на ресурсите във вид,
пригоден за ползване в бъдеще време. В подобна връзка устойчивото развитие може да се
разглежда като балансиращо действие между
множество фактори (социални, екологични,
икономически), целящо опазването на ресурсите и екосистемите с течение на времето и с
поддържането на жизнения стандарт и икономическото развитие на организациите [1]. Разумното използване на природния ресурсен
комплекс е свързано с прилагането на успешни
виждания и разбирания за устойчивото развитие
като част от всяко бизнес решение във фирмите у нас и по света. От гледна точка на изследователите и практиците – интерес представлява търсенето на връзката между фирменото
планиране и устойчивото развитие в контекста
на поставените цели, разработването на варианти за постигането им и определянето на необходимите за това ресурси.
В статията е направен паралел между теоретичните, принципни разбирания за връзката
между устойчивото развитие в неговия класически смисъл и фирменото планиране и практиката на конкретна организация, действаща на
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световния пазар, включително и у нас. Целта е
да се анализират съвременните разбирания по
проблематиката и да се обоснове необходимостта от прилагане на концепцията за устойчивото развитие при фирменото планиране.
1. Фирменото планиране в съвременните условия
1.1. Значение на фирменото планиране за
развитието на стопанските субекти
Фирменото планиране определя цели,
разработва алтернативни варианти за постигането им и уточнява необходимите за това ресурси. Планирането в крайна сметка намира
израз в конкретни решения и планове на фирмата [2]. В теорията са известни различни класификации на фирменото планиране – в зависимост от значимостта за развитието на организацията, от фактора „време” и т.н. Според
първия признак, планирането се разглежда като: стратегическо, тактическо и оперативно [2].
Тези три направления са свързани със специфични параметри, следващи логиката на фирменото планиране. На стратегическо ниво се
планират продуктите (услугите), пазарите и
технологиите, по които ще се произвеждат и
продават създадените продукти и услуги. На
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тактическо ниво обикновено се набелязват два
параметъра – необходимите инвестиции за реализирането на планираните на по-горно ниво
продукти, на съответните пазари и по подходящия начин, и на второ място необходимото
финансиране на инвестиционните намерения на
фирмата. Оперативното планиране е свързано
с конкретните разходи и приходи от дейността
на предприятието. В крайна сметка действията
на всички управленски равнища трябва да бъдат планирани по начин, водещ до постигането
на крайната цел на всяка стопанска организация – положителен финансов резултат, като
същевременно се свежда до минимум негативното влияние върху околната среда.
В хода на изпълнение на планираните цели,
задачи и крайни параметри се уточняват и необходимите ресурси. В съвременните условия
планирането на използването на ресурсите и
увеличението на приходите е тясно свързано с
концепцията за устойчивото развитие. В този
смисъл тенденцията в международен аспект е
плановата дейност във фирмите да се основава
на информация, получена от колкото се може
повече заинтересовани лица, в т. ч. собственици, проектанти, доставчици, потребители, еколози и др., за да могат разработените планове
да гарантират устойчивото развитие на фирмата и рационалното използване на ресурсите.
Практиката показва, че когато дадена фирма
функционира въз основа на добре изградени
планове (стратегически, тактически и оперативни), хармонично съставени, следвайки логиката на фирмената стратегия и набелязаните
стратегически цели, тогава се постига и устойчиво развитие. То се свързва с възможностите
за протичането на ефективни динамични процеси, реинвестирането на печалбата, прилагането на нови технологии (високи технологии,
енергоспестяващи, екологосъобразни) в цялостната фирмена дейност и иновативен мениджмънт. Подобна идея е залегнала и в една от
дефинициите за динамични предприятия – субекти които „реализират висок бизнес растеж,
генерират висока добавена стойност, имат
проактивно пазарно поведение, прилагат стратегии, ориентирани към постигането на устойчиви конкурентни предимства, често използват
високи технологии и поемат висок, но пресметнат риск” [3]. Практически когато в предприятието се вземат координирани и хармонизирани управленски решения, следвайки идеята
за динамично и устойчиво развитие, негативните влияния върху околната среда се свеждат до

минимум и фирменото развитие остава относително стабилно във времето. Всичко това
предизвиква интерес към търсенето на практическата реализация на подобни управленски
разбирания.
1.2. Аспекти на фирменото планиране в
условията на динамична среда
През последното десетилетие въпреки голямото многообразие на проблеми като промяната на климата, движението от парниковите
газове, ресурсното осигуряване, финансовите
проблеми и т.н., производителите от различни
области търсят начини за постигането на печеливши фирмени резултати и динамичен растеж
в съчетание с положително въздействие върху
заобикалящата среда. Философията на съвременния мениджмънт е, че устойчивост се постига при едновременното планиране на положителните ефекти за околната среда, за стейкхолдерите в лицето на доставчици, клиенти на
дребно, индустриални потребители и за фирмата като цяло. Предвид това, все повече фирми
търсят начини за конвертиране на отпадъчните
продукти, за намаляване на енергийното потребление, намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване използването на природни ресурси и в крайна сметка снижаване на
разходите за производството и себестойността
на продукцията. Подобна идея налага, плановете да отразяват началното състояние на фирмата, както и да бъдат дефинирани плановите
хоризонти и количествените параметри на
крайното (целево) състояние на отделните
функционални звена и организацията като цяло.
В процеса на реализация на плановете трябва
да се следи фактическото развитие на фирмата,
да се измерват отклоненията от плановите параметри, да се анализират причините за отклоненията, а при необходимост – да се извършва
актуализация, особено що се отнася до използването на природните ресурси и енергийните
източници. Отделните планови документи трябва да бъдат съгласувани, което означава, че
промените в един план следва да намерят отражение във всички свързани документи – други планове, спецификации и отчети. По такъв
начин планираното може да оцени ситуацията и
резултатите още преди да станали реалност и
да се отчете ефектът на плановете върху заинтересованите лица. При необходимост се преразглеждат плановете и се извършва корекция
на параметрите. Практически, доброто фирме-
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но планиране може да гарантира устойчивото
развитие.
2. Идеята за устойчиво развитие – предизвикателство пред фирменото планиране на „Крафт
Фуудс”
2.1. Профил на компанията „Крафт Фуудс”
„Крафт Фуудс” е една от най-големите
световни компании в областта на хранителновкусовата промишленост със среден годишен
приход надвишаващ 37 милиарда долара. За
нея работят повече от 100000 служители по
целия свят. Компанията е част от класацията на
Standard & Poor's 500, както и на индексът за
устойчиво развитие Dow Jones Sustainability
Index и Ethibel Sustainability Index. В България
компанията „Крафт Фуудс” произвежда и предлага марките кафе „Jacobs” и „Нова Бразилия”,
шоколадовите продукти „Milka” и „Своге”,
„Suchard” и вафлите „Морени”. „Крафт Фуудс” планира разширяване на производствения
капацитет в България поради преместване на
производствените мощности от румънския град
Брашов. Силното развитие на компанията в
Румъния през 2008 г. води до необходимостта
от допълнителни производствени мощности, но
там възможностите за разрастване са ограничени заради липсата на площ и най-вече поради
факта, че предприятието се намира в централната част на града и оказва влияние върху
околната среда [4].
2.2. Устойчивото развитие като част от
фирменото планиране
Управлението в духа на устойчивото развитие не е ново явление за практиката на
„Крафт Фуудс”. По целия свят фирмата гарантира качеството на своите дейности, отнася се
с отговорност към обществото, управлява добре ресурсите си и се гордее с ангажираността
на служителите към проблемите на устойчивото развитие. Характерно за последните години
е включването на този компонент като част от
бизнес стратегията, при което всяко взето управленско решение трябва да гарантира устойчивостта. От съществено значение е координацията в действията на служители, доставчици,
клиенти и акционери, насочени към няколко
направления: подобряване управлението на
разходите; постигане на положителен оперативен финансов резултат; постигане на динамичен растеж на предприятието и т.н.
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Посочените направления са свързани с
намаляване на въздействието върху околната
среда; ефективно използване на природните
ресурси; акцентиране върху интересите на общностите откъдето фирмата черпи ресурси и
където предлага продукти.
Планирането е фокусирано върху няколко
ключови области, които мениджърите считат за
пряко свързани с устойчивото развитие на
фирмата. Това са технологии за производство
на опаковки за продуктите, енергоспестяващи
технологии, вода, транспорт и дистрибуция,
използване на получените твърди отпадъци,
реинвестиране в селското стопанство, при производството на суровини за продуктите на
„Крафт Фуудс”. Планираните мероприятия са
основани на процесната ориентация във фирмата по всяко от посочените направления:
а) нови технологии за производство на
опаковки за продуктите – целта е постигане на
по-добри резултати с по-малки разходи. Известно е, че опаковката на продуктите има значително въздействие върху околната среда – от
самото й производство до изхвърлянето й като
отпадък. В това направление фирмата планира
едновременно усъвършенстването на дизайна,
олекотяването, по-малкото материални разходи
за производство и използването на материали,
подходящи за рециклиране. Всичко се планира
при строги изисквания за безопасност на храните и запазване на тяхната свежест за подълъг период време.
б) енергоспестяващи технологии – целта е
използването на по-малко енергия и намирането на алтернативни и ефективни източници. В
това направление за период от седем години
фирмата е планирала и намалила използваната
енергия за производството на един тон продукция с 25% (вж. фиг. 2).
в) водопотребление – целта е снижаването
на разхода на вода, инвестиране в инсталации
за преработване и повторното й използване по
подходящ начин. За седемгодишен планов период фирмата е намалила водопотреблението с
34% (вж. фиг. 1).
г) транспорт и дистрибуция – целта е скъсяване на маршрутите, намаляване разхода на
гориво, повишаване ефективността на транспортната дейност и др. В това направление
фирмата е заложила в плана дългосрочно сътрудничество със спедиторски агенции, които
разработват варианти за намаляване на разстоянието при корабоплаванията.
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Намаляване на разходите при запазване на
качеството – фирмата планира инвестиции в
развитието на продуктите за поддържане на
високото качество, като се стреми към намаляване на разходите чрез използването на аутсорсинг при спомагателните дейности. Това
позволява по-тясно и ефективно сътрудничество с доставчици, клиенти и в крайна сметка, с
потребителите.
10

Куб. метри на тон

д) използване на получените твърди отпадъци – целта е изхвърлянето на по-малки количества отпадъци и повторната им преработка.
Поставянето на количествени цели подпомага
фирменото управление при измерване на
ефекта. За плановия седемгодишен период е
отчетено 16%-тно намаление (вж. фиг. 3).
е) реинвестиране в селското стопанство за
производството на суровини – целта е гарантиране високото качество на суровините от селското стопанство, при защита на околната среда
и подобряване на социалните и икономическите
условия в районите, където оперира фирмата.
Следвайки своята стратегия, първоначално фокусирането на фирмата е било върху развиващите се страни в Африка, Латинска Америка и
Южна Азия, където се отглеждат преобладаващата част от суровините със стратегическо
значение (кафе, какао и мляко). Планирани са
реинвестиции на печалбата за подобряване на
околната среда, подпомагане на селскостопанските производители и техните семейства.
и) иновативен мениджмънт – свързан е с
прилагането на четири ключови бизнес и функционални стратегии за динамичен растеж на
фирмата. Те са насочени към:
Пренастройване на организацията към
растеж чрез насърчаване на открита и честна
дискусия за откриване на слабите места в работата и възможностите за подобрение. Основната идея при фирменото планиране е постигането на баланс между решения на централата
на компанията и филиалите й по места. Лек
превес се наблюдава на мениджърите на филиалите, защото те са близо до потребители и
могат да предвидят техните действия.
Пренастройване към изискванията на пазара чрез идентифициране на тенденциите в
потребителското поведение, което оказва найголям ефект върху бизнеса. Тези тенденции са
свързани със здравеопазване и wellness, здравословно хранене, премиумни продукти (найвече при кафето). В тези направления се планират продуктови и екологични иновации.
Използване на търговските предимства –
„Крафт Фуудс” е един от най-големите и мощни производители и търговци в хранителната
промишленост, които гарантират постоянна
складова наличност. В централата на компанията планират разширяване на пазарите в Източна Европа, където се очаква бързо нарастващо
търсене, което гарантира конкурентни предимства и динамичен растеж.
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Фиг. 1. Консумация на вода при производството на
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Фиг. 2. Използване на енергия (гигаджаули на 1 тон
продукция)
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Фиг. 3. Получени твърди отпадъци
при производството (100 кг на тон)

Изводи
Опитът да се представят идеи за съчетаване на фирменото планиране с концепцията за
устойчиво развитие на фирмите, не изчерпва
многообразието от проблеми, част от които са
със спорен характер. Независимо от това, че
съществуват различни фирми, създадени с
аналогични цели, те имат различна ефективност и успех в постигането им поради различния си подход и различния си ресурсен капацитет. Успешното развитие на организациите зависи най-вече от доброто планиране - от опре-
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делянето на точни цели, разработването на реалистичен план за постигането им и привличането на необходимите ресурси (материални,
трудови, финансови и информационни). Устойчивостта на фирмата се свързва с умението й
да определи ясно целите си, да работи динамично и ефективно за постигането им като
привлича ресурси и използва технологии при
поемането на премерен риск. Фирмите трябва
да разработват планове, изпълнението на които
допринася за постигането на стратегическата
им цел без негативно влияние върху околната
среда и да търсят финансиране за реализацията й, а не да променят целевата си ориентация,
нагаждайки се към наличните ресурси. В този
смисъл устойчивото развитие е уникално за
всяка от тях. В представената фирма „Крафт
Фуудс” от 2001 г. насам планирането се извършва на базата на система от ключови показатели от областите, посочени в изложението,
които гарантират устойчивото развитие и запазване равновесието на системите. Практиката на фирмата е за непрекъснато балансиране
на системата от цели, политики и пътища за

постигането им, с което да се гарантира устойчивото развитие и опазването на ресурсите за
бъдещето.
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4.

5.
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Abstract
Sustainable development and business planning are interrelated concepts which have a great importance for
the management practice. The analysis and the examination of the economic consequences and the impact of the
company's intentions on the environment in the process of planning (i.e. before implementation) is the primary
task of every management. Nowadays the company’s planning is associated with identifying goals, objectives and
developing options for determination of the necessary resources. Planned activities should be based on information
received from all stakeholders, including owners, designers, suppliers, consumers, ecologists and others,
contributing to achieve a sustainable corporate development. Such an idea requires that plans reflect the initial
state of the company, define planning horizons and determine the quantitative parameters of the final (target)
status of the company. In the process of implementation of plans the management should monitor the actual
development of the company, measure the differences from the planning parameters, analyze the reasons for
these differences, and if necessary carry out corrections. The various planning documents must be coordinated, i.e.
changes in one plan should be anticipated in all related documents – other plans, specifications and reports. Thus
plans and their impact to various stakeholders are tested before taking action, which in turn contributes to the
sustainable development of the company.
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ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ
Милена Филипова
Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград
Резюме
Основна задача на управлението в кризисни ситуации е разработване и реализация на най-малко рисковите управленски решения, които да способстват за постигане на поставената цел и получаване на резултат с
минимално използване на допълнителни средства и с минимални отрицателни последствия. Кадровата политика за управление в кризисни ситуации е елемент на стратегията на предприятието в условията на криза. Тя
определя характера на отношенията между ръководството на предприятието и персонала. Целта на кадровата
политика за управление в кризисни ситуации е да запази кадровия потенциал на предприятието за осигуряване
неговото функциониране в условията на криза и при изход от кризата. Антикризисните оперативни екипи се
създават с цел намиране на нови технологии, внедряване на иновации, събиране на предложения от служителите за усъвършенстване на технологиите за производство и т.н. Цели се също организация на финансовия
мениджмънт при кризисните ситуации и изучаване и решаване на социалните проблеми, които възникват.
Ключови думи: управление, кризисна ситуация, екип
Key words: management, crisis situation, team

Основна задача на управлението на предприятието в кризисни ситуации е разработването
и реализацията на най-малко рисковите управленски решения, които да способстват за постигане на поставената цел и получаване на
резултат с минимално използване на допълнителни средства и с минимални отрицателни
последствия. Важно значение за преодоляване
на кризата в предприятието има подбора и подготовката на специалисти и мениджъри за преодоляване на кризисните явления. При подбора
на мениджъри в кризисни ситуации можем да
посочим следните изисквания:
- изчерпателна информираност за всички аспекти в дейността на организацията и междудисциплинарен подход за
вземане на решение;
- голям практически опит като мениджър;
- разбиране спецификата на кризисните
ситуации, сложността на решаването
на задачите в условията на дефицит на
време, умение да се избере адекватна
стратегия на управление;
- достъп до всички източници на информация за дейността на предприятието,
включително стратегическите планове.
По наше мнение подготовката и обучението на мениджърите е необходимо да се планира в две насоки - специализирана и психологическа. Специализираната подготовка на екипа
от мениджъри за управление в кризисни ситуации дава възможност за усъвършенстване на
членовете от екипа не само в сферата на непосредствената специализация. Формират се

навици и умения за диагностика на кризисните
ситуации, разработване на подходи и методи,
организиране на реализацията на антикризисните мерки и постоянен систематичен контрол
на процеса на внедряването им. Важно е също
да се провеждат специални занятия за формиране на организационно- технически навици за
прилагане на съвременни методи за подобряване на качеството на взетите решения.
Целесъобразно е психологическата подготовка на екипа от мениджъри за управление в
кризисни ситуации да се насочва към решаване
на задачи като психологическо информиране за
спецификата на емоционалното възприятие на
кризисната ситуация и поведение на служителите на етапа на развитие на кризисната ситуация; психологическо консултиране за отделните
аспекти на възприятие и реакция на мениджърите
в
условия
на
информационноемоционално пренатоварване; формиране на
комуникативни навици за общуване в условия
на високо емоционално напрежение и конфликтност на участниците; социално психологически тренинг за съвместимост и сътрудничество;
усвояване на начини и техники за профилактика на стресовите ситуации.
Характерът на функционалните задачи
свързани с управлението в кризисни ситуации
изисква наличие на следните умения:
- да вземат рискови и нестандартни решения в случай на отклонение на развитието на ситуацията от очакваното
или планираното състояние поради
липса на допълнителни резерви, време
или ресурси;
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оперативно организиране работата на
отделните специалисти и екипи с цел
решаване на поставените задачи в кратък срок;
- осигуряване на взаимодействие и координация на всички участници;
- организация на постоянен контрол по
реализация на антикризисните мерки.
Считаме, че могат да се приложат редица
форми и методи за подготовка на екип от мениджъри за управление в кризисни ситуации
като организационно изучаване на начините за
провеждане на обучение и тренинг, групов тренинг, делови игри, разбиране на конкретни ситуации и използване на компютърни тренажори.
Управлението в кризисни ситуации има за
цел избягване на кризисните ситуации, готовност да се противодейства на кризата и професионално поведение по време и след кризата. С
други думи управлението в кризисни ситуации
предвижда действия, адекватни на неговите
четири стадии, които в специалистите в Европа
наричат „предупреждение”, „готовност”, „реакция” и „обновление” (ПГРО), а в САЩ „намаляване”, „готовност”, „реакция” и „обновление” или четирите „R” (Reduction, Readiness,
Response, Recovery). По наше мнение необходимо условие за ефективната дейност на екипа
от мениджъри по управление в кризисни ситуации е познаването на модела „предупреждение”, „готовност”, „реакция” и „обновление”.
Неговото познаване спомага за формиране на
умения да се избягват заплахите и възникването на кризите, подготовка на организацията за
борба с кризата, осигуряване на ефективна
реакция при възникване на кризата и в периода
на обновяване след кризата. Действията, които
са характерни за отделните стадии „предупреждение”, „готовност”, „реакция” и „обновление” могат да се разделят на няколко подгрупи
(фиг. 1).
В процеса на управление в кризисни ситуации се решават редица задачи свързани с намаляване на потенциалните разходи, намаляване на риска, намаляване на експлоатационните
разходи, намаляване на застрахователните
вноски, намаляване на времето за реагиране и
обновяване, засилване на възможностите за
реагиране и обновяване, укрепване на имиджа
на неподвижност и ефективност на управлението в кризисни ситуации за възприемане от обществеността и повишаване на правовата и
обществена отговорност.
-
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Фиг. 1. Модел на управление в кризисни
ситуации [4]

Практиката показва, че в малките
предприятия и в подразделенията с до трима
човека, които непосредствено са свързани с
мениджъра на отдела или собственика на
предприятието, персонала с готовност взема
участие в разработването на обща програма за
управление в кризисни ситуации. Малкият екип
с по-голям ентусиазъм се отнася към
планирането и разработването на програми за
подготовка на персонала за управление в
кризисни ситуации, като не възниква проблем
във формализацията на дейността на групата
за управление в кризисни ситуации.
При големите предприятия вероятността за
приобщаване
на
основния
персонал
и
ръководните кадри към екипа по антикризисно
управление е незначителна. Ръководителят на
отдела може да бъде отделен от екипа, който
полага усилия за разработване на антикризисни
мерки във всеки конкретен отдел с няколко
йерархични нива. Другите мениджъри могат да
бъдат обременени със сложни, важни задачи. В
този случай работния екип за управление в
кризисни ситуации бързо се оказва изолиран. В
резултат това се повишава потребността от
формализация на антикризисния процес в
средата на предприятието и ясно установяване
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на връзка на екипа за управление в кризисни
ситуации с висшето ръководство, за да бъдат
подкрепени и реализирани антикризисното
планиране и готовия антикризисен проект.
„Един от големите помощници в работата на
екипа е доверието. Това умение не се научава
по интелектуален път, то се изгражда в
продължение
на
определен
период
на
съвместна
работа
и
опознаване
на
емоционална основа. Когато отсъства доверие,
отрицателните
емоции
като
завист
и
подозрение, могат да подкопаят и разрушават
съзидателната работа на екипа и да внесат
напрежение.” [1].
Повечето ръководители на предприятия и
мениджъри на отдели бързо разбират проблема
в трите взаимосвързани аспекти- координиране,
управление на реакцията и управление на обновлението. Тази структура предвижда пет етапа на действие свързани с реализацията на
проекта за управление в кризисни ситуации.
Първо. Определяне на категория за проекта- анализ на пазара, на влиянието на кризата и
формирането на съответни стратегии.
Второ. Избор на най-благоприятна стратегия или няколко стратегии за съставяне на план
- отгоре надолу, отдолу нагоре, обединяване на
двете стратегии, цялостен или специализиран
подход към всеки отдел. Членовете на екипите
могат да преминат към специализираните работни групи на отделните отдели начело с ръководителя, който координира дейността на
групата, задава насоката на дейност и формира
обща цел.
Трето. Определяне на тактиката - често
отгоре надолу и плановете за действие - често
отдолу нагоре. Накрая на този етап работните
групи могат да се превърнат в действащи екипи. Членовете на групите по планиране оценяват риска.
Четвърто. Усвояване на плановете и тактиката чрез тренинг. На този етап повечето организации изискват усъвършенстване на плановете с отчитане на специфичните изисквания на
всеки отдел, като мениджърите най-често извършват определено коригиране и мониторинг
на процеса с цел контролиране на промените в
плановете.
Пето. Обучение и тренинг на участниците
от екипите за управление в кризисни ситуации.
В практиката на управлението в кризисни
ситуации са разработени определени правила
за екипния мениджмънт, съгласно които е необходимо мениджъра да се увери, че програ-

мата на груповия мениджмънт има конкретна
цел и няма да отчита установените отношения
на служителите и да се увери, че ръководителите имат необходимите знания и могат да ги
използват. Мениджърът също така извършва
щателни проверки, наблюдава дали резултатите
отговарят на очакванията, дали програмата
отчита различията между различните ръководители [4].
В научната литература се разглеждат редица качества, които мениджъра по управление
в кризисни ситуации е необходимо да притежава. Едни от най- важните качества са суровост
и такт при общуване с подчинените, неуязвимост и устойчивост на стрес, физическа издръжливост, способност да се учи от грешките
си и да учи на това подчинените си. От значение е също да умее да мотивира подчинените в
кризисна ситуация, да умее да разрешава конфликтни ситуации, да може да води преговори
и да постига съгласие на страните, способност
за аналитично мислене и умение да реагира
бързо на промените в обстановката и комуникативност [2].
Необходимо е изпълнителите и мениджърите да знаят, че в кризисна ситуация своевременното планиране е по-резултатно и поефективно от реагирането и предупреждаването за кризата. От значение е плановете да са
гъвкави, с много алтернативи, да не са натоварени с детайли, които пречат или правят неуспешни някой части от плана или целия план.
Освен това опитния мениджър трябва да се
убеди, че персонала знае как да реагира в кризисните ситуации и може да ги премахва, че
отговаря на изискванията за работа в кризисни
ситуации. Считаме, че трите задължителни
изисквания за ефективно управление в кризисна ситуация са наличие на действащи комплексни антикризисни системи, способност за адекватна реакция на сигнала за тревога и способност бързо да се свикат необходимите специалисти и помощен персонал за работа в кризисни ситуации.
Важно значение има също и точността на
оценката за възможността да възникне кризисна ситуация. Често мениджърите на предприятието оценяват потенциалната заплаха нееднозначно. Някои от тях разглеждат като недостатъчни възникващите сигнали и затова не приемат, че може да се появи криза. В същото
време други мениджъри смятат, че новата ситуация не заплашва със съществени разходи.
Те считат, че възникването на криза е реално.
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На практика това означава, че в случай на осигуряване на готовност на предприятието за
преодоляване на кризата, тя може да срещне
трудности, поради разногласието на мениджърите за оценката на нивото на заплаха и потенциални разходи.
Оперативните екипи за управление в кризисни ситуации се създават с цел намиране на
нови технологии, внедряване на иновации, събиране на предложения от служителите за усъвършенстване на технологиите за производство
и т.н. Оперативните екипи се създават също
така с цел организация на финансовия мениджмънт в кризисните ситуации и изучаване и
решаване на социалните проблеми, които възникват. По наше мнение за преодоляването на
кризисните ситуации е удачно да се направи
следното разпределяне на функциите. Първата
оперативна група да организира контрола и
осигуряване на здрав психологичен климат в
колектива, както и предотвратяване паниката
сред персонала. Втората оперативна група да
извършва нормалната оперативна работа в
системата на управление, като се стреми да не
допуска срив или последствията да са с минимални разходи. Третата оперативна група да се
занимава с въпроси на управлението в кризисни ситуации съгласно стратегическия план и с
отчитане на обстоятелствата, които възникват в
процеса на развитие на кризата. Необходимо е
персонала на кризисните и оперативните екипи
да се подготвя едновременно в процеса на
предкризисното управление.
Кадровата политика при управление в кризисни ситуации е елемент на стратегията на
предприятието в условията на криза. Тя определя характера на отношенията между ръководството на предприятието и персонала. Нейната цел е да запази кадровия потенциал на
предприятието за осигуряване неговото функциониране в условията на криза и при изход от
кризата. Специалистите по управление в кризисни ситуации различават няколко разновидности кадрова политика в условията на криза
[3]. При пасивната кадрова политика в условията на криза няма разработена предкризисна
програма за действие на персонала на предприятието. В условия на криза кадровата работа
се свежда до ликвидиране на негативните последствия. При реактивната кадрова политика
ръководството на предприятието контролира
симптомите на кризисните явления и взема
мерки за локализация на кризата. При превантивната кадрова политика ръководството взема
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предупредителни мерки и разработва прогнози
за развитие на ситуацията, но предприятието
усеща недостиг на средства за противодействие на кризисните ситуации и обоснована прогноза за противодействие на кризисната ситуация. При активната кадрова политика ръководството на предприятието има възможност качествено да анализира развитието на кризисната
ситуация и необходимите средства за въздействие. При авантюристична кадрова политика
ръководството няма качествен анализ на развитието на кризисната ситуация и обоснована
прогноза за нейното развитие, но се опитва да
влияе с недопустими методи.
В условията на криза ръководството на
предприятието най-напред предприема мерки
за намаляване на производствените разходи и
персонала. Практиката показва, че в кризисна
ситуация кадровата политика на предприятието
може да бъде както ефективна, така и неефективна. Ефективната кадрова политика предвижда предприемането на редица мерки:
- намаляване на нивата на управление в
организационните структури на предприятието, но не отделните работни
места;
- укрепване на кадровия резерв в найвисокото ниво на управление;
- при съкращаването се отчита взаимозависимостта на елементите на организационната структура на предприятието;
- стимулиране на новите организационни структури на управление;
- определяне, подкрепа и издигане на
служителите, които имат лидерски качества и са способни да управляват;
- осъществяване на политика за квалификация и преквалификация на персонала в кризисни условия;
- децентрализация на системата за управление, предаване на съответните
пълномощия на мениджърите от всички нива;
- централизация на финансовия мениджмънт, предприемане на политика на
натрупване на необходимия капитал за
иновации и инвестиции;
- запазване на кадровото ядро на предприятието;
- подбор на перспективни работници.
Неефективната кадрова политика води до
негативни последствия. Te са разгледани в таблица 1.

ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

Табл. 1. Последствия от неефективната кадрова политика
Мярка
Потенциални резултати
Съдействие за доброволно уволняване на персона- Риск да се загубят квалифицирани работници
ла, в т.ч. пенсионерите
Предоставяне на дългосрочни платени отпуски на Загуба на квалификация от страна на служителите,
служителите
развитие на пасивност
Значително съкращаване на числеността на персо- Нарушение на технологичната дисциплина. Възникване
нала
на конфликти между персонала и ръководството на
предприятието
Спиране на програмите за квалификация и преква- Несигурност на работниците в бъдещето. Понижаване
лификация на персонала
на потенциалните качества на персонала
Строго регламентиране на трудовите процеси и Недопускане на персонала на предприятието да участотчетността пред ръководството
ва в управлението в кризисни ситуации
Недопускане на персонала да участие в разработ- Развитие на апатия и безнадеждност у работниците и
ването на конкретни мерки за извеждането на служителите на предприятието
предприятието от кризата
Предоставяне на принудителни неплатени отпуски Влошаване на морално-психологическия климат в кона работниците и служителите на предприятието
лектива, заплаха от загуба квалифицирани работници и
служители

Предприемането от предприятието на политика за формиране на уникален кадрови потенциал чрез подбор на специалисти, способства за разработването на нестандартни предкризисни мерки и поддържането в условията на
обща криза на предимства пред конкурентите.
Интелектуалното лидерство на предприятието в
тези условия дава възможност да се вземат
талантливи хора, което способства за създаването на конкурентоспособна продукция.
Ядрото на кадровия персонал на предприятието формира общи възможности пред неговите работници и служители, които осигуряват
стратегически предимства на пазара или на
отделните пазарни сегменти. Тези предимства
се основават на това, че конкурентите не могат
да произвеждат аналогични по качество продукти или услуги, или съществено закъсняват с
производството и предлагането им на пазара.
Възможностите, които съставят ядрото на кадровия потенциал се характеризират с определени признаци, а именно: те са свойствени
организационни системи на предприятието, а
не на отделни талантливи служители; способстват за реализация на стратегическите планове
на предприятието; способстват за съживяването и оцеляването на предприятието; обединяват
уменията и знанията на кадровия потенциал;
уникален източник на ефективна дейност е
комбинацията от научно-техническия, производствения, управленския и кадровия потенциал; имат значителна роля при разработката на
продукция на предприятието; има база за разработка и вземане на стратегически важни ре-

шения (диверсификация, рационализация на
структурата на предприятието, създаване на
нови предприятия и т.н.), а така също осигуряват еволюционно развитие на предприятието и
адаптация към външната среда; недостъпни за
конкурентите и могат да бъдат повторени със
значително закъснение.
Съкращаването на разходите в кризисни
ситуации преминава през няколко етапа и като
правило започва със съкращаване на персонала. Необходимо е да не се уволняват отделните
служители, а да се съкращават подразделенията- да се ликвидират подразделенията, без които предприятието може да работи в кризисната
ситуации. При масовите съкращения и уволнения се уведомят работниците за реалното състояние на предприятието и съществуващите
проблеми, като за уволнените работниците се
търси друга работа. Уволненията и съкращенията се правят от високо управленско ниво.
Следващия етап при съкращаване на разходите е намаляване на работната заплата и
премиите. На този етап е целесъобразно намаляването на работната заплата и премии да
започне от ръководителите и директора на
предприятието и заплатите на персонала да се
съкращават пропорционално (например, да се
съкратят заплатите на всички служители с
25%). От значение е намалените заплати да
бъдат не по- ниски от установения от законодателството минимален размер на работната
заплата.
След намаляването на работната заплата и
премиите се преминава към намаляване на
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продължителността на работния ден и работната седмица. За това е необходимо на първо
място да се намали продължителността на работния ден, за да не се спира производството, а
след това и на работната седмица, давайки
допълнителен ден за почивка (например да се
спира работата в петък и да има три дни за
почивка). Натрупаният опит по управление в
кризисни ситуации показва, че ръководството
трябва да се стреми да запази дилърската мрежа. В процеса на внедряване на мерките на
предкризисно управление е необходимо да се
формира система от оперативни кризисни групи, които при възникването на кризисни ситуации да започват да работят във всички организационни подразделения, събирайки информацията и бързо предавайки я във всичките нива
на предприятието.
Важна роля при формирането на екипи за
управление при кризисни ситуации има мотивацията. Необходимо е в колектива да се създаде атмосфера, която стимулира творческо
търсене и усвояване на нововъведенията, а в
процеса на преодоляване на кризата да се
внедри система за задължителни премии за
направено конкретно предложение и нововъдение. Персонала може да се стимулира чрез
еднократни премии и увеличаване на бъдещите
приходи.
В заключение ще отбележим, че в процеса
на предкризисния мениджмънт при подготовката на персонала могат да възникнат някой негативни последствия. Например част от персонала да покаже недоверие към стабилността на

предприятието, а това на свой ред може да
доведе до текучество на кадрите и съпротива
на персонала към промените и реорганизациите, свързани с внедряването на мерки за стабилизация на финансовото положение. Трябва да
се има предвид, че инертността на част от персонала, която не желае да се правят промени в
съществуващото положение може да бъде заплаха от влошаване на социално психологическия климат в колектива. При реализация на
антикризисните мерки персонала на предприятието може недоволства поради намаляването
на заплатите и премиите. Особено болезнено
реагират уволнените служителите при съкращаване на персонала. С цел намаляване на
негативните последствия се препоръчва висшия
ръководител на предприятието да проведе събеседвания със служителите които са уволнени.
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BUILDING ON TEAM FOR МANAGEMENT IN CRISIS SITUATION
Milena Filipova
Neofit Rilski South-west University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
The major task of the anti-crisis management is the development and implementation of the least risky
management decisions contributing to the achievement of the goals assigned and to the obtaining of a result with
a minimum use of additional resources and with minimum negative consequences. The personnel anti-crisis policy
is an element of the strategy of the enterprise in crisis conditions. It determines the character of the relations
between the management of the enterprise and the staff. The goal of the personnel anti-crisis policy is to preserve
the personnel potential of the enterprise to ensure its operation in the state of a crisis and at the way out of the
crisis. The anti-crisis operating teams are established with the purpose of new technologies finding, innovations
introducing, as well as for collecting of employees’ proposals for the improvement of the production technologies,
etc. Another aim is the organization of the financial management in crisis situation and the study and solution of
the social problems that arise.
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МОДЕЛ ЗА РАСТЕЖ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Катя Владова
Икономически университет, Варна
Резюме
Докладът се насочва към анализ на особеностите на процеса на растеж на малките и средни предприятия
(МСП) и извеждане на ключовите фактори за растеж, които могат да бъдат обединени в следните групи: характеристики на личността на собственика-мениджър, фирмени ресурси, стратегия и външна среда. За успешен
растеж на фирмата е необходим синхрон и съответствие между тях, но обединяваща и решаваща роля има
личността на собственика-мениджър на МСП. Основната цел на доклада е се предложи модел за растеж на
МСП, въз основата на обзор на съществуващите теоретични модели, който да се тества в конкретната ситуация в България. Предложеният модел е тестван в рамките на емпирично изследване, проведено в периода декември 2007 – май 2008 г., сред регистрираните туроператорски фирми във Варна, Добрич и Бургас.
Ключови думи: растеж, фактори за растеж, МСП, модел за растеж
Key words: growth, growth factors, SME, growth model

Увод
Управлението на растежа на малките и
средни предприятия (МСП) е особено значима
проблематика в условията на непрекъснато
променяща се среда, интензивна конкуренция и
повишени изисквания към конкурентоспособност на фирмите. В повечето случаи усъвършенстването на управлението е насочено към
растеж на фирмата, но не всички фирми са
ориентирани към растеж. Във фирмите, като
социални образувания, чиято дейност зависи от
активността на участниците в тях, растежът не
може да бъде отчетен като предварително
програмиран [5]. Заобикалящата среда оказва
непрекъснат натиск, който може да се окаже
основен стимул за растежа, но това не е задължително. Процесът на фирмено развитие се
осъществява по уникален начин за всяка фирма и протича с индивидуални темпове.
Най-голям принос за икономиката като цяло имат МСП, които са преминали успешно
началния етап на развитието си, разполагат със
значителен потенциал и възнамеряват да растат. Само една малка част от всички МСП,
които оцеляват в началния етап на развитието
си, се насочват към растеж. Преходът от началната фаза на развитие, която се характеризира с емпиричен тип управление, към фазата
на професионалния мениджмънт е критичен за
оцеляването на МСП. Освен това би трябвало
да се отбележи, че не всички от МСП, които
желаят да достигнат до реален растеж, в действителност успяват. Според нас, именно това е
най-важният етап в тяхното развитие и изследователските усилия трябва да бъдат ориентирани
към него.

Основната цел на доклада е да предложи
концептуален модел за растеж на МСП, въз
основата на обзор на съществуващите теоретични модели, който да се тества в конкретен
бранш в България. Предложеният модел е тестван в рамките на емпирично изследване, проведено в периода декември 2007 – май 2008
г., сред регистрираните туроператорски фирми
във Варна, Добрич и Бургас. Разработеният
въпросник е изпратен по конвенционалната или
по електронната поща, като са предвидени също така лични срещи при попълването на анкетите от туроператорите. За емпиричното изследване се прилагат допълнително различни
статистически методи – дескриптивен, факторен и регресионен анализ на данните. Практическото отразяване на ординалните променливи
на скала, близка до интервалната, е предпоставка за определяне на корелационни и регресионни връзки между променливите и по този
начин представлява изходна база за преминаване към следващия етап на анализ. Основното
предназначение на факторния анализ е именно
да открие латентните фактори, които обясняват
или стоят в основата на взаимно-свързаните
изходни променливи величини, докато на регресионния – да открои най-значимите фактори,
допринесли за реалния растеж на туроператорските фирми.
Изложение
В специализираната литература по управление са предложени редица модели за растеж
на фирмата от позициите на различните теоретични подходи. Смята се, че най-подходящ критерий за класификация на моделите е използ-
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ваният метод за анализ. По този начин във възможно най-малко на брой групи бихме могли
да обхванем разнообразието от модели за растеж, а именно: математически-формални модели, описателни модели, емпирични модели.
Докато математически-формалните модели
измерват количествените параметри и проследяват тяхното влияние върху растежа, описателните модели допускат разглеждането на
количествени и на качествени параметри, като
анализират влиянието им върху растежа. Чрез
тях комплексните отношения се представят по
систематичен и опростен начин въз основата на
причинно-следствените връзки. Те са сред найинтензивно обсъждани в литературата, в контекста на концепцията за жизнения цикъл на
фирмата, но едновременно с това те са и интензивно критикувани като модели за предвиждане на растежа.
Считам, че бихме могли да се присъединим към критиките по отношение на факта, че
бизнес фирмите не са биологични, а социални
образувания и решенията, които вземат, зависят от личния избор, предпочитанията, мотивацията и интересите от една страна и от друга –
от промените и ограниченията във външната
среда. Заплахата от използването на подобни
модели идва оттам, че се предлагат прекалено
опростени стереотипи на фирми в различен
етап на растеж и се подкрепя концепцията, че
фирмите преминават от период на сравнително
по-слаба организация към рационално планирани и формализирани системи [5]. Повечето
от моделите са по-скоро „нормативни”, отколкото получени въз основа на значителен емпиричен материал, поради липсата на данни за
дълъг период от време. Затова и преобладават
повече обобщенията, с основно допускане че
предприемачът/ мениджърът трябва да промени стила си на управление от емпиричен към
професионален.
По отношение на емпиричните модели ще
посочим, че те са резултат от изследвания,
изведени на базата на подробно проследяване
на историческото развитие на фирмите. Чрез
целенасочено разработени казуси се анализират факторите за успешен растеж.
Управлението на растежа за МСП може да
бъде описано като развитие на конфигурациите, така че да възниква взаимодействие на променливите, което благоприятства растежа на
фирмата. Предприемачите, които искат да доведат фирмата си до растеж, първо трябва да
се погрижат за възможно най-добри и взаимно-
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съвместими конфигурации на следните променливи: личност на предприемача, външна
среда, ресурсна обезпеченост, управленска
стратегия. Едва след това, те трябва да съгласуват собствените си цели и способности с
останалите променливи.
Както отбелязват Милър и Фрийзен (1984)
[4], акцентът във фазата растеж е поставен
върху реализирането на повече продажби (ръст
над 15%), формализиране на процедурите и
установяване на функционална структура. Растежът се осъществява по-лесно, когато за това
подпомогне и външната среда, например пазар,
който непрекъснато нараства. По възможност
трябва да се осъществи промяна към една благоприятна за растеж среда. За това биха могли
да помогнат и активните връзки с обществеността, които МСП осъществяват. Възможно е
също и обратната ситуация, в която всички
други променливи имат значителен потенциал
за растеж, а средата да е негативна по отношение на растежа.
Ресурсната обезпеченост (информация,
структури, капитал и др.) също може да подпомогне растежа на МСП. Дефицитът в тази
област може да бъде компенсиран от предимствата на другите променливи, например недостигът на капитал и добре развити капиталови
пазари, силни личностни качества, проактивно
стартегическо поведение, ефективен управленски средства. Дори когато управленският инструментариум е слаба страна на предприятието,
все още има шанс за растеж, ако собственикът/ мениджър се възползва от благоприятните
възможности на външната среда, силните личностни качества и ресурсната обезпеченост. Не
е задължително всички елементи да бъдат налице в конфигурациите за растеж на МСП, но
управлението на растежа трябва да е насочено
към хармонията (синхрона) между отделните
променливи.
Конфигурациите по своята същност са динамични и трябва да се изследват, в процеса на
тяхното възникване [3]. За да се разкрие „ядрото” или централната идея във всяка конфигурация и взаимозависимостите между нейните
елементи, най-добре е да разгледаме МСП за
един по-дълъг период от време. По този начин
може да изследва последователността от взаимодействия между елементите, които формират конфигурациите във фазата „растеж” и да
достигнем до важни изводи, кога и как възниква
„ядрото”, около което се формира конфигура-
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цията, как елементите на стратегията и структурата усилват взаимно своето влияние.
На преден план бихме могли да изведем
три основни елемента на конфигурацията за
растеж: фактори на външната среда, вътрешнофирмените ресурси, личността и поведението
на собственика/ мениджър. Тези фактори заемат основните „блокове” в предложения от нас
концептуален модел (вж. фиг. 1). Считаме, че
растежът на МСП е комплексен процес, който

обхваща тяхното взаимно действие. Ключово
място в процеса на растеж и „ядро” на всяка
успешна конфигурация заема собственикът/
мениджър на МСП като обединяващ фактор [1,
2]. В непрекъснатия процес на вземане на решения той определя на практика степента на
използване на стимулите и ограниченията на
външната и вътрешнофирмена среда, като на
тази база извежда и осъществява целите и
стратегиите за растеж на фирмата.

Предприемач (собственик/ мениджър на МСП):
• Пол, възраст, образование,
• Склонност към риск, преценка на риска,
• Решителност, воля, амбиция (необходимост от постижения),
• Творчество, новаторство, реализиране на нови идеи,
• Предишен професионален опит,
• Управленски умения, • Контакти в бранша и др.
Външна среда:
• Макро-среда:
o Макроиконом.
среда,
o Законова среда
(административна),
o Банкова среда,
o Демографска и
социална среда,
o Политическа среда,
o Технологич. среда,
o Екологична и
природна среда и др.
• Конкурентна среда:
o Пазарно търсене,
o Конкурентен натиск
(брой конкуренти,
видове конкуренти,
интензивност),
o Развитие на бранша,
тенденции и др.

Импулс за растеж
(стимул за растеж)
Определяне на желания растеж от
предприемача
• интерпретация на сигналите от средата
• оценка на средата
• решение за растеж според склон. към
риск и др. х-ки на личността
Потенциал за растеж (ресурси на
фирмата)
Ограничения (пречки) за растежа
от външната среда:

от вътреш. среда

o Недостат. законово
регламентиране,
o Нелоялна
конкуренция,
o Интензивна
конкуренция,
o Недостатъчна
подкрепа от д-вата.

o Разногласия с
партньорите,
o Лошо качество,
o Липса на нови
прод./ усл.,
o Липса на квалиф.
персонал,
o Липса на фин. ср.

Вътрешно-фирмена
среда:
• Характеристики на
фирмата:
o Възраст,
o Месторазположение,
o Правен статут,
o Размер,
o Предмет на дейност
(сектор/ бранш),
o Собственост и др.
• Ресурси на фирмата:
o Персонал (мотивация,
квалификация, умения),
o Материални ресурси,
o Финансови ресурси,
o Информационни
ресурси,
o Технологични
ресурси и др.

Цели за растеж:
• Разширяване/ Запазване на паз. дял,
• Разширяване на дейността,
• Оцеляване на фирмата,
• Увеличаване на печалбата,
• Увеличаване на оборота.
Стратегия за растеж (път за растеж):
• Предлагане на нови услуги,
• Търсене на нови пазарни ниши,
• Диверсификация на бизнеса,
• Специализация на дейността,
• Подобр. на кач-вото на прод./услугите,
• Активен маркетинг (вкл. ценова пол.)

Реален растеж, измерен чрез:
• Брой на заетите,
• Оборот,

• Активи (бал-с),
• Печалба и др.

Фиг. 1. Концептуален модел за растеж на МСП

Собственикът/мениджър дава облика и насоката за действие на МСП и затова неговите

личностни характеристики и поведение са определящи за растежа, например пол, възраст,
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образование, склонност към риск, преценка на
риска, решителност, воля, амбиция (необходимост от постижения), творчество, новаторство,
реализиране на нови идеи, предишен професионален опит, управленски умения, контакти в
бранша и др. Факторът „външна среда” обединява характеристиките на макро-средата и на
конкурентната среда, докато факторът „вътрешно-фирмена среда” включва характеристиките на фирмата и различните видове ресурси,
с които разполага фирмата.
Водещо място в процеса на растеж на
фирмата заемат стимулите за растежа, защото
те показват откъде идва импулсът за растежа
на МСП. Предприемачът преценява (интерпретира) възможните благоприятни източници от
външната среда (например повишено пазарно
търсене, откриване на подходяща ниша и др.),
както и от вътрешно-фирмената среда (например налични фирмени ресурси, новаторство,
личностни характеристи и др.).
На следващия етап предприемачът (собственик/мениджър на МСП) взема решение за
растеж, дали изобщо има смисъл да расте
фирмата, в каква посока и с каква скорост, въз
основа на получените вече „сигнали”. Основните фактори тук са неговите лични и професионални цели, виждания за развитието на бизнеса,
опит, способности и др., като по този начен се
определя желания растеж на фирмата.
Освен това ресурсният потенциал на фирмата определя до каква степен е възможно
постигането на реален растеж. В резултат на
своя предприемачески опит и управленските
умения, собственикът/ мениджър на МСП преценява, дали фирмата може да расте и поставя
границите на растежа. От друга страна, външната и вътрешна среда също могат да поставят
бариери/ пречки (ограничения) за растежа.
В зависимост от поставените цели фирмата изминава пътя/начина (реализира избраната
стратегия) от желан растеж, който се основава
на стремежите на предприемач, до реален растеж, който представлява реалното нарастване
на стойността на фирмата, измерена например
чрез положителната промяна на броя на заетите, оборота, печалбата и/ или активите, за даден период. Потенциалният растеж определя
възможностите на фирмата и адекватността на
поставените фирмени цели.
Постигнатият реален растеж впоследствие
оказва влияние обратно на основните групи
фактори, довели до него, т.е. налице е обратна
връзка с външната и вътрешнофирмена среда,
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и собственика/мениджър на МСП. По този начин смятаме, че се постига завършеност на
модела и процесът на растеж може да се разглежда като една последователност от взаимообвързани елементи и етапи.
Изводи и препоръки от проведено емпирично
изследване за тестване на модела за растеж
Както е посочено по-горе, разработен е
въпросник, който съответства на елементите на
предложения концептуален модел и е изпратен
на собственици/мениджъри на туроператорски
фирми в Черноморските области – Варна,
Добрич и Бургас. За целите на анализа могат
да бъдат използвани 102 правилно попълнени
анкети.
Резултатите от приложения факторен анализ показват, че според анктерираните мениджъри/собственици, трите основни фактора за
постигане на растеж са следните: външна среда, вътрешнофирмени ресурси и качества
(умения) на предприемача. Откриването на
скритите структурни връзки между променливите за растеж и обособяването им в три групи
фактори и стимули съответсва на теоретично
изведените групи за растеж. Въпреки това резултатите от факторния анализ не ни дават
точен отговор на въпроса какво е влиянието на
всеки фактор върху осъществения или неосъществения растеж от фирмите.
С инструментариума на факторния анализ
не можем да установим кои фактори имат найсилно положително влияние върху растежа, кои
на практика са действали ограничително за
растежа и кои не са имали никакво значение за
растежа на туроператорските фирми в България, през периода 2004 – 2008 г. По тази причина прилагаме регресионен анализ за изследване на факторите, които влияят върху реално
осъществения растеж на фирмите. По отношение на измерването на растежа се концентрираме само върху положителната промяна в
показателите за брой заети на фирмата. Трябва
да отбележим, че в хода на емпиричното изследване установихме, ясно изразено нежелание
за отговори на въпросите за финансовите показатели (състоянието на активите и приходите от
продажби). Този факт значително затруднява
предвиденото изчисляване на растежа на фирмата като комбинация от промяната в броя на
заетите, оборота и/ или активите
Според предложения по-горе концептуален
модел, растежът на фирмата е комплексен
процес и това усложнява определянето и из-

МОДЕЛ ЗА РАСТЕЖ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

числяването на влиянието на взаимосвързаните
фактори, които допринасят за него или го ограничават. В крайна сметка реално осъщественият или постигнат растеж на всяка една фирма е резултат от влиянието, както на факторите на средата, така и на поведението на отделния предприемач и не на последно място на
ресурсите, с които малката фирма разполага.
Според нас, всеки теоретичен модел, който
има за цел обясняване на растежа на туроператорските фирми в изследвания период, в идеалния си вариант трябва да включва целия набор от фактори, влияещи върху растежа на
фирмата, включително редица фактори с чисто
психологически характер. Доколкото оценяването на такъв модел е затруднено поради липсата на данни или невъзможността да се измерят някои фактори (като възприятията на предприемача), в емпиричната литература изследванията обикновено се ограничават до използването на данни за тези фактори, които могат
да бъдат оценени и/ или измерени.
В следствие на приложения регресионен
анализ, на преден план са изведени следните
фактори като определящи за реалния растеж
на туроператорските фирми в България за периода 2004 – 2008 г.:
- Склонност към риск – като качество на
личността на собственика/ мениджър.
- Разширяване на дейността – като водеща цел на фирмата.
- Предлагане на нови услуги – като стратегия на фирмата.
В тази връзка, може да се направи заключението, че основните фактори, стимулиращи
растежа на туроператорите са свързани не с
влиянието на външната и вътрешната среда, а с
проактивното поведение и решения на самия
предприемач. Именно стремежа към привличане на нови клиенти и оттам реализирането на
активни цели и стратегии, свързани с разширяването на дейността и предлагането на нови и
разнообразни услуги са основни движещи фактори за растежа на фирмите през периода.
Същевременно с това, емпиричният анализ
показва, че всички „пасивни” цели и стратегии,
които са ориентирани към запазване, а не към
разширяване на позициите в бизнеса (например
желанието за запазване на пазарния дял или
само за оцеляване на фирмата), в съчетание с
ориентацията към несвързани с туризма дейности, оказват негативно влияние върху расте-

жа, като по този начин действат в посока
„стагнация” или свиване на бизнеса.
Усилията на туроператорските фирми
трябва да бъдат насочени към определяне на
проактивни цели и стратегии за растеж, които в
контекста на негативната външна среда да им
позволят да запазят пазарните позиции или поне
бизнеса си. Основен акцент би трябвало да се
постави върху непрекъснатото развитие на
управленските умения на мениджърите, което
от своя страна да им даде възможност за избор
на адекватни цели и на подходящи стратегии в
условията на динамично променяща се среда.
Възможните
стратегии
за
оцеляване/растеж в краткосрочен и средносрочен период могат да бъдат насочени към търсенето
на нови клиенти/пазари, което да доведе до
намаляването на зависимостта от една или
малко на брой дестинации/ клиенти. Бихме
могли да препоръчаме също стратегията развитие на нови продукти по отношение на специализирания туризъм, както и по отношение на
вътрешния туризъм, тъй като анализът показва,
че в тези области е налице неизползван потенциал.
Гъвкавостта в поведението на туроператорските фирми се очертава като необходима
предпоставка за успех, паралелно със създаването на професионални и социални умения на
ключовите кадри. Въпреки необходимостта от
текущо ограничаване на разходите в периода
на забавяне на икономическата активност в
страната, усилията на ТО следва да бъдат насочени към запазване на натрупания човешки
капитал. Така фирмите ще могат максимално
бързо да възстановят дейността си при подобряването на международната и вътрешната
конюнктура.
Изследваните специфики на туристическия
бранш показват, че в етапи на повишено пазарно търсене туроператорските фирми с лекота
разширяват дейността си. Предизвикателство за
мениджърите/собственици на МСП е да управляват успешно растящите фирми, дори в условията на външна нестабилност.
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GROWTH MODEL FOR SMALL AND MEDIUM–SIZED ENTERPRISES
Katia Vladova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The main purpose of the paper is to analyze the specifics of the growth process of small and medium-sized
enterprises (SMEs) and identifying the growth factors that can be generally classified as characteristics of the
entrepreneurial personality, firm resources, strategy and external environment. Prerequisites for a successful
growth are the consistence and harmony between these characteristics. The personality of the owner-manager
reveals his/her central role in the growth process. The paper proposes a growth model based on the detailed
review of the scientific literature that will be tested considering the specific situation in Bulgaria.
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ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Цвета Зафирова
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Резюме
Проблемът за конкурентоспособността на организациите е особено актуален в условията на глобализация
и евроинтеграция. В този аспект, нейната оценка е важен етап при вземане на управленски решения, в т.ч. и
стратегически. Целта на публикацията е да се представи един подход за оценка на конкурентоспособността на
всяка организация на основата на експертни методи, на метода на сравнителния анализ с ключовите конкуренти в бизнеса и синтез на получените резултати. Крайната оценка дава възможност за определяне на конкурентната позиция на организацията, поведението й спрямо конкурентите и други важни стратегически решения.
Ключови думи: конкурентоспособност, ключови конкуренти, експертни методи, конкурентна позиция
Key words: competitiveness, key competitors, appraisal by experts, competitive position

Увод
Теорията на конкуренцията с помощта на
други методи и техники, теоретични подходи и
емпирични изследвания, би могла умело да се
използва за решаване на конкретни практически задачи в бизнеса. Те могат да бъдат
свързани с различни области на приложението
й - оценка на конкурентоспособността на една
организация и нейните продукти (услуги), определяне на конкурентната й позиция и др.
Проучването и анализът на конкуренцията се
използват и в решаването на други управленски проблеми – стратегически, маркетингови,
организационни и др.
Целта на настоящата публикация е да
представи един подход за оценка на конкурентоспособността на всяка организация на основата на експертни методи и сравнителния
анализ с ключовите конкуренти в бизнеса.
Синтезът на получените резултати дава възможност за определяне и на конкурентната
позиция на организацията.
1. Конкурентоспособност: същност и класификация
Като се има предвид, че конкуренцията
се проявява като обобщен измерител на възможностите на организацията да променя
пропорциите в размяната на продуктите и на
самата структура на пазара, в теорията и
практиката е възприето за тази цел да се използува понятието конкурентоспособност.
При оценката й, отнасяща се до тях, не бива
да се забравя, че тя се прави само за сравними структури. Измерването на равнището на
конкурентоспособност на организациите е

свързано главно с неговия полезен ефект в
производството и потреблението.
Конкурентоспособността като категория
е разработена от М. Портър за отраслово,
корпоративно и бизнес равнище. Според него,
тя е функция на привлекателността на индустрията и на относителната конкурентна позиция на фирмата. В този аспект той я дефинира като “състояние на дългосрочна рентабилност, която е над средната за съответния отрасъл”.
Понятието конкурентоспособност на организациите показва способността им да задоволяват по-ефективно потребностите на населението от конкретни продукти (услуги) при
определени измерители, съпоставени с тези
на конкурентите. Тя определя способността
да се издържи на конкуренцията в сравнение с
аналогичните обекти – на вътрешния и/или на
външния пазар.
Конкурентоспособността е свойство на
обектите, характеризиращо степента на удовлетворението на конкретните потребности в
сравнение с аналогични обекти, представени
на даден пазар. Конкурентоспособността определя способността да се издържи на конкуренцията в сравнение с аналогичните обекти –
на вътрешния и/или на външния пазар.
В своите публикации М. Портър развива
своя модел като разграничава следните параметри в него:
- основни сили, влияещи върху конкурентоспособността – интензитета на
съперничество между съществуващите
конкуренти в индустрията, потенциалните конкуренти, доставчиците, потре-
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бителите, заместителите на продуктите (услугите);
- факторите, които определят нивото на
конкурентоспособността – стратегия,
структура и съперничество (бариери
за влизане и излизане, концентрация и
организационна структура);
- състояние на елементите на предлагане – трудови ресурси, цена и наличност на капитал, инфраструктура, ноухау, социални услуги и т.н.
- директно и индирекно поддържащи
сектори в условията на търсенето –
профил на потребителите, комерсиализация, защита на потребителите;
- ролята на правителството и неговата
ефективност в подпомагане на конкурентоспособността (регулиране на
фирмения бизнес, протекционизъм и
др.).
В световната теория и практика съществуват множество изследвания в това направление, като най-голяма представителност
имат тези направени в Женева през 1985 г.
Според тях, конкурентоспособността на организацията се определя от десет основни фактора. Сред тях най-важните са: търсенето на
продукта на пазара и неговото потребление,
свойствата, качествата и търговската марка,
организацията на продажбите, прилаганата
финансово-кредитната система и т.н. Това е
потребителският аспект при детерминиране на
понятието. Има и други подходи за определянето му, което показва неговата многостранност.
Конкурентоспособността на организацията е неизменно свързана с конкурентоспособността на предлаганите от нея продукти или
услуги и не би могла да се разглежда изолирано. Поради тази причина тяхното определяне би трябвало да се изследва паралелно.
Служейки си с терминологията на икономическата наука, бихме могли да твърдим,
че то се свързва с потребителната стойност и
стойността на продуктите. Освен това се използува и като характеристика на организациите, които ги произвеждат и/или предлагат. В
този аспект може да се възприеме следното
тълкувание на учените икономисти относно
конкурентоспособността на продукта: колкото
потребителната стойност, изразена чрез качеството на определен продукт е по-висока и
удовлетворява повече потребности и неговата
стойност, представена чрез разходите му, е
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по-малка,
толкова
той
е
поконкурентноспособен.
Освен това, бихме могли да посочим, че
при оценката на конкурентоспособността,
трябва да се има предвид следното:
а) най-конкурентноспособен е този продукт, който заема относително найвисок дял в общия обем на продажбите на продукти от един и същ вид и
удовлетворява максимално потребностите от него при минимално извършени разходи;
б) анализът на сравняваните конкурентни продукти и организации трябва да
започва от фазата на потреблението
и размяната към фазата на производството;
в) необходимо е използуването на системния подход при определянето на
факторите и показателите в този процес, които трябва да отразяват спецификата на дейността и произвежданите и/или предлаганите продукти.
Английските икономисти считат, че конкурентоспособността би могла да се разглежда в следните аспекти:
а) ценови - ако продажната цена и качеството не отстъпват на тези на аналозите на пазара;
б) по сравнителна стойност - стойността
на единица труд в сравняваните конкуренти;
в) по доходността, като се предполага,
че колкото са по-високи доходите от
дейността, толкова е по-високо равнището на конкурентоспособността,
т.е. мярката е нормата на доходност.
Посоченото тълкувание представлява едно икономически ориентирано, детайлизирано
разглеждане на понятието, което по-пълно
характеризира позицията на конкурентите.
2. Оценка на конкурентоспособността
Въпросът за оценката на чуждата конкурентоспособност не е самоцелен, а създава
база за построяване на алгоритъм и съответна
технология за определяне конкурентоспособността на фирмата. Този алгоритъм, вкл. и
фирмите-конкуренти. Това са производители
с определени позиции на даден пазар за определено време при продажбата на продукт, съответстващ по предназначение на този, реализиран от фирмата, чиято конкурентоспособност се установява.

ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

При определяне на конкурентоспособността на организацията трябва да се има
предвид, както тази на вътрешния, така и на
международния пазар. В процесите на глобализация на бизнеса, в недалечно бъдеще целият европейски пазар ще се разглежда като
вътрешен. Пазарът, на който ще се изследва
конкурентоспособността, трябва да бъде разделен на сегменти, тъй като на различните
пазари тя ще е различна.
При оценката на различните показатели
биха могли да се използуват следните стойности на нивата на конкурентоспособност:

1-2 - ниска;
3,4,5 - средна;
6-7 - висока.
След оценяването на всеки показател резултатите за всеки фактор се сумират - табл.
1. Тези от тях, които имат количествено измерение, се сравняват с аналогичните на
ключовите конкуренти и/или водещите в областта.
Въз основа на получените резултати се
формира обобщаваща матрица, като горните
граници в оценката им са дадени в табл. 2.

Табл. 1. Оценка на факторите за конкурентоспособността на организацията
Орг.
КонкуФактори за конкурентоспособност
Показатели за конкурентоспособност
Х
рент А
1. Производство
1.1. Производителност на труда
1.2. ………..
Общо
2. Продажби
2.1. Пазарен дял

Конкурент Б

3. Инфраструктура
4. Обслужване
5. ....................
Табл. 2. Обща оценка за конкурентоспособността на организацията
Ниска
Средна
Висока
Фактори
1
2
3
4
5
6
7
Производство
Продажби
Инфраструктура
Качество
Следсервизно обслужване
Местоположение
Система за управление
Цени и разходи
Всичко:

От резултативната оценка на отделните
фактори може да се получи представа за конкурентоспособността на организацията като
цяло, както и за всеки един от тях. Размерът
на отклоненията от идеалната оценка (колона
7) ще ни насочи към определени изводи за
бъдещата дейност.
Що се отнася до конкурентоспособността на всеки предлаган продукт (услуга), той
може да се определи по аналогичен начин,
като в матрицата се включат други фактори,
отнасящ се само за тях - пр. обслужване и
цени и разходи.

Изводите и обобщенията от изследването
на конкурентоспособността на организацията
и продуктите й, служат за оценка на конкурентната й позиция.
3. Оценка на конкурентната позиция
При определяне на конкурентната позиция на организацията най-подходящ е отново
сравнително-оценъчният подход. Той може да
се прилага като показателите й се сравнят с
тези на конкурентите. Обикновено това се
прави спрямо трите най-големи конкурента на
пазара и/или със средните за бизнеса или отрасъла (сектора), като им се дават количест-
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вени оценки главно за пазарния дял и качеството на обслужване.
При изследването на конкурентната позиция могат да бъдат формулирани следните
основни постановки:
а) конкуренцията и позицията на организацията не са еднакви на всички пазарни места, тоест тя трябва да се
оценява на всяко пазарно място;
б) конкуренцията и формирането на конкурентна позиция могат да се разглеждат, както по отношение на конкуриране с български, така и на конкуриране с чужди фирми;
в) конкурентната позиция може да се
оцени в два аспекта: оценка на текущото положение и оценка на възмож-

ностите на подобряването на позицията в бъдеще.
Оценката на конкурентната позиция се
основава на следните принципи:
- извършва се чрез съпоставка на сравними структури по определени фактори и показатели;
- за сравнение се използуват ключови
конкуренти;
- може да се ограничи само за един от
пазарните сегменти и/или за целия пазар;
- в сравнението за по-голяма достоверност при количествената оценка може
да участвува лидера на пазара.
В табл. 3. са представени резултатите от
оценката на конкурентната позиция на организацията
спрямо останалите конкуренти.

Табл. 3. Оценка на конкурентната позиция на организацията
Организация Х
Конкурент А
ОтносиПреПреФактори
телно
ОценОцентеглена
теглена
тегло
ка
ка
оценка
оценка
Местоположение и инфраструктура
0,05
Финансова сила
0,1
Пазарен дял
0,2
Конкурентоспособност на цената
0,2
Качество
0,3
Размер на продуктовата линия
0,05
Системи за управление
0,1
Оценка на конкурентната позиция
1,0

Теглата на факторите са на база експертна оценка, която може да се направи чрез
маркетингово проучване на пазара. Конкурентните позиции по отделните фактори могат да
получат количествено изражение, като се
оценява стойността им с 5-степенна скала по
следния начин:
- слаби позиции - 1;
- задоволителни позиции - 2;
- позиции на средно равнище - 3;
- позиция, по-висока от средната - 4;
- лидерска позиция - 5.
Оценката се коригира с относителното
тегло на фактора, показващо степента му на
важност. Сумата от всички коригирани стойности (претеглените оценки) на факторите ще
ни даде качествената оценка за сравнимите
структури. По резултатите може да се прецени дали организацията има по-добри конкурентни позиции от останалите конкуренти на
определен пазарен сегмент или на целия пазар на предлаганите от нея продукти (услуги).
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Конкурент Б
ПреОцентеглена
ка
оценка

Някои учени предлагат други фактори пазарен дял (0,2), конкурентност на цената
(0,2), финансово положение (0,4), качество
(0,1) и лоялност на потребителите (0,1). За
по-голяма прецизност на крайните резултати
би било добре да се използуват и двата варианта.
Като се има предвид, че се използува 5степенна скала за оценка, може да получим
още една ценна информация - показатели за
сравнимост с конкурентите, а именно:
- на изпреварването - тези, за които тя е
по-голяма от произведението на относителното тегло с 3 (средата на интервала);
- на изоставането - тези, за които тя е
по-малка от произведението на относителното тегло с 3;
- показатели за равенство с конкурентите - тези, за които тя е равна на произведението на относителното тегло с 3.

ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

В специализираната литература са определени следните типове конкурентна позиция:
- Доминираща (лидер), когато организацията е важен фактор на пазара и има
конкуренти с приблизително същите
размери и положение сред потребителите.
- Благоприятна (последовател), когато
организацията е значима на пазара, но
има по-големи и по-силни от нея конкуренти. Въпреки това, тя има своя
пазарна ниша благодарение на диференцираните предимства на предлаганите продукти.
- Слаба, когато организацията е незначителен фактор на пазара, където има
много и силни конкуренти. Тя съществува поради необходимост и/или благодарение на държавно регулиране.
Сумарната (комплексна) оценка показва
обобщения извод за текущата конкурентна
позиция на организацията, която е основа за
по-нататъшното определяне на конкурентното
й поведение. В случаите когато е:
- по-голяма от 5, тя е във водеща позиция спрямо конкурентите си – тоест е
лидер;
- при равна на 5, е в позитивна позиция
- последовател;
- при по-малка от 5 е в защитна или
т.нар. слаба позиция.
Конкурентната позиция на организацията
към даден момент на пазара се установява
въз основа на избора на потребителя и е
следствие от нивото й на конкурентоспособност. Тя е резултат на превъзходството пред

конкурентите, известно
предимство.

като конкурентно

Изводи и препоръки
Като обобщение може да се посочи, че
експертният метод и сравнителният анализ
дават възможност да се определи конкурентоспособността на една организация и нейната конкурентна позиция. Тези резултати дават
възможност на мениджмънта й да избере правилно конкурентно поведение и конкурентна
стратегия.
Ползата от предложения подход е значима от гледна точка, както на стратегическото управление, така и при вземането на много
управленски решения. Те ще позволят на организациите да идентифицират своето място в
конкурентната среда и да изберат подходящи
стратегии за бъдещето си.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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AN ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
Tzveta Zafirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The organization’s competitive power is a question of present interest, especially, in the period of
globalization and integration. Therefore its assessment is an important stage in the process of taking of managerial
decisions, including strategic ones. The paper’s aim is to present an approach for assessment of the competitive
power of each organization based on the appraisal by experts and the comparative analysis with the key
competitors in business and a synthesis of the results. The final assessment gives an opportunity for defining the
competitive position of the organization, competitive behavior and other strategic decision.
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“СЪОТВЕТСТВИЕТО” В МОДЕЛИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОСТИКА
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Резюме
Концепцията за устойчиво развитие поставя пред организациите изискването да осъществяват дейността
си и да постигат резултати като държат сметка за оскъдността на ресурсите. Колкото по- ефективно функционират организациите, толкова по- висок резултат постигат с дадено количество ресурс (или даден резултат
бива постиган с възможно по-малко ресурс). С други думи, въпросът за устойчивото развитие е и въпрос за
ефективността на организацията. Дали организацията работи ефективно (върши правилните неща)- отговор на
този въпрос търси организационната диагностика. Различните модели, използвани в нея, дават различни рецепти за това кое е “правилно” и кое не е. В настоящия доклад е представена кратка ретроспекция на моделите,
използвани в организационната диагностика. Внимание е обърнато на моделите, които акцентират на съответствието като условие за успех в организациите. Разглеждат се видовете съответствия, както и становищата на
различни изследователи за това кои съответствия (респ. несъответствия) имат ключова роля за успеха (неуспеха) на организацията.
Ключови думи: организационна диагностика, съответствие/ несъответствие, модели за организационна
диагностика
Key words: organizational diagnostics, fit/ misfit, models for organizational diagnostics

Увод
Всяка организация, колкото и добри резултати да постига, не би могла да поддържа тези
резултати, ако не се усъвършенства и развива.
За да не се извършват тези процеси напосоки,
е необходимо познание за това какво в организацията се нуждае от усъвършенстване и как да
променим компонентите на организацията,
щото тази промяна да доведе до развитие. Такова познание може да ни даде диагностиката и
това я определя като необходим етап, предхождащ всяка промяна. Диагностиката също, е
процесът, чрез който ще установим и кога и
какво не бива да променяме, ако искаме да
запазим добрите резултати. В този случай, извършването й би спестило разход на време,
средства и усилия за осъществяване на ненужна, ненавременна или неадекватна промяна.
В самите определения за организационна
диагностика (или поне в някои от тях), се откриват част от характеристиките1 на процеса на
диагностициране, а именно: (1) използването
на модели, (2) търсенето на съответствие,
респ. Несъответствие2, (3) връзката между
резултатите от диагностиката и изборът на промени, целящи подобряване на ефективността.
Така Харисън характеризира организационната диагностика като процес на използване
на концептуални модели и методи от поведен1

ческите науки за оценяване на текущото състояние на дадена организация и намиране на начините за решаване на специфични проблеми
или увеличаване на нейната ефективност [2, 5].
За Уейсбърд диагностиката е начин на разглеждане на организацията, целящ да установи
несъответствията или различията между това,
което е и това, което би трябвало да бъде [8].
Цел на доклада е, след кратка ретроспекция на моделите, използвани в организационната диагностика, да се изведат някои техни общи
черти и да се откроят по-значими различия.
Вниманието ни е обърнато към това, доколко
тезата за съответствието присъства в различните модели, как се е развивало становището на
изследователите за вида съответствие, което
следва да търсим при анализа на организациите.
Развитието на идеята за съответствието в
моделите за организационна диагностика е в
обхвата на научните ни интереси във връзка с
по-голямо изследване, касаещо източниците на
конкурентно предимство.
Моделите за диагностика и тезата за съответствието
Проблемите на диагностиката на организацията са били обект на внимание на много
наши и чужди изследователи. Конструирани са

диагностиката е сложен процес, чието характеризиране изисква многоаспектно разглеждане. Тук се ограничаваме само до
онези характеристики, подкрепящи целите на доклада
2
по- долу се спираме на аспектите, в които се търси съответствие/ несъответствие
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редица модели за анализиране на организациите. Всички те са извеждали различен акцент,
продиктуван както от развитието на теорията,
така и от специфичните историчес ки и икономически условия, характерни за времето, в
което е създаван модела.
Различията (а и приликите) между моделите, могат да се търсят най-малко в следните
аспекти:
- теоретична основа на модела
- компоненти на организацията, включени
в модела
- връзки и зависимости, на които акцентира моделът, вкл. внимание към взаимоотношенията на организацията с
външната среда
- степен, в която тезата за съответствието и за връзката на съответствието с
ефективността, е застъпена в модела.
В таблица 1 са представени главните разбирания, на които се основава всеки от разгледаните модели, както и областите, в които изследователите търсят информация в процеса на
диагностициране (компонентите на модела).
Прегледът на моделите показва, че въпреки
спецификата в първоначалните допускания на
всеки от моделите, повечето от тях се основават на разбиранията на системната теория. В
съгласие с нея, авторите на моделите представят своите разбирания за съвкупността от компоненти, които заедно и поотделно влияят на
функционирането на организацията и на резултатите от това функциониране. Обща черта на
моделите е и това, че за своя цел приемат търсенето на факторите, от които произтича организационната ефективност. Бе да противоречат
на тази цел, но търсейки по-прагматичния подход, голяма част от моделите поставят като
изходен пункт в анализа източниците на неудовлетворение от резултатите или симптомите
на неефективност.
Проследявайки
развитието
на
найпопулярните модели за диагностика ще установим, че то в голяма степен следва еволюцията
на управленската наука. Можем да забележим
следните характерни моменти в развитието:
1. по- ранните модели разглеждат организацията по- скоро като затворена
система, но постепенно диагностиката
обръща поглед към взаимодействието
на компонентите на организацията с
външната среда;

2. за по- ранните диагностични модели е
характерно по- едностранчиво разглеждане на организацията- или се наблюдава склонност към абсолютизиране
ролята на формалните компоненти на
организацията, или се дава превес на
значението на човешкия фактор и неосезаемите (невидими) ресурси на организацията. В по-късните модели
вниманието е разпределено между
“видимите” и “невидимите” компоненти (организацията като айсберг) [1].
3. с развитието на диагностичните модели, компонентите, включени в тях, вече не се разглеждат поотделно, а в
тяхната взаимозависимост (съобразно
разбиранията на системната теория).
Тогава се появяват различни изследвания резултатите, от които “предписват” определени “най-удачни” конфигурации от съвместяване на определен
тип компоненти (определена структура
например) с дадени характеристики на
друг компонент от системата или взаимодействащи си с нея (напр. среда).
Към тези двойки компоненти, различни
теории “прикрепят” “най-подходяща
технология”, “най-подходящ тип контрол” и т.н. и така се стига до създаването на “модели организации”, към
които трябва да се приведе нашата,
ако иска да постигне ефективност;
Идеята за съответствието също търпи
развитие с развитието на управленската теория
и на диагностичните модели. Първоначално
изследователите търсят съответствие на постигнатото по отделните променливи в организациите с плановите показатели или с някакъв
“еталон”, норматив за съответната променлива.
С развитието на системния подход, вниманието се насочва към взаимодействието
между компонентите. Ситуационната теория и
моделите, основани на нея, разглеждат съответствието като взаимодействие между двойка
променливи. Надлер и Тушман дефинират съответсгвието като “степента, в която потребностите, изискванията, целите, намеренията,
структурите на един компонент са съвместими
(са в съгласие) с потребностите, изискванията,
целите, намеренията, структурите на друг компонент”. Съответствието, следователно, е из-
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3.

2.

организационната ефективност произтича от взаимодействието между множество фактори;
не е възможно да се постигне значим
напредък в една от областите, без да
има напредък в останалите;
(3) движещият фактор (критичната променлива) може да е различен за различните случаи (конкретната организация и
конкретния момент, в който тя се анализира) [7]

Фокусира върху резултатите, носещи
неудовлетворение, като за ключови счита онези от тях, които не удовлетворяват едновременно както външните аудитории, така и тези, вътре в организацията;
лидерът със своите решения, вкл. тези
за мисията и стратегията на организацията, има ключово влияние върху организационната ефективност;
приема, че колкото по- големи са несъответствията, толкова по- проблемно е
функционирането на организацията

Шест- компонентен модел
(Уейсбърд,
1976)

Модел 7s
(МcKinsey,
1980)

Анализът на всяка организация трябва да
бъде правен в нейния исторически контекст; организациите имат свой еволюционен път и постигат уникалност в начина
на изпълнение на функциите си, въпреки
подобието в организационните им структури, пазарите, персонала, прилаганите
техники

Модел на Хари
Левинсън
(1972)

1.

Основни разбирания

модел

Причините за успеха/ неуспеха се търсят освен в избраната стратегия и структура, в още пет организационни елемента:
системи (формални и неформални
процедури, позволяващи функционирането на организацията);
стил;
служители;
способности;
споделени ценности

Източниците за неудовлетворение се
търсят в някоя от следните шест области:
цели на организацията;
структура;
възнаграждения;
механизми (вътрешни процедури за
координация, контрол, комуникация и управление на информацията);
взаимоотношения във и между
подразделенията на организацията;
лидерство- централно място в модела, свързващо останалите пет
области.

- исторически данни- какво е довело организацията до сегашното й състояние,
през какви кризи е преминала, какъв е
бил подходът й за справяне с кризите;
- настоящо състояние на организацията
като цяло- информация за структурата и
процесите, както и такава, касаеща отношения и връзки;
- отделя внимание и на влиянието на средата върху организацията

Компоненти на модела

Табл. 1. Модели за организационна диагностика

Не е отделено достатъчно внимание на взаимодействието на организацията с външната среда и на
зависимостта на организацията от
характеристиките на средата

- не дава ясни насоки за начина, по
който да се определи дали съществува несъответствие, кое несъответствие оказва най- силно
влияние върху организационната
ефективност;
- недостатъчно е вниманието към
средата и връзките й с компонентите на организацията;
- други, ключови според някои автори, области вътре в организацията също остават с недостатъчно внимание (технология, организационна култура)

Не отделя достатъчно внимание на
взаимодействието между компонентите на организацията

Ограничения
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2.

1.
Конфигурационни модели

2.

за да бъдат ефективни, организациите
трябва да поддържат специфична конфигурация на организационните компоненти;
нито един от компонентите на организацията сам по себе си не детерминира
успеха й

Търсят се индикации за степента на подобие на организацията до някой от “идеалните” типове организации. Областите, в
които се търси информация са в зависимост от включените в съответната типология дименсии. (в типологията на Майлс
и Сноу те са стратегия, структура, управленска философия и процеси)

Търси се информация за взаимодействието между компонентите на организацията
задача
индивид
формална организация
неформална организация,
както и за взаимодействието на
компонентите с
входовете- ресурси, среда, история, стратегия, и
изходите на организацията

oснован на разбиранията в парадигмата за отворените системи;
основно негово схващане е, че за да
могат организациите да постигат ефективност, компонентите им трябва да се
доближат до състояние на съответствие, съгласуваност

1.

Модел на Надлер и Тушман

Констатираните симптоми и проблеми се
търсят и класифицират в четири направления:
социални фактори,
технология (процесни характеристики),
организационно устройство,
физическа среда (структурни компоненти)

Компоненти на модела

основава се на системната и на когнитивната теория ;
изходен пункт е неефективността;
обект на внимание са онези области,
които според автора могат да бъдат
променяни чрез определени въздействия и те от своя страна могат да влияят
на поведението на индивидите в организацията и така да формират резултатите, които тя постига

Основни разбирания

Stream analysis 1.
(Порас, 1987)
2.
3.

модел

Не всички са емпирично обосновани
и намират емпирично потвърждение

Не е изследвано дали съответствието между всяка двойка компоненти
на модела, е еднакво важно или има
съответствие, което е от ключово
значение

- Недостатъчно обоснован е изборът на четирите направления;
търсенето на причините е ограничено в областите, в които може да се оказва въздействие;
- не дискутира взаимоотношенията
с външната среда; изучаването
на вътрешните взаимодействия
остава също недостатъчно развито

Ограничения

(продължение)
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мерител за това колко добре си пасват двойка
компоненти помежду си [3].
Множество изследвания са посветени на
връзката между двойки компоненти и описване
на съвместими техни комбинации. Връзката
формална организация- задача например е
обект на внимание в изследване на Ливит,
Бърнс и Столкър пък изучават връзката между
несигурността на средата и степента на формализация на структурата [вж. по- подробно 3].
Макар и частни по отношение на цялостното
описание на организацията, такъв род изследвания имат както важна роля в откриването на
източниците на ефективност/ неефективност,
така и съществен принос в намирането на подходящите конфигурации от по-голям набор
съвместими компоненти, описващи успешните
организации.
Конфигурационните теории разглеждат
съответствието по-комплексно. Те използват
конструкции от идеален тип, за да представят
синергетичният ефект, произтичащ от специфичната конфигурация на организационните
елементи и характеристики. Дефинират съответствието от гледна точка на съвместимостта
между множество дименсии, характеризиращи
организационното устройство и контекст. Степента на съответствие се определя от степента
на подобие на организацията до някой от “идеалните” модели по всички включени в съответния модел дименсии. Така, анализирайки успехите и провалите на много организации от различни отрасли, Майлс и Сноу подчертават, че
това, което всяка успешна организация притежава, е съвкупност от компоненти, които “пасват” както един към друг, така и към средата
на организацията. Или, това, което е от значение е цялото, съвкупността от стратегия,
структура, управленска философия и процеси
[6].
Заключение
Както отбелязахме в началото, въпросът
за устойчивото развитие е и въпрос за ефективността на организациите. Ефективността и
връзката й със съответствието е обект на изследователски интерес на редица автори. Основно допускане на теорията за отворените
системи е, че организационната ефективност
зависи от адаптирането на организационните
характеристики към условията на средата.
Анализирането на ефективността в този смисъл
цели да установи: (1) дали критичните входящи
променливи, като персонал например, съответ-
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стват на изискванията, произтичащи от организационната технология, поведение, процеси; (2)
дали продуктите и услугите, които организацията предлага съответстват на търсенето и очакванията на потребителите;
От хипотезата за съответствието, Надлер
и Тушмън извеждат заключението, че анализът
на организационните проблеми (или диагностиката) обхваща описание на системата, идентификация на проблемите и анализ на съответствието, за да се установят причините за проблемите [3]. Последното идва да покаже, че за
основна причина за проблемите в организацията, авторите считат именно несъответсвиятакакто вътрешни (между организационните компоненти), така и външни (между компонентите
на организацията и средата). Доти, Глик и Хубер изследват доколко приближението (съответствието) към идеалните конфигурации,
формулирани от Майлс и Сноу, би довело до
по-добра ефективност [4]. Резултатът от изследването на тримата автори сочи, че подобието на изследваната организация до някой от
идеалните модели от типологията на Майлс и
Сноу (търсач, защитник, анализатор), е относително мощен индикатор за организационната
ефективност. Подобно е и становището на Ван
де Вен и Дразин, че “отклонението от идеалния
модел резултира в по-слабо представяне на
организацията”.
В заключение трябва да обърнем внимание
на това, че изследването на връзката съответствие-ефективност и резултатите от такова изследване, зависят от формулираните критерии
за ефективност на организациите. Изборът на
такива критерии от своя страна изисква съобразяване с интересите на различните стейкхолдъри. Без яснота и съгласие по критериите за
ефективност, трудно би се оценило влиянието
на несъответствията и трудно би се стигнало до
съгласие относно приоритетите в бъдещите
действия.
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“FIT” IN THE MODELS FOR ORGANIZATIONAL DIAGNOSTICS
Vesselina Maximova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The concept of sustainable development forces organisations to operate and achieve the goals set with
limited resources. The more effectively organizations work, the better results they achieve with the same quantity
of resources (or a given result is achieved with less resources). In other words, the issue of sustainable
development is an issue of effectiveness of organizations as well. Whether an organization work effectively (make
the right things)- it is one of the main topics of organizational diagnostics. There is a variety of models that offer
the organizations how to improve their effectiveness, respectively what are the right things they have to deal with.
The goal of the paper is to offer a brief review of the models used in organizational diagnostics. Our research
interest is focused mainly on those models that emphasize on the fit as a term of success. The types of fit and the
standpoints of various researchers on what kind of fit (resp. misfit) has a key role for organizational success or
failure are considered.
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ПОТЕНЦИАЛ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ивайло Стоянов
Технически университет, София
Резюме
В икономика, базирана на знание и радикално изменение на корпоративните процеси, съвременните
предприятия фокусират своето внимание върху високoтехнологичните дейности. Осъзнава се необходимостта
от интелектуален капитал и авангардни технологии за формиране на конкурентоспособно пазарно поведение.
В резултат на краткия жизнен цикъл на продуктите, радикалните изменения и риска от стопанската дейност
тези предприятия трябва да реагират гъвкаво и адекватно на новите предизвикателства в бизнеса. От тази гледна точка целта на настоящата доклад е да се изследва потенциала на високотехнологичните предприятия в
условията на глобална конкуренция.
Ключови думи: стопански процеси. високотехнологични предприятия, потенциал.
Key words: high-tech enterprises, business processes, potential.

Увод
В съвременните условия на бизнеса, високотехнологичните предприятия е необходимо да
изследват динамиката на стопанските процеси и
на тази основа да определят стратегиите на
своето развитие. Това е така тъй като в страните с развит социален модел, двигателните механизми на либерализираната икономика определят естеството на пазарните процеси. В този
смисъл отделните организации е необходимо да
се съобразяват с пазарната конюнктура, свободният избор на потребителите и изискванията
на партньорите. По отношение на личностния
фактор в бизнеса, тази аксиома е в разрез с
разбиранията на марксисткото учение за личността, където хората трябва да бъдат полезни
преди всичко на обществото и по-малко на себе
си. Или казано с други думи мисловният процес
в личен план е илюзорно отражение на стремежа за индивидуален просперитет. В настоящите
икономически условия, подобна теза за провеждане на бизнеса е твърде сантиментална и има
ограничено практическо разбиране. Този факт
се дължи на едно обективно обстоятелство.
Неговата специфика намира отражение в новите предизвикателства на икономическата система. Ето защо отделните домакинства и бизнес
организациите са тези, които движат механизмите на социалното стопанство, а оттам определят и равнището на неговото развитие. Поради тази причина, съвременните организации е
необходимо да отчитат изискванията на клиентите и заинтересованите страни, така че да
формират съответния потенциал за конкурентоспособност.
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1. Потенциал на високотехнологични предприятия и насоки за развитие
Глобализацията на бизнеса поставя акцент
на въпроса как ще се развиват високотехнологичните предприятия и какъв следва да бъде
техният потенциал. Според [1] „потенциалът на
високотехнологичните предприятия може да се
определи както от количествени, така и от качествени измерители”. Това становище се забелязва и в друга публикация [2]. Авторите обаче,
отбелязват и трета категория – „потенциал
свързан с пазарната стойност”.
Така в специализираната литература поголяма част от авторите [3, 4, 5, 6] разглеждат
тези компоненти като триизмерно портфолио за
повишаване потенциала на високотехнологичните предприятия. Те ги възприемат като средство, чрез което високотехнологичните предприятия могат да повишат конкурентоспособността
си (количествен потенциал), да го направят с
минимални разходи (качествен потенциал) и да
генерира печалба (потенциал в пазарна стойност).
Според някои автори [7, 8, 9] факторите,
които влияят върху потенциала на високотехнологичните предприятия, могат да се обединят в
две групи: вътрешни и външни. Други [10, 11]
групират вътрешните фактори на два вида:
свързани с вътрешната архитектура на високотехнологичните предприятия и такива, които
определят предприемаческата им активност.
Външните фактори се диференцират на екологични, институционални и формиращи бизнес
средата на предприятията от високотехнологичната индустрия [12, 13].
В създаването на нови технологии могат да
се разграничат следните участници: „универси-
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тети, изследователски организации и индустриални предприятия. За да се кооперират с тях,
високотехнологичните предприятия трябва да
поддържат контакти с техните представители”
[14]. За тези предприятия „потенциалът, свързан с корпоративното им развитие, тяхното коопериране с други организации, както и международната им активност, е важен индикатор в
процеса на стопанско благополучие” [15]. До
голяма степен „кооперирането намалява проблемите на малките предприятия, тъй като създава реална възможност за нарастване на техния потенциал” [16].
През последните години предприятията от
високотехнологичната индустрия полагат значителни усилия да се задържат на върхови позиции в сферата на бизнеса. Някои от тях постигат временен успех. Други изобщо не могат да
реализират желания потенциал, тъй като измененията, нововъведенията и глобализацията на
пазарните процеси влияят на тяхното развитие.
Според [17] „последните определят и движещите механизми на пазарната икономика”.
2. Потенциал на високотехнологични предприятия и интернационализация
За високотехнологичните предприятия от
значение са не само локалните, но и интернационалните (международни) пазари. Последните
са твърде специфични, поради което тези предприятия трябва да се съобразяват с определени
условия. За целта са необходими „повече познание, мощ и ресурси, отколкото се изискват на
локалните пазари” [18].
Потенциалът
на
високотехнологичните
предприятия до голяма степен зависи и от тяхната активност на интернационалните пазари. В
специализираната литература, това е контекст,
който предизвиква особен интерес. На тази основа някои изследователи [19, 20, 21] акцентират на предприемаческата дейност на високотехнологичните предприятия и техния потенциал
на интернационалните пазари [22, 23].
Предприемаческата дейност предполага, че
потенциалът на високотехнологичните предприятия може да се реализира чрез прилагането на
различни стратегии за развитие. Изследването
на интернационалните пазари подчертава способностите за изграждане на ефективна мрежа,
която да обхваща определени национални граници. Не винаги обаче, това е процес, който е
лесен за изпълнение.
Една от причините за навлизане на високотехнологичните предприятия на интернационал-

ните пазари е, че техният потенциал може да
бъде много по-добър отколкото на тези, които
са концентрирани на локално (местно) ниво [24,
25]. Процесът на интернационализация на високотехнологичните предприятия придобива особено значение чрез следната публикация [26].
Така някои автори считат, че високотехнологичните предприятия могат да имат по-голям потенциал на международно, отколкото на местно
равнище [27, 28, 29].
Потенциалът на малките и средните високотехнологични предприятия в значителна степен зависи от международната им дейност. Това
е така, тъй като „крупните предприятия действат глобално във всички отрасли на икономиката, а жизненият цикъл на високотехнологичните
(предимно софтуерни) продукти е сравнително
кратък” [30]. Затова международната експанзия
на малките и средните предприятия е необходимо условие за развитие на техния потенциал
[31, 32, 33].
Изследвайки високотехнологичните предприятия на интернационалните пазари, някои
автори [34] обобщават, че „високите технологии изискват по-голяма динамика за управление
на стопанските процеси”. Оповавайки се на
тезата застъпена в [26] те считат, че високотехнологичният бизнес непрекъснато се комплицира и създава неограничени възможности за иновативните и динамично развиващи се предприятия.
Предприемачите или предприемаческите
екипи също влияят на потенциала на високотехнологичните предприятия. Според някои автори
обаче, те разчитат предимно на вътрешни ресурси, които често са ограничени [27, 35].
Според [27], „повечето предприемачи се стремят да използват външни ресурси, чрез които
могат по-лесно да навлязат на интернационалните пазари”.
Активното използване на различни междуличностни и междуфирмени мрежи „създава
възможности за високотехнологичните предприятия, да използват авангардни стратегии за опериране на интернационалните пазари” [36].
Други автори считат, че значителен процент от
тези предприятия навлизат в международния
бизнес след успешна дейност на локалните пазари [33, 37, 38].
Въпреки че създаването на стойност е дефинирано като една от ключовите концепции на
интернационалното предприемачество [26, 39,
40, 41], тази дейност се характеризира с определени особености. В [26] се подчертава значе-

83

ПОТЕНЦИАЛ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

нието на добавената стойност за предприятията
от високотехнологичната индустрия. Според
цитираните автори „международното предприемачество е комбинация от иновативни, проактивни и рисково-търсещи реакции (поведения), които преминават националните граници и
добавят стойност за предприятията”. Сходна
теза е възможно да се открои и в публикациите
на други автори [42, 43].
Заключение
Осигуряването на потенциал на високотехнологичните предприятия е съществен фрагмент за постигане на фирмена конкурентоспособност. Създаването на високотехнологично
предприятие обаче е трудна и рискова дейност.
Премереният риск е оправдан, тъй като високотехнологичните производства създават благоприятни условия за предприемчивост, иновации и
корпоративно развитие (фирмен потенциал). За
предприятията от високотехнологичната индустрия е характерен новаторският елемент при
избор на стратегия за навлизане на определен
пазарен сегмент. Приоритетно значение се отдава на интелектуалния капитал и възможностите за практическата реализация на съответните
нововъведения. Ето защо при създаване на високотехнологични предприятия е важен новаторският елемент, т.е. необходимостта да се
предложи продукт и/или услуга, която (които)
представляват интерес за потребителите. Освен
интерес купувачите трябва да бъдат и платежоспособни, за да задоволят своите потребности. Този факт е от съществено значение, тъй
като навлизането на определен пазар е рисково
начинание, което зависи не само от финансовите възможности на хората, но и от пазарното
търсене на продукта (услугата). Въз основа на
направените изследвания, извършените анализи
и констатираните факти е възможно да се откроят и постигнатите резултати. Те са:
- определен е потенциала на високотехнологичните предприятия, като са
структурирани и насоките за тяхното
развитие;
- определен е потенциала на високотехнологичните предприятия на интернационалните пазари.
1.

84

Използвана литература:
Hekansson, H., Snehota, I. “No business is an Island:
The network concept of business strategy”.
Scandinavian Journal of Management, 1989, Vol.4,
pp.187-200.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

Berry, M., Taggart, J. “Combining technology and
corporate strategy in small high-tech firms”. Research
Policy, 1998, Vol.26, pp.833-846.
Delmar, F., Davidsson, P., Gartner, W. “Arriving at
the high-growth firm”. Journal of Business Venturing,
2003, Vol.18, pp.189-216.
Liedtka, J. “Collaboration across lines of business for
competitive
advantage”.
The
Academy
of
Management Executive, 1996, Vol.10, pp.20-37.
Lindgreen, A., Wynstra, F. “Value in business
markets: What do we know? Where are we going?”.
Industrial Marketing Management, 2005, Vol.34,
pp.732-748.
Saemundsson., R., Dahlstrand, A. “How business
opportunities constrain young technology-based firms
for growing into medium-sized firms”. Small Business
Economics, 2005, Vol.24, pp.113-129.
Birley, S., Westhead, P. “Growth and performance
contrast between types of small firms”. Strategic
Management Journal, 1990, Vol.11, pp.535-557.
Ellis, P., Pecotich, A. “Social factors influencing
export initiation in small and medium sized
enterprises”. Journal of Marketing Research, 2001,
Vol.38, pp.119-130.
Hitt, M., Harrison, J., Ireland, R. „The market of
corporate control and firm innovation”. Academy of
Management Journal, 1996, Vol.39, pp.1084-1119.
Amit, R., Glosten, L., Muller, E. “Challenges to theory
development in entrepreneurship research”. Journal of
Management Studies, 1993, Vol.30, pp.815-834.
Ardichavili, A., Cardozo, R. “A model of the
entrepreneurial opportunity recognition process”.
Journal of Enterprising Culture, 2000, Vol.8, pp.103119.
Ettlie, J., Reza, E. “Organizational integration and
process innovation”. Academy of management
Journal, Vol.34, pp.795-827.
Zahra, A., Covin, J. “Business strategy, technology
policy and firm performance”. Strategic Management
Journal, 1993, Vol.14, pp.451-478.
Malinen, P. Assisting Potential fast Growth Small and
Medium Enterprises – Case Dublin Business
Innovation centre, 2001, p.59.
Varamäki, E., Vesalainen, J. “Modeling different types
of multilateral cooperation between small and medium
enterprises”.
Entrepreneurship
and
Regional
Development, 2003, Vol.15, pp.27-47.
Handfield, R., Ragatz, G., Petersen, K., Monczka, R.
“Involving suppliers in new product development”.
California Management Review, 1999, Vol.42, pp.5982.
Erickson, T., Magge, J., Roussel, Saad, K. “Managing
technology as a business strategy”. Sloan
Management Review, 1990, Vol.31, pp.73-78.
Komulainen, H., Mainela, T., Tähtinen, J. “Social
networks in the initiation of the high-technology
firm’s internationalization”. International Journal of
Entrepreneurship and Innovation Management, 2006,
Vol.6, pp.526-541.
Miller, D. “The correlates of entrepreneurship of three
types of firms”. Management Science, 1983, Vol.29,
pp.770-791.

Ивайло Стоянов

20. Elfring,
T.,
Hulsing,
W.
“Networks
in
entrepreneurship: The case of high-technology firms”.
Small Business Economics, 2003, Vol.21, pp.409422.
21. Sarason, Y., Dean, T., Dillard, J “Entrepreneurship as
the nexus of individual and opportunity: A structured
theory”. Journal of Business Venturing, 2006,
Vol.21, pp.286-305.
22. Anderson, O. “On the internationalization process of
firms: A critical analysis”. Journal of International
Business Studies, 1993, Vol.24, pp.209-231.
23. Johanson, J., Vahlne, J-E. “Commitment and
opportunity development in the internationalization
process: A note on the Uppsala internationalization
process model”. Management International Review,
2006, Vol.46, pp.165-178.
24. Lindell, M., Karagozoglu, N. “Global strategies of U.S
and Scandinavian research and development intensive
small and medium – sized companies”. European
Management Journal, 1997, Vol.15, pp.92-100.
25. Sharma, V., Blomstermo, A. “The internationalization
process of born global: A network view”.
International Business Review, 2003, Vol.12, pp.739753.
26. Oviatt,
B.,
McDougall,
P.
“Challenges
for
internationalization process theory: The case of
international
new
ventures”.
International
Management Review, 1997, Vol.37, pp.85-99.
27. McDougall, P., Oviatt, B., Shrader, R. “A comparison
of international and domestic new ventures”. Journal
of International Entrepreneurship, 2003, Vol.1, pp.5982.
28. Knight, G., Cavusgil, S. “The born global firm: A
challenge to traditional internationalization theory”.
Advances in International Marketing, 1996, Vol.8,
pp.11-26.
29. Oliver, N., Delbridge, R. “The characteristics of high
performing supply chains”. International Journal of
Technology Management, 2002, Vol.23, pp.60-73.
30. Bell, J. “The internationalization of small computer
software firms: A further challenge to stage theory”.
European Journal of Marketing, 1995, Vol.29, pp.6075.
31. Barkema, H., Vermeulen, F. “International expansion
through start-up or acquisition: A learning
perspective”. Academy of Management Journal,
1998, Vol.41, pp.7-26.

32. Coviello, N,. Munro, H. “Growing the entrepreneurial
firm:
Networking
for
international
market
development”. European Journal of Marketing, 1995,
Vol.29, pp.49-33. Madsen, T., Servais, P. “The
internationalization of born global: An evolutionary
process”. International Business Review, 1997, Vol.6,
pp.561-583.
33. Crick, D., Spence, М. “The internationalization of high
– performing UK high-technology small and medium
enterprises: A study of planned and unplanned
strategies”. International Business Review, 2005,
Vol.14, pp.167-185.
Sapienza,
H.,
Davidsson,
P.
34. Zahra,
S.,
“Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review,
model and research agenda”. Journal of Management
Studies, 2006, Vol.43, pp.917-955.
35. Bell, J., McNaughton, R., Young, S., Crick, D.
“Towards an integrative model of small firm
internationalization”.
Journal
of
International
Entrepreneurship, 2003, Vol.1, pp.339-362.
36. Crick, D., Jones, M. “Small high-technology firms and
international high-technology markets”. Journal of
International Marketing, 2000, Vol.8, pp.63-85.
37. Knight, G., Dalgic, T. “Market orientation, marketing
competence and international company performance”.
Journal of Marketing Management, 2001, Vol.51,
pp.124-129.
38. Jones, M. “The internationalization of small hightechnology firms”. Journal of international marketing,
1999, Vol.7, pp.15-41.
39. Jones, M., Crick, D. “Internationalization hightechnology based firms”. Journal of Small Business
and Enterprise Development, 2004, Vol.11, pp.8494.
40. Wiklun, J., Shepherd, D. “Entrepreneurial orientation
and small business performance: A configuration
approach”. Journal of Business Venturing, 2005,
Vol.20, pp.71-91.
41. Rau, P., Vermaelen, T. “Glamour, value and the postacquisition performance of acquiring firms”. Journal
of Financial Economics, 1998, Vol.49, pp.223-253.
42. Chernatony, L., Harris, F., Dall’Olmo, R. “Added
value: It’s nature, role and sustainability”. European
Journal of Marketing, 2000, Vol.34, pp.39-56.

POTENTIAL OF HIGH-TECH ENTERPRISES
Ivajlo Stojanov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
In knowledge economy and radical change in business processes, the modern enterprises focus their
attention in high-tech operations. Now in the knowledge economy more experts realize the indispensability of
human capital and advanced-guard technological strategies for competitive advantage. The short life-cycle of
products, radical changes and business risk are the cause that modern enterprises must react flexibly and
adequate in new business challenges. In this point of view, the object of this article is to study the potential of
high-tech enterprises trough the global competition.
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УСТОЙЧИВО И БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА ФИРМИ С ПОРТФЕЙЛНА
ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА
Емил Папазов
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Резюме
Съвременните фирми са изправени пред необходимостта от постоянно приспособяване към настоящите и
бъдещите реалности на пазара, включително променящите се реакции на конкурентите, търсенето на нови
продукти и услуги от страна на клиентите и др. В тези условия е необходимо стратегическото виждане, свързано с разширяването на портфейла на фирмата да бъде подкрепено от реални действия по балансирано финансово обезпечаване на стратегическия план. За целта, наред с другите известни от теорията техники за анализ и планиране, може да се прилага и моделът „растеж – пазарен дял”, познат повече като матрица на Бостънската консултантска група. В статията са представени аспектите, в които тази техника може да се използва
за установяване на устойчиво и балансирано фирмено развитие.
Ключови думи: устойчиво развитие, балансирано развитие, стратегическо управление, портфейлни техники за анализ и планиране
Key words: sustainable development, balanced development, strategic management, portfolio analysis
techniques, corporate planning

Увод
В днешно време усилията на висшето
фирмено управление следва да бъдат насочвани не толкова към решаването на оперативни
проблеми, колкото към разкриването на стратегическия потенциал за успех на предприятието. Важна предпоставка за такава ориентация е
наличието на предприемаческа стратегия, в
която се залагат различни комбинации от продукти и (или) техни разновидности. За фирмите,
които предлагат на пазара различни продукти
или един продукт, но в различни разновидности,
е от особена важност да композират производствената си програма по начин, който осигурява, от една страна, устойчиво, а от друга – балансирано развитие.
Устойчиво и балансирано развитие на фирмата
(икономически аспекти)
Устойчивото развитие се явява пряко следствие от комбинацията между нови и традиционни продукти (или техни модификации). Групирането на изделия, намиращи се в различни
фази от жизнения си цикъл (различна степен на
зрялост), осигурява непрекъснатост и приемственост в дейността на фирмата. Стратегията за
устойчиво фирмено развитие трябва да определи подходящата комбинация между нови и традиционни продукти по начин, който осигурява
реалистичен и относително постоянен средногодишен темп на растеж на фирмата като цяло.
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Опитите да се правят скокове в развитието
чрез мащабни продуктови иновации често са
обречени на провал. Причината: за поддържането на високите темпове на растеж са необходими непропорционално високи инвестиции,
а последните не винаги могат да се обезпечат с
достатъчно финансови средства. Така например по данни за немската икономика, растеж
от 30 на сто на годишна база изисква удвояване на капацитета за 2,5 години, което създава
големи финансови пречки [4].
Следователно, стратегията за устойчиво
развитие трябва да се допълни с разчети за
осигуряване на равновесие във фирмените финанси. Балансирано (равновесно) развитие има
тогава, когато финансовите ресурси са достатъчни, за да гарантират устойчивия растеж на
фирмата, в т. ч. да поддържат необходимите за
този растеж инвестиции.
Както е известно, осигуряването на финансови ресурси може да стане от външни или
вътрешни източници. Външното финансиране
обикновено се свързва с по-висок риск, тъй
като пазарният растеж и генерираният свободен паричен поток не винаги са гарантирани.
При неблагоприятно развитие на нещата ефектът на лоста, произтичащ от използването на
привлечени средства, действа срещу интересите на фирмата. Поради тази причина редица
фирми предпочитат да работят със свои източници на финансиране. С други думи те разчитат, продуктът сам да „заслужи” необходимите
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за растежа на производството и продажбите му
инвестиции.
Решетката „растеж – дял” като инструмент за
оценка на фирменото развитие
Сред най-известните прилагани техники за
планиране на устойчиво и балансирано развитие на фирмената дейност, основаващо се
върху възпроизводими вътрешнофирмени ресурси, е решетката „растеж – дял”, поизвестна като матрицата на Бостънската консултантска група. Тя може да се използва както в процеса на стратегически анализ (за оценка на настоящата стратегическа позиция на
съществуващите продуктови групи), така и за
изработване на фирмената стратегия (като
допринася за проследяване развитието на сегашните продукти и идентифициране на новите
възможности).
Решетката „растеж-дял” представя състоянието на продуктовия портфейл на едно предприятие чрез използване на два критерия – относителен пазарен дял и темп на растеж на неговите продажби. Относителният пазарен дял се
отчита върху абсцисната ос (обикновено се използва логаритмична скала), а темпът на растеж – върху ординатната. Прагматично се определят крайните точки по двете оси, което
позволява да се изчислят и средните стойности
за съответните интервали. Абсцисите и ординатите на тези средни и крайни величини разделят
решетката на четири квадранта, които, от своя
страна, отразяват различни възможни комбинации от стойности по избраните критерии. Квадрантите носят специфичните наименования –
„въпросителни”, „звезди”, „дойни крави” и „кучета”.
В квадранта на „въпросителните” (с координати нисък дял и висок ръст) най-често попадат новите за фирмата продукти. Тяхното развитие се свързва с високи първоначални инвестиции, което в съчетание с ниските постъпления от продажби поради малкия пазарен дял,
води до отрицателни свободни парични потоци.
Познатите вече на пазара продукти, за които се
очертават добри темпове на растеж, намират
място в квадранта на „звездите”. За тях се извършват предимно довършителни инвестиционни разходи, които в съчетание с по-големите
обороти в резултат от повишен пазарен дял водят до постепенно преминаване към положителни финансови резултати от реализацията на
продуктите. За продуктите, попадащи в квадрантите „дойни криви” и „кучета”, са характер-

ни относително по-ниски темпове на растеж,
под средните за отрасъла. Двата сегмента се
различават по пазарното присъствие на фирмата – при „дойните крави” то е все още значително, докато при „кучетата” е твърде слабо.
По принцип „дойните крави” са продуктите,
които осигуряват значителна част от паричните
средства на фирмата и поради тази причина
трябва да се поддържат, което понякога е свързано с мащабни реинвестиции за модернизация
или рационализация. От „кучетата” също могат
да се очакват значителни нетни финансови постъпления, но не толкова в резултат на продуктовите продажби, колкото в следствие на деинвестирането (продажби на машини за производството на отмиращите продукти).
Позиционирането на продуктите по квадранти става на базата на стойностите за относителния пазарен дял и темпа на растеж след
като се направят съответните пресмятания. Допълнително, около пресечните точки на двете
координати се нанасят кръгове, пропорционални на „паричните печалби” (свободните парични
потоци) от всеки продукт, за да се подчертае
неговата „тежест” във фирмения портфейл.
Една от най-важните задачи на планирането, извършвано на базата на решетката „растеж – дял”, е да се установи доколко развитието на фирмата се явява устойчиво, респективно
– балансирано. При еднократно обобщаване и
визуализиране на информацията устойчивостта
се предполага в случаите, когато бизнесединиците от портфейла на фирмата се разполагат
равномерно над и под линията, разделяща темповете на растеж на високи и ниски. Но тъй
като устойчивостта по подразбиране има динамичен характер, за да се изведе тази характеристика е необходимо динамизиране на самия
модел, в т. ч. изследване на фирмените темпове на растеж за поредица от години. Балансираността е по-скоро статична величина, затова
нейното извеждане не представлява трудност в
рамките на еднократно построен модел. При
положение, че кръговете в решетка са пропорционални на генерирания в отделните стратегически бизнесединици свободен паричен поток
(„парична” печалба), балансираност ще имаме
тогава, когато площта на кръгове, отнасящи се
до „дойните крави” и до „кучетата” е по-голяма
(но не много) или равна на площта на кръговете, характеризиращи „звездите” и „въпросителните”. Това е така, защото при липса на друга
алтернатива (например, когато фирмата използва предимно собствени средства) бизнеседи-
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ниците, намиращи се под линията на средния
темп на растеж, се явяват единствените източници на финансиране на инвестициите в структурите, които попадат над тази линия.
За да се анализира устойчивостта и балансираността на продуктовия портфейл на фирмата могат да се разгледат няколко варианта
на действие: (Вж. фиг. 1– модифицирана по
[6].)
1. „Ориентация към продукта”. Свързана е
с инвестиране на средства в НИРД, получени от „дойните крави” на предприятието. Целта на инвестицията е пускане
на пазара на нов продукт, който да се
превърне в „звезда”.
2. „Ориентация към последователна линия
на поведение”. В този случай получените средства от „дойните крави” се инвестират в продукти „въпросителни”.

Ако фирмата успее да реализира агресивна стратегия за разширяване на пазарния дял на продукта, то „въпросителната” сравнително лесно се превръща в „звезда”.
3. „Управление в ситуация на неуспех”.
При нея поради липсата на средства за
допълнителни инвестиции, продуктът
„звезда” може лесно да загуби водещата си позиция на пазара.
4. „Управление в ситуация на посредственост”.
При
нея
продуктът„въпросителна” не може да увеличи пазарния си дял и логично преминава направо във фазата на отмиране, т.е.
превръща се в продукт-„куче”.
При всеки от предложените варианти потребността от оборотни средства е различна.

- +
Неуспех

НИРД
Потребност от
оборотни
средства

Темп на растеж на пазара

+ +

Новатор

+ -

Последовател
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Фиг. 1. Анализ на балансираността на фирмата на базата на матрицата на БКГ

При първия вариант са необходими средства за покриване на текущите разходи на фирмата и разходите за НИРД във връзка със създаването на новия продукт, който да се превърне в „звезда”, а след известен период от
време – в „дойна крава”. Следователно, балансираност ще има тогава, когато свободният
паричен поток, изчислен от реализацията на
продуктите „звезда” и „дойна крава” е положителен.
При втория вариант паричните ресурси от
„дойната крава” ще се пренасочват към разработването на продукти-„въпросителни”, които
да се превърнат постепенно в „звезди” и в
„дойни крави”, следователно те трябва да покриват оперативните разходи на предприятието
и разходите по разширяването на пазарния дял
на продукта. Балансираност ще има тогава,
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когато свободният паричен поток, изчислен на
база реализацията на продуктите „дойна крава”
и „въпросителна”, респективно „дойна крава” и
„звезда” остава положителен.
При третия вариант, недостигът на средства от реализацията на продукта „дойна крава”
поражда затруднения с поддържането и развитието на продуктите-„звезди”, при което те
лесно намаляват пазарния си дял и постепенно
излизат от пазара. В този случай вероятно свободният паричен поток от реализацията на продуктите „дойни крави” и „звезди” ще клони към
нулева стойност. Тогава за да се поддържа
развитието е необходимо да се търсят вече допълнителни източници на финансиране за развитието на „звездата”, която след известен период от време да заеме мястото на „дойната
крава”.

Емил Папазов

При четвъртия вариант средствата, вложени в разработването на продукта „въпросителна” не могат да бъдат възвърнати и „дойната
крава” се оказва недостатъчен източник на паричен ресурс за неговото развитие и налагане
на пазара. В този случай той бързо навлиза във
фазата на „кучетата”, а свободните парични
потоци от реализацията му обикновено са отрицателно число. За да поддържа своето развитие фирмата следва да потърси допълнителни
източници на средства, след което да ги насочи
към една от двете алтернативи – НИРД или
разработването на нов продукт-„въпросителна”,
който постепенно да превърне в „звезда”. И в
двата случая обаче периодът на възвръщаемост
на средствата ще се удължи.
След така направените разсъждения на базата на информацията от решетката „растеждял” и стратегическата позиция на фирмата по
отношение на нейните продукти, могат да се
обосноват съответно решенията, които следва
да се вземат на тактическо и оперативно ниво,
за да се постигне балансираност на фирменото
развитие.
Освен балансирано, фирменото развитие
трябва да бъде и устойчиво. Както бе посочено
по-горе, за такова може да се приеме развитието, при което темпът на растеж на продажбите
на фирмата като цяло се запазва константен.
Това, от своя страна може да се постигне при
комбинация от продукти или продуктови модификации, намиращи се на различен етап от
своя жизнен цикъл. С други думи, във всеки
един момент фирмата трябва да разполага с
изделия, намиращи се в квадрантите на „дойна
крава”, „звезда” и „въпросителна”. Разбира се,
не бива да се изпуска от внимание аспектът
балансираност: общият размер на свободните
парични потоци, които фирмата генерира от
всички продажби, трябва да е положителна величина, като размерът им да съответства на
потребностите на фирмата.
Следващата част на разработката илюстрира някои практически аспекти на балансираността и устойчивостта на фирменото развитие.
Устойчивост и балансираност на фирменото
развитие по примера на конкретна фирма
Примерният анализ на балансираността и
устойчивостта е разработен за винарска изба от
русенския регион [5]. Избата е проектирана за
производство на малки количества бутикови
вина – 400 хектолитра бяло и 600 хектолитра
червено вино. Осигурен е напълно затворен

цикъл – от производството на грозде до бутилирането на вината. Продуктите (Шардоне
„Horse Valley”, Каберне Совиньон, Мускат, Совиньон Блан „Horse Valley”) са високо ценени
от водещи експерти на различни конкурси и
дегустации във Великобритания, Германия,
Франция и др.
Стратегическа ориентация на фирмата
Мисията на винарската изба е производство на висококачествени бутикови вина за задоволяване изтънчения вкус на ценителите на виното. Визията й е в следващите 10 години да се
превърне в един от лидерите в производството
и износа на посочените продукти на нашия и
европейския пазар, като в същото време приема предизвикателството да задържи високото
ниво и запази уникалността на вината. Стратегията на фирмата е ориентирана към поддържането на високо качество на бутиковите вина
и налагане на пазара в условията на висока
конкуренция, като се разработват нови продукти и се разширява асортиментът от алкохолни
напитки.
Предимства на избата са високото качество на продукцията и наличието на собствено
производство на грозде, позволяващо гъвкавост
и бърза реакция в отговор на изискванията на
клиентите за задоволяване на потребностите им.
Като цяло развитието и укрепването на пазарните позиции на фирмата изисква инвестиции, насочени към разработването на нови
продукти, увеличаване на производствените
мощности и повишаване професионалните качества на служителите. За успешното финансиране на инвестициите си фирмата използва
предимно собствени средства (основен и допълнителен капитал; печалба). Фирмата е ангажирала и чуждестранни партньори, с чиято
помощ се подобряват позициите на вътрешния
пазар и развиват външните пазари.
Приложение на матрицата „растеж-дял” за
оценка на устойчивостта и балансираността
В практически план построяването на модела на БКГ се базира на информация от вътрешнофирмени и външни източници. Разположението на продуктите на фирмата в матрицата „растеж-дял” е визуализирано на фиг. 2.
Моделът е построен на базата на събрана и
обработена информация, въз основа на която
са направени изчисления по установен алгоритъм. Подробности около методиката на изчисленията, свързани с изготвянето на матрицата
„растеж-дял”, са представени в друга публикация на автора. (За подробности, вж. [2].)
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Относителен пазарен дял

Фиг. 2. Матрица „растеж-дял” на винарска изба

Основните продукти на винарската изба
(Шардоне „Horse Valley”, Каберне Совиньон,
Мускат, Совиньон Блан „Horse Valley”) са позиционирани в четирите квадранта на модела,
заемайки различен дял в „паричната печалба”
(свободния паричен поток) на предприятието.
Преди да се пристъпи към разсъждения за
балансираността на фирменото развитие се
прави уточнението, че предприятието е ориентирано към „последователната” линия на поведение. С други думи, получените средства от
„дойната крава” се инвестират в развитието на
продукти „въпросителни”. Тъй като предприятието е един от лидерите в производството на
бутикови вина се очаква, новите продукти да се
приемат добре на пазара. При агресивна стратегия от страна на избата, „въпросителните”
сравнително лесно ще се превърнат в „звезди”.
На базата на представената матрица и след допълнително проучване може да се каже, че
продуктът „Шардоне - Horse Valley” е с найголям дял от „паричната печалба” и се намира
в своя апогей, което предполага, че през следващите от 3 до 5 години ще запази позицията
си на „дойна крава”. „Каберне Совиньон” е
продукт, който е сравнително нов за фирмата.
Очаква се през следващите 3 до 5 години той
да се наложи на пазара, т.е. да прерасне от
„въпросителна” в „звезда” (неговият пазарен
дял е приблизително равен с този на найголемия му конкурент). „Совиньон Блан –
Horse Valley” е във фазата на въвеждане на

90

пазара и предвид спецификата на продуктите,
се предполага, че през следващите 3 до 5 години ще остане във фазата на „въпросителните”. Продуктът с марка „Мускат” е запазил в
продължение на няколко години своята позиция
и се очаква през следващите 3 години да остане в квадранта на „кучетата”, като намали относителния си дял в свободния паричен поток.
При така представената ситуация и стратегическа ориентация на винарската изба очакваният в средносрочен период продуктов портфейл ще предполага наличието на продукти във
всички квадранти на матрицата. Беглият поглед
върху графиката показва, че площта на кръговете, отнасящи се до „дойните крави” и до „кучетата” е почти равна на площта на кръговете,
характеризиращи „звездите” и „въпросителните”. С други думи свободните парични средства,
получени от реализацията на
„Шардоне Horse Valley” и „Мускат”, ще са достатъчни за
финансиране на инвестициите в разновидностите Каберне Совиньон” и „Совиньон Блан –
Horse Valley”.
В случай, че балансираното състояние се
запази в продължение на целия период на действие на стратегията, ще бъде подкрепена и устойчивостта в развитието на фирмата. Това ще
позволи по-уверено да се пристъпи към следващия етап от фирменото планиране – синхронизирането на стратегическите с тактическите и
оперативните решения.

Емил Папазов

Изводи
Моделът на БКГ е инструмент, който може
успешно да се прилага при планиране на възможностите за балансирано и устойчиво фирмено развитие. Съчетан с предвиждането на
финансовите показатели на фирмата и най-вече
на свободните парични потоци, той се превръща в част от съвременния инструментариум на
стратегическото управление на предприятията.
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SUSTAINABILITY AND BALANCING OF THE COMPANY’S DEVELOPMENT
Emil Papazov
Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria
Abstract
Modern business faces the constant need of adapting to current and future market realities, i.e. changing
reactions of competitors, emerging consumer demand for new products and services, etc. Under such
circumstances a good strategic vision on enlarging company’s portfolio should be bound to real actions for
achieving financial stability in the long run. The decision to expand the product portfolio often requires the
application of sound analytical techniques. The modern theory and practice has developed different tools for
comparison, planning and analysis. Among them one of the most popular is the “product-share” (or Boston
Consulting Group) matrix. This paper build on different aspects concerning the usage of the method, but the
stresses is laid upon the problem of achieving a sustainable and balanced corporate development.
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ЕДИН ПОДХОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ФИРМАТА
Даниела Димова
Технически университет, Габрово
Резюме
Конкурентоспособността е важен показател при определяне състоянието на фирмата. За мениджърите не
винаги е лесно да направят реална преценка на конкурентоспособността на фирмата и да намерят правилният
път за постигането и. Статистическите методи способстват за вземане на обективни управленски решени нея.
Конкурентоспособността показва доколко ефективно фирмата произвежда продуктите си и удовлетворява потребностите на клиентите, в сравнение с другите фирми, предлагащи същите продукти. Основните конкурентни
фактори са цената, качеството, отличителните особености на продукта, производителността, гъвкавостта на
производството и сроковете на изработка и доставка.
Ключови думи: статистическо изследване, конкурентоспособност, качество, производителност, производство
Key words: statistical research, competitiveness, quality, productivity, production

Увод
Членството на България в Европейския
съюз, условията на общ европейски пазар и
глобалната икономическа криза подложиха
българските фирми на сериозно изпитание. Те
трябва да издържат на негативното влияние на
кризата върху българската икономика и да успеят в борбата между фирмите за дял от европейския пазар. Формулата за тяхното оцеляване и развитие е конкурентоспособност, основана на висока производителност и ефективност.
От това зависи и конкурентоспособността на
българската икономика, като цяло.
Ефективността, като икономическа категория се проявява на няколко структурни равнища – транснационално, национално, секторно,
подсекторно и на равнище предприятие. Всяко
равнище има своя специфика, която се отразява върху ефективността [1].
Оценяването на ефективността е полесната задача, тъй като има подходящи методики за това. Ефективността отразява съотношението между направените разходи и получените срещу тях приходи или ползи [1]. Информация за това е налице, а изчисленията не
представляват трудност.
В условията на силно глобализираща се
европейска и световна икономика, отделните
държави могат да подобряват производителността си, като се специализират в онези сектори на промишлеността, където са попродуктивни, и внасят стоки и услуги, където
са по-ниско производителни [3].
Само чрез реализиране на висока производителност на всяка отделна единица - фирма,
може да се постигне висока производителност
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на отрасъла и висока национална производителност.
Оценяването на производителността на
фирмата е от изключително важно значение,
както за ръководството на фирмата, така и на
макро равнище.
Измежду комплексните определители на
конкурентоспособността за реалния сектор,
водещо значение има производителността - показател, който сравнително най-точно отразява
степента на оползотворяване на материалните
и трудовите ресурси за определен период от
време [2].
Оценяването на производителността на
фирмата създава определени затруднения, тъй
като съществуват различни подходи за дефинирането на производителността, което рефлектира и в методиките за определянето и.
1. Теорията на ограниченията на Голдрат и
концепцията за сенхронното производство, като
методологическа основа при дефинирането на
производителността
Производителността на фирмата може да
бъде оценявана, като се изхожда от теорията
на ограниченията на Голдрат и от концепцията
за сенхронното производство.
Теория на ограниченията (Theory of
Constraints-TOC), разработена от Голдрат
(Eliyahu Goldratt), намира приложение за решаване на широк кръг задачи в операционния мениджмънт, в това число и проблемът за производителността на фирмата.
Тя се основава на следните принципи [4]:
1. Идентифицирайте ограниченията на
своята производствена система. Не са
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възможни никакви подобрения, ако не
са установени ограниченията или слабите места в системата.
2. Решете как да използвате идентифицираните ограничения на системата.
Направете ги максимално ефективни.
3. Подчинете целия процес на това решение. Коригирайте всички останали части на системата така, че те да поддържат ограниченията, дори това да води
до снижаване на ефективността от използването на излишните ресурси.
4. Намалете влиянието на ограниченията
на системата. Ако изходът все пак е
неадекватен, прибавете допълнителни
ограничаващи ресурси, за да престанат да пречат.
5. Ако в хода на предишните етапи ограниченията са нарушени, върнете се
към т. 1, но не позволявайте на инерцията да стане едно от ограниченията
на системата. След като е решен конкретният проблем, върнете се в началото и започнете отново. В това се
заключава
същността
на
непрекъснатото подобряване: определяне на
ограниченията, тяхното отстраняване и
идентифициране на нови ограничения,
явяващи се резултат от предишните
действия.
На тази основа Голдрат разработва технология за оптимизиране на производството. В
нея са заложени основните правила на Голдрат,
което означава:
1. Да се дефинират целта, задачите и
критериите за ефективност на фирмата.
2. Да се анализира производственото
планиране, създаването на резервни
материалните запаси, влиянието на качеството и взаимодействието на производството с маркетинга и счетоводството.
Тази теория е в основата и на концепцията
за синхронното производство.
Концепцията за синхронното производство
(Synchronous Manufacturing) се изразява [4] в
следното: за да се достигнат целите на фирмата, целият производствен процес трябва да
функционира максимално хармонично.
Производителността на фирмата обикновено се дефинира, като изходяща продукция за
единица работно време. Но това не винаги е
правилният подход.

Ако се изхожда от основната цел на фирмата, дефинирана от Голдрат, а именно да се
правят пари, то при произведена, натрупана
като запас и нереализирана продукция, не може да се говори за висока производителност.
Не трябва да се поставя, като основна цел, високата производителност по отделните работни
места, а като цялостен краен ефект [4].
2. Концепция за средна дневна производителност на фирмата
Тези теоретични постановки ни дават основание да приемем, къто основополагаща,
идеята за стремеж към висока производителност, не на отделния работник или на работно
място, а като цялостен краен ефект за фирмата, т.е. към висока фирмена производителност.
От наша гледна точка, производителността
на фирмата трябва да бъде изразена, като комплексен резултатът от всички дейности, които
водят фирмата към реализирането на основната и цел. Това ни дава основание да предложим изчисляване на производителността на
фирмата, на основата на редица показатели,
изчислени за избран период от време - година,
тримесечие, месец.
За да се определи производителността на
фирмата, трябва да се имат предвид приходите
от реализираната продукция, разходите за производството на цялата продукция, включително
и нереализираната, количеството на запасите
от готова и нереализирана продукция, и разходите за тяхното съхранение и др.
Считаме за правилно производителността
да се изразява количествено, чрез интрегрален
показател, изразяващ крайният ефект за единица време, например за ден, т.е. подходящият
според нас показател е средна дневна производителност на фирмата, в стойностно изражение.
Показателят “средна дневна производителност на фирмата” би могъл да бъде функция от
много величини, най-важните от които са приходите от реализираната продукция, разходите
за цялата произведена продукция, включително
и нереализираната, разходите за управление и
реализация на продукцията, разходите за съхранение на запасите от готова продукция, изчислени за определен период от време - година,
тримесечие, месец, а също и на броят работни
дни в периода:

S tint egralen = P − (R1 + R2 + R3 ) ,
D

където

(1)

P са приходите от реализираната продукция през месец t,
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R1 - разходите за цялата произведена продукция през месец t, включително и нереализираната,
R2 – разходите за управление и реализация на продукцията през месец
t,
R3 – разходите за съхранение на запасите от готова продукция през
месец t,
D - броят работни дни през месец t.
По този начин производителността се обвързва с финансовите резултати на фирмата за
месеца, свързани с производството, реализацията и съхранението на продукция от различен
вид.
Оценяването на нивото на производителността на фирмата може да се извършва на
база сравнителен анализ.
Така изчислената средна дневна производителност, в стойностно изражение, за даден
месец може да бъде сравнявана със стойността
на същия показател за предходни месеци, а
също и с желана стойност на показателя.
По удобни за анализ са темповете на растеж с верижна база на средната дневна производителност:

Tt / t −1 =

S tint egralen
,
S tint−1egralen
int egralen

където S t

набелязаните в стратегията, дава възможност
да се извърши оценка и да се предприемат коригиращи действия, ако това е необходимо,
които ще доведат до повишаване на производителността и конкурентоспособността на фирмата.
Изводи и препоръки
Формулата е апробирана за изчисляване
на дневната производителност на фирма за поизводство на мебели. Резултатите показват, че
тя е работеща и може да се прилага успешно и
в други сфери.
Идеята за дефиниране на дневната производителност на фирмата, в стойностно изражение, би могла да бъде разшерена и обогатена,
чрез включване на още величини, които да
учавстват в изчисляването на този интегрален
показател. Това е наша бъдеща задача.
1.

2.

(2)
e средната дневна произ-

3.

водителност, в стойностно изражение през месец t,

S tint−1egralen - средната дневна производителност, в стойностно изражение през
месец t-1.
Темпът на растеж, като една от описателните характеристики на развитието, показва
динамиката във времето на средната дневна
производителност, т.е. с колко процента нараства или намалява средната дневна производителност през месец t спрямо месец t-1.
За да оцелее, и да се развива успешно,
всяка фирма е необходимо да разработи стратегия за нарастване на конкурентоспособността
и. Един от аспектите на стратегията да бъде
свързан с увеличаване средната дневна производителност, като в стратегията се определят и
зададат желаните темпове на растеж за бъдещите периоди.
Сравняването на реалните темпове на растеж на средната дневна производителност с
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Даниела Димова

AN APPROACH TO COMPANY PRODUCTIVITY ASSESSMENT
Daniela Dimova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Abstract
Competitiveness is an important indicator for determining the stae of a company. It is not always easy for
managers to make a realistic assessment about the competitiveness of their company and to find the appropriate
way of achieving it. Statistical methods facilitate objective decision-making. Competitiveness shows how
efficiently the company produces its product and satisfies customer needs, compared with the other companies
offering the same product. The main fafctors for competitiveness are price, productivity, quality, the distinctive
features of the product, production flexibility and the terms of production and delivery.
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СТРАТЕГИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНОВАЦИОННА КВАЗИРЕНТА
Милена Кирова
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Резюме
Основната цел на всеки икономически субект да поддържа висока печалба може да се постигне чрез
стратегическо планиране. В него се включват елементи, касаещи иновационната му дейност. Тъй като периодът, през който дадена фирма печели повече спрямо своите конкуренти от въвеждането на определена иновация е ограничен, иноваторите трябва да имат инструментариум за максималното му удължаване. В тази връзка
се предлагат три основни групи стратегии за поведение на фирмата иноватор. В случаите на наукоемки иновации най-подходящи са стратегиите “блокиране” и комбинацията “блокиране” и “изпреварване” или “блокиране” и “сътрудничество”. Когато фирмата няма възможност да промени в значителна степен технологията и
оборудването се прилагат стратегиите “изпреварване” или комбинациите “изпреварване” и “сътрудничество”
или “изпреварване” и “блокиране”. Ако фирмата разполага с разработка, но не й достигат ресурси, тя трябва
да приложи “сътрудничество”, последвана от някоя от другите две групи стратегии. Гореспоменатите стратегии и комбинации от тях се прилагат за да поддържат висока иновационна квазирента.
Ключови думи: иновационна квазирента, стратегия, иновация, управление
Key words: quasi-rent, strategy, innovation, management

Увод
Основна цел на всяка фирма е да максимизира своята печалба. Съвременната бурно
развиваща се икономика налага това да се постига предимно чрез нововъведения.
В икономическата теория печалбата, резултат от внедряването на определена новост
от даден производител спрямо неговите конкуренти е известна като иновационна рента в
случаите, когато нововъведението касае в значителна степен използването на природни ресурси и като иновационна квазирента, когато е
свързано в по-малка степен с тях. Разновидности на иновационната квазирента са технологичната квазирента - резултат от прилагане на
по-ефективни технологии и насищане на пазара
с нови продукти; интелектуалната квазирента –
резултат от патентоване на изобретения, авторски права върху художествени или научни
произведения; информационна квазирента –
резултат от внедряване на по-съвършена информационна техника и технологии и форми
на информационно обслужване [1].
Проблем се явява фактът, че големите печалби на фирмите от иновации обикновено са
само временно явление. Това продължава, докато останалите производители от отрасъла
осъзнаят колко доходоносна е дадената новост
и как те могат да я имитират; или докато настъпят радикални промени в технологичен аспект; нови разпоредби и закони; изменение в
предпочитанията и очакванията на потребителите, които с появата си прекратяват живота на
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иновацията като такава, елиминирайки основните й елементи. За да се удължи времето,
през което една иновация може да носи печалба, мениджмънтът на иновационния процес
изисква да се планират стратегии и конкретни
мерки за това.
Целта на настоящия материал е да се
изясни същността и приложимостта на различни стратегии, които осигуряват максимизиране
и поддържане във времето на иновационната
квазирента.
Конкуренция между отделните производители съществува на всички нива на производствения процес, не само на ниво краен продукт.
От това следва, че е необходимо прилагането
на разнообразни подходи и комбинации между
тях за поддържане на конкурентно предимство.
1. Стратегия “блокиране”
Ако в определен момент фирма реализира
печалба по-голяма от тази на конкурентите
следствие внедряването на иновация, една от
стратегиите за да се удължи този период е да
се предотврати намесата на други производители в тази сфера. Това би могло да стане по
два начина. От една страна, ако възможностите
на фирмата на всеки един етап от производствения процес са уникални и не позволяват имитация, тя може да ограничи достъпа до тях като
по този начин да държи настрана конкурентите
си. От друга страна, ако всички фирми имат
еднаква възможност да извършват такива дейности, иноваторите все още имат шанс да пре-

Милена Кирова

дотвратят намеса, като дадат да се разбере, че
всяка имитация на вече въведената иновация
ще носи по-малка печалба. Разгласата на такова твърдение може да предотврати навлизането
на пазара на фирми, ръководени единствено от
желанието за бърза и при това голяма печалба.
В първия случай, при използване на уникалните възможности на фирмата при стратегията “блокиране”, ефективността й в различните фази на производствения процес зависи от
това, колко уникални и не подлежащи на имитация са нейните компетенции и активи в съответната фаза.
На етап проучване, близките връзки с
висши учебни заведения и изследователски
центрове могат да предоставят бърз достъп до
различни научни открития. Ако подобни взаимоотношения са трудни за изграждане, съществуващите на пазара фирми имат преимущество спрямо новонавлизащите. Още повече, опитът на първите при провеждане на подобни
проучвания им дава предимство спрямо “новаците”, тъй като са нужни базови знания, за да
се усвоят новите.
На ниво внедряване например, защитата
на интелектуалната собственост може да затрудни максимално конкурентните фирми, които биха искали да се възползват от иновацията
неправомерно.
На етап производство, по-дългото присъствие на една фирма на пазара й носи редица
предимства пред новонавлизащите: наличието
на договори, които предоставят изключителен
достъп до определени ресурси; лицензи, които
й позволяват да произвежда продукцията си на
по-ниска цена или с по-високо качество от това
на новите фирми.
Ако се предположи, че всички фирми имат
еднакви възможности на фазите на производствения процес и имат еднакъв достъп до всички
необходими ресурси, какво тогава може да се
направи за да се възпре чужда намеса? По презумпция, новонавлизащите на пазара фирми
биха предприели това действие, само ако вярват, че могат да реализират печалба с появата
си. В този случай, важна информация при вземането на подобно решение е тази за цената на
продукцията. Имайки предвид непредсказуемостта на пазара що се отнася до иновациите,
подобна информация обикновено е трудна за
получаване.
Посредством наблюдение на
фирмите, които в момента оперират с въпросния продукт, «новаците» могат да засекат различни индикации, касаещи неговата цена при

навлизането им на пазара на един по-късен
етап. Ако има индикации за понижени цени на
продукцията, тогава потенциалните нови фирми
просто няма да навлязат на пазара. Като подобни сигнали и индикации могат да бъдат определени следните.
Ако ръководството на една фирма е обвързано със съществуващите си технологии
или дори е емоционално привързано към тях,
то не би приело ново чуждо навлизане на пазара с безразличие, особено ако тези технологии
са източник на дългосрочни приходи. В този
случай, важно оръжие в борбата за оставане в
бизнеса може да се окаже понижаване на цената на продукцията, резултат от използването на
наличните технологии по нов и по-ефективен
начин. За потенциалните новонавлизащи на даден пазар, емоционалната привързаност на една фирма към нейния продукт би трябвало да
подсказва на останалите, че цените, които могат да очакват след като те се появят на пазара,
няма да са особено привлекателни. При увеличаване на пазарните субекти, предлагащи един
и същ продукт е логично цената да се понижава.
На тази ситуация не могат да устоят «новаците».
Когато едно предприятие въведе иновация
на пазара, то е длъжно да остане и да се бори
на този пазар, понякога посредством понижаване на цените си, особено ако съществуващата технология се явява основа за останалите
му продукти. Един продукт може да играе ролята на технологична опорна точка, ако неговото развитие и производство позволява на фирмата да придобие нови компетенции и активи,
които да подпомогнат развитието и производството на други продукти. В ролята си на такава
опорна точка, един продукт може да позволи на
фирмата да понижи цената на продукцията, ако
например основните приходи идват от други
продукти и една от основните причини за споделянето и предоставянето на технологичните
опорни точки на пазара е с цел наблюдение и
събиране на знания. Например, ако новонавлизащите фирми на пазара за моторни косачки
заплашват приходите на фирмата Хонда, тя
може да понижи цените на своите косачки, ако
реши, че това, което са научили и ще научат от
конкурентите в областта на двигателите за косачки, може да се окаже от полза при разработването на още по-малки и икономични автомобилни двигатели.
Ако една фирма има популярността, че
предприема ответни реакции и репресивни
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мерки спрямо онези, които са навлезли в нейното пазарно пространство, това може да е
сигнал, че тази фирма ще понижи цените на
продукцията си при навлизане на пазара на
конкуренти. Това трябва да показва на потенциалните «новаци», че ги чака голяма битка
стъпвайки на пазара.
Колкото по-голямо количество от определен продукт произвежда дадена фирма, толкова
повече тя има възможност да намалява цената
при необходимост [4]. Когато обаче това понижение достигне определено ниво, тази възможност се изчерпва. Достига се до минималния
обем от даден продукт, който фирмата трябва
да произвежда, за да запази минималната цена
за единица продукция и икономическия си интерес. Тоест фирмата трябва да произвежда
поне толкова от един продукт, ако иска цените
й да са конкурентоспособни. Колкото по-голям
е този минимален обем продукция, толкова поголямо количесво новонавлизащите фирми
трябва да предложат на пазара. Това означава
пресищане и по-нататъшно спадане на цената.
Всеки нов пазарен субект не би рискувал да
приеме подобна ситуация.
За илюстрация на гореказаното може да
се посочи пример с фирма «Зъбонарязване –
Русе». Тя решава да произвежда резервни части за кари на база оборудването и опита си от
производството на резервни части за селскостопански машини. Оказва се, че има търсене
на тази продукция, следствие на което се очертава една добра пазарна ниша. След двугодишна усешна работа се появяват конкуренти, които предлагат същите резервни части с по-лошо
качество, но и с по-ниски цени.
Мениджърът на фирмата решава да намали цената, запазвайки печалбата от тази дейност. За целта той уговаря по-ниски цени на
специфични термични обработки с подизпълнителя си като му предлага по-добро натоварване
на неговите съоръжения, чрез укропняване на
партидите за сметка на честотата на заявките.
Това се приема в името на дългосрочната съвместна работа. Същевременно той отправя
оферти до трима по-големи клиенти – търговци
на тези части, за по-ниски цени, но увеличен
обем на единичните заявки, макар това да е за
сметка на честотата им. Предложението му
отново се приема, защото търговците са доволни от качеството, пазарът познава тези
продукти като добри и те не очакват затруднения от укропняване на заявките.
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Следващата една година паказва, че не е
спаднала печалбата, капацитетът на фирмата
се увеличил, благодарение на което става възможно закупуването на зъбошлайфна машина,
подобряваща технологичното ниво и икономическото състояние. Това се случва, защото
конкурентите не успяват да устоят на повисокото качество и по-ниската цена.
2. Стратегия “изпреварване”
Блокиращата стратегия е ефективна и работи само ако компетенциите и активите на
фирмата са уникални и не подлежат на имитация, за да могат да се защитават от Закона за
интелектуалната собственост, или когато пречките за навлизане на пазара траят дълго време.
Конкурентите могат да се възползват от различни възможности да заобикалят законовите
ограничения докато не преодолеят подобни бариери, които ги ограничават.
Стратегията на изпреварване признава, че
препятствията пред навлизане на пазара, независимо колко страховити са те, са преодолими
и накрая след известно време ще изчезнат.
Стоейки зад тези барикади и препятствия, бъдещите конкуренти на иноваторите имат време
да наваксат и дори да надскочат иноватора.
Затова той трябва да работи така, че да изпреварва останалите. Тоест, иновацията трябва да
е достатъчно новаторска, за да създава нови
възможности и да представя нови продукти с
бързи темпове и преди останалите. Същевременно фирмата трябва сама да може да предизвиква канибализация на продуктите си, подготвена за това и в собствен интерес, преди
конкурентите да могат да го направят. Този тип
подход може да се определи като изпреварващ
в зависимост от това доколко подобряването на
фирмените възможности са функция от неговото прилагане от една страна и степента, до която предизвиква канибализация на продуктите
на въпросната фирма от друга страна. Възможни са четири разновидности на стратегия
«изпреварване».
При първия тип стратегия «изпреварване»
иноваторът представя нов продукт, който канибализира вече съществуващите, но ресурсите
на фирмата, необходими за разработването и
развитието му се градят върху вече наличните
фирмени ресурси и възможности. Например,
когато фирма «Интел» представя на пазара ново поколение микропроцесори, старите поколения се канибализират или самоизяждат. Въпреки това, ресурсите за производството и раз-
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работката на новите продукти се градят на наличните, използвани при разработката на вече
остарелите поколения процесори.
При втория тип стратегия «изпреварване»
възможностите и ресурсите на фирмата за
представяне на новия продукт на пазара се
различават от вече наличните такива, и продукта създава нови пазари, като едновременно с
това превръща останалите свои продукти в неконкурентоспособни. В много аспекти този тип
стратегия е по-трудна за прилагане от първия
тип, но ако е успешно приложена може да бъде
от голяма полза за фирмата. Трудно е да се
разпознаят възможностите, които този тип
стратегия предлага. Но дори и след като тези
възможности биват разпознати, все още е налице страхът от нежелана канибализация на
продуктите, нежеланието за разделяне с продукта в емоционален план. Още повече, наличните възможности на фирмата може и да не са
безполезни при провеждане на стратегията, дори могат да се окажат предимство.
При третия тип стратегия «изпреварване»,
самото провеждане на стратегията изисква нови технологични и пазарни познания, но запазва
конкурентоспособността на съществуващите
собствени продукти. Когато фирмата продължава да разчита на съществуващите продукти,
трябва добре да оцени дали иновацията наистина няма да ги направи неконкурентоспособни.
Новият продукт ще бъде произведен по принципно нова технология, свързана с високи капиталовложения, което означава, че трябва
добре да се прецени икономическият риск от
това начинание. Добър пример за това е въвеждането на микровълновата фурна и поддържане производството на конвенционалните
електронагревателни уреди.
При четвъртия тип стратегия измененията
във фирмените възможности и ресурси са незначителни и новият продукт не застрашава вече
съществуващите такива. Той касае уменията на
мениджърския екип да създаде нов продукт или
да придаде по-добри потребителски качества на
съществуващия с минимални капиталовложения. Същевременно неговият продукт трябва да
изпреварва по някои от потребителските си качества този на конкурентите.
Такава стратегия е приложена във фирма
за производство на хлебна мая в Русе. В определен момент, предприятието сменя собственика си. Оборудването е непригодно за друг
вид производство и новият собственик трябва
да произвежда същия продукт. Същевременно

на пазара вече са налице многобройни вносители, всеки със свои стратегия и пазарно поведение. Контактът с конкурентите е труден и
възможностите на новия мениджърски екип за
маневриране на пазара са силно ограничени,
но все пак са намират такива.
В предишната ситуация продукцията се
предлага в опаковки от един килограм за хлебопроизводството и 50 грама за търговската
мрежа. Новият екип проучва как ще се приеме
промяната на количеството в единица опаковка.
Оказва се, че в хлебопроизводството се приемат по-добре опаковки от 0,5 кг. Става ясно,
че за търговската мрежа, опаковка от 50 грама
е ненужно голяма за единичен случай на ползване на мая, а 40 грама ще са достатъчни.
Предприема се смяна на машината за опаковка от един килограм с такава от 0,5 килограма и пренастройка на така наречената дребна опаковка от 50 на 40 грама. Тъй като това
води до промяна на печата на опаковъчните
материали се въвеждат нови такива с подобрен
външен вид и по-добри технологични качества.
На няколко дустрибутори се предоставят
рекламни количества, които се приемат добре
на пазара при равностойни цени с тези на конкурентите.
След още няколко проучвания и промени
на цените според регионите, подобряване на
дистрибуционните схеми и качеството на хладилния транспорт фирмата успява да заеме
двукратно по-голям пазарен дял в разстояние
само на две години.
3. Стратегия «сътрудничество»
При този тип стратегия фирмата си сътрудничи с конкуренти, за да продължи да печели от дадена иновация. Това може да е под
формата на стратегически съюз, общ капитал
или обща придобивка. Стратегическите съюзи
могат да бъдат под различна форма: пазарни,
дистрибуционни, производствени, технологични
спогодби и други. Целта на този тип стратегия
е всяка фирма да предложи нещо на партньорите си, в замяна на което да извлече определена полза, която е равна на ползата за другите
от това, което тя им е предоставила. При съвместните дружества например, фирмата обединява ресурсите си с тези на партньорите си,
създавайки отделна юридическа единица. По
този начин партньорите могат да извлекат полза от иновациите по начин, по който сами не
биха могли [3].
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3.1. «Доминантен дизайн»
В началото на жизнения цикъл на даден
продукт, различни типове разработки се състезават за правото да наложат свой стандарт. В
случай, че се обединят усилията на някои от
конкурентите, това подобрява шансовете на
този продукт да се превърне в де факто найтърсения, наложен стандарт или известен още
като доминантен дизайн [5]. Използването на
средства за популяризиране на разработката е
начин за привличане на други фирми на пазара
да я внедряват. Това увеличава броя на производителите на разработения нов продукт. Колкото повече са производителите, толкова повече допълващи се новатори ще се посветят на
идеята да развиват и усъвършенстват продукти
- допълващи първоначалния. По този начин се
увеличава вероятността повече клиенти да го
предпочетат. А колкото повече са клиентите,
толкова по-големи обеми продукция ще се реализират, включително и от фирмата, приложила този подход.
3.2. Ефект на втори източник
В случаите, когато иновацията представлява многокомпонентна система с продължителен жизнен цикъл, фирмата иноватор не би била склонна да включва компоненти от даден
вид, предлагани само от единствен производител. Той ще се стреми да има и алтернативен
доставчик и продуктите на тези доставчици да
са съвместими, защото вторият източник се
явява конкурент на първия. По този начин
фирмата иноватор може да търси по-ниски цени за въпросния компонент и гарантирана сигурност за доставката му. Ето защо иноваторът
има интерес да създаде този втори доставчик.
3.3. Достъп до международните пазари
В някои случаи може да се наложи дадена
компания да си сътрудничи с друго чуждестранно предприятие, за да може да навлезе във
външния пазар. Това може да се дължи на факта, че правителството на тази страна го възлага
или на това, че най-добрият начин да се проучи
местният пазар е посредством сътрудничество.
За целта въпросната фирма може да предложи
готова разработка на партньор от интересуващия я регион и договори начина на съвместната им работа. Това е широко разпространена
форма на сътрудничество при пазарни субекти
с масово производство.
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3.4.Участие в индустриален клъстър
В литературата са посочени резултати от
емпирични изследвания, според които участието на дадено предприятие в индустриален клъстър значително повишава неговата иновативност и ефективност от въвеждането на иновации. Това се дължи на географската близост на
участниците в клъстъра, улесняваща трансфера на знания и неформалните контакти между
тях; наличието на научно-изследователски организации и учебни заведения, които биха могли да бъдат богат източник на нови идеи и разработки; развиване на иновационните възможности на малките и средни предприятия, които
могат да се възползват от натрупания в клъстъра опит, могат да използват създадената изследователска инфраструктура [2].
Изводи и препоръки
Разглежданите стратегии за запазване печалбата от иновации – иновационната квазирента, могат да се прилагат поотделно или в
различни комбинации. Изборът на стратегия
или на комбинация от такива зависи от типа на
иновацията, вида на продукта, иновационните
възможности на фирмата, производствените й
мощности.
За наукоемките иновации, ползващи найновите научни открития, най-подходящи са
стратегиите “блокиране” и комбинацията “блокиране” и “изпреварване” или “блокиране” и
“сътрудничество”. Този избор се основава на
предположението, че докато едно ново научно
откритие се разработи до ниво производство,
конкурентните фирми няма да бездействат. За
това откритието, станало достояние на фирмата иноватор трябва да се прилага не само в
един продукт, а в серия продукти. За да не се
прекъсне този процес, тя трябва да сътрудничи
с други фирми, да търси международни пазари.
Комбинацията “сътрудничество”, “блокиране” и “изпреварване” са приложими, когато
иновационната фирма в сътрудничество с партньори изведе новия продукт до ниво на “доминантен дизайн” и след това с “блокиране” на
собствените технологии, чрез които е излязла
на челно място на пазара пази позициите си.
Едновременно с това развива и усъвършенства
продукта, за да удължи присъствието си на това челно място.
Комбинацията “изпреварване”, “сътрудничест-во” и “блокиране” се прилага, когато
фирмата е разработвала нова технология, паралелно с текущото производство самостоя-
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телно или в сътрудничество с друга фирма и
това е много скъпа дейност. Блокирането на
достъпа до иновативните елементи ще й осигури по-дълъг период на присъствие и по-добри
позиции на пазара, възпирайки копирането или
имитациите.
През жизнения цикъл на нововъведението
е нормално стратегиите да се сменят. В началото може да е необходимо “изпреварване”
(при дълъг жизнен цикъл), след това “блокиране”, за да се защитят знанията за собствената
технология и в по-късен етап да се приложи
“сътрудничество”, предлагайки технологията си,
докато тя все още има стойност.
Комбинациите от стратегии могат да са
най-различни, но изборът им е въпрос на умение на мениджърите да предвидят развитието
на пазара, на фирмата си, на конкурентите и

други фактори и да приложат съответната комбинация в подходящия момент.
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STRATEGY FOR SUSTAINING INNOVATION QUASI-RENT
Milena Kirova
Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria
Abstract
The main goal of every economic entity to sustain high profit may be achieved by strategic planning, which
should include elements for the innovation activity. As the period during which a company profits more than its
competitors due to the introduction of the innovation is limited, the innovators must have tools to extend it as
much as possible. Three major groups of strategies for the behaviour of the innovating firm are presented in the
paper. In the case of science related innovations the most suitable are the strategies ‘blocking”, combination of
“blocking” and “overtaking” and “blocking’ and “cooperation”. When the company does not have the ability to
change in considerable degree the technology or the equipment, the strategies of “overtaking” or combinations of
“overtaking” and “cooperation” or “overtaking’ and “blocking” are applied. If the company has developments but
lacks the resources, it must apply ‘cooperation” followed by some of the other two group strategies. The above
mentioned strategies and their combinations are applied to support a high innovation quasi rent.

101

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2009 (24)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2009 (24)

ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО
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Още 500 г преди новата ера Хераклит е казал:
„Най-постоянното нещо е промяната”.

Резюме
Статията има за цел да представи част от резултатите от емпирично проучване върху икономическата
ефективност на българските предприятия след въвеждането на организационна иновация.
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Key words: innovation, economic efficiency

Увод
Поддържането на конкурентно предимство
на фирмата изисква непрекъснато усъвършенстване и модернизиране. Всяко конкурентно
предимство рано или късно може да се изкопира. За да запази предимството си на пазара
фирмата трябва да се превърне в движеща се
мишена т.е да бъде иновативна., създавайки
нови преимущества поне със същата скорост,
с която конкурентите копират старите [3].
Създаването на успешни иновации е дълъг, сложен и скъпо струващ процес. На това
се дължи и ниската иновативност на българските предприятия. Някой от тях все още не осъзнават необходимостта от иновативност, други
нямат възможност да бъдат иновативнии. Причините за това са многобройни и от различно
естество като например: липсата на финансови
възможности, липсата на висококвалифициран
персонал и информация за отрасъла.
Целта на настоящата статия е да представи част от резултатите на емпирично проучване
върху икономическата ефективност на българските предприятия след въвеждането на организационни иновации (по проект НИС на ТУСофия).
Проучването е проведено сред промишлени предприятия от цялата страна и обхваща
периода (2005 г. – 2007 г.). Проучването беше
проведено чрез попълване на анкетни карти,
изпратени поименно на респондентите по
емайл. За целта предварително беше разработена анкетна карта, в която бяха включени въпроси, свързани с различни аспекти от иновационната активност на предприятията. Поголямата част от въпроси бяха закрити, т.е с
предварително формулирани отговори, като
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някои от тях предполагаха посочването на 1
отговор, а други - възможност за посочване на
повече от 1 отговор. В някои от въпросите беше предвидена възможност за даване на отговори, които не са посочени в изброените, с цел
да се обхванат максимална степен различни
алтернативи и да се разкрият водещи тенденции.
Поради ниския процент на възвращаемост
на попълнените анкети, се наложи избрания
метод да се допълни с интервю на работното
място, проведено от членовете на изследователския екип. Изследваната извадка от предприятия не е представителна, но получените резултати са интересни и дискусионни.
Основната цел на проекта беше да се изследва връзката между иновационната активност
на индустриалните предприятия и техните стопански резултати и конкурентоспособността.
За оценка на равнището на конкурентоспособност на изследваните предприятия е използвана
методика разработена в [1].
Под термина организационна иновация се
разбира - въвеждане в употреба на нов организационен метод във фирмения бизнес, в организацията на дейността или във външните взаимоотношения [4].
Организационните иновации могат да бъдат насочени към подобряване на дейността на
фирмата чрез намаляване на административните разходи или разходите за транзакции, подобряване на трудовото задоволство (и от тук
повишаване на производителността на труда),
придобиване на достъп до активи, неподлежащи
на покупко-продажба (например на некодируеми знания, външни за фирмата) или намаляване на разходите за доставка.
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нови или значително усъвършенствани
управленски методи и системи;
- значителни промени в организацията
на работа;
- нови или значително променени взаимоотношения с други предприятия.
Под иновативна фирма се има предвид –
фирма, която е въвела поне една иновация
през изследвания период [2].
-

Резултати
През анализирания три годишен период
(2005 г. – 2007 г.) по-голямата си част 72,5%
от анкетираните предприятия са провели организационни иновации. Забелязва се постепенно
увеличаване на иновационната активност на
предприятията през годините като това найосезаемо се забелязва при иновациите от трети
вид „Нови или значително променени взаимоотношения с други предприятия”, който са се
увеличили със 150%. Причините за това увеличение можем да ги открием в развитието на

пазара, в засилващата се конкуренция, поради
глобализацията и развитието на технологиите,
които правят разстоянията незначителни и създадат нови форми на икономически взаимоотношения. На второ място по увеличение на
ръста си са „Значителни промени в организацията на работа”, които са се повишили със
75%. Можем да предположим, че този ръст се
дължи и на технологичните и процесните иновации, защото въвеждането на технологична
или процесна иновация много често води до
организационна иновация от втори вид. Също
така и присъединяването ни към Европейския
съюз наложи сертифицирането на българските
предприятия, за да могат да изнасят своята
продукция в чужбина. Получаването на различни сертификати наложи промени в организацията на работа. И на трето място по въвеждане
през тригодишния период е „Нови или значително усъвършенствани управленски методи и
системи”.
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Фиг. 1. Иновационна активност

От фиг. 1. се вижда, че организационните
иновации от втори тип „Значителни промени в
организацията на работа” са най-често въвежданите иновации и на това се дължи на по-ясно
изразената нужда такава промяна. И по-лесно
осъзнатият резултати от този вид иновация.
Следвани от организационни иновации от първи
вид „Предприятия, въвели нови или значително
усъвършенствани управленски методи и системи ” и на последно място „Предприятия, въве-

№
1.

ли нови или значително променени взаимоотношения с други предприятия”
По-голямата част от предприятията въвеждайки организационна иновация осъзнават необходимост от въвеждането на друг тип иновация. Или получените резултати от организационната иновация води до въвеждането на технологична или маркетингова иновация. На таблица 1. е показано относителни дял на предприятията, провели повече от 1 вид организационни иновации.

Табл. 1. Относителен дял на предприятията, провели организационни иновации (%)
Години
Предприятия, в зависимост от вида на проведената иновация
2005
2006
Предприятия, провели едновременно организационни иновации от I и II
84
52
вид.

2007
50
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(продължение)
2.
3.
4.
5.

Предприятия, провели едновременно организационни иновации от I и III
вид.
Предприятия, провели едновременно организационни иновации от II и III
вид.
Предприятия, провели едновременно организационни иновации от I, II и III
вид.
Общо предприятия, провели организационни иновации

Направеното проучване показва, че иновациите от първи и втори вид са имали порадикални промени, отколкото иновациите от

№
1.
2.
3.
3.

63

57

46

84

47

51

63

38

43

46,34

51,22

73,17

трети вид може би с това можем да си обясним
по-високата им стойност на иновациите от първи и втори вид.

Табл. 2. Средни разходи за проведените организационни иновации
Разходи за проведените организационни иновации (лв)
Средно за предприятията,
Вид иновации
Средно на 1 иновация
осъществили иновации
2005
2006
2007
2005
2006
2007
Нови или значително усъвършенствани
40501
86861
129241
40500
96512
153858
управленски методи и системи
Значителни промени в организацията
36605
132711
180304
38638 147456
258696
на работа
Нови или значително променени взаи34867
34537
50370
34866
65620
88888
моотношения с други предприятия
Общо за организационните иновации
37487
85553
121501
92732 240364
356405

Равнище на организационните иновации
Според интервюираните ръководители,
проведените в предприятията им организационни иновации не са били на високо равнище,
оценено като степен на новост и значимост на
промяната. Тяхната оценка за средното равнище на организационните иновации, обобщено
за всички изследвани предприятия и определена
по 7 – степенна скала, в която оценка 1 показва много ниско равнище, а 7 - много високо
равнище, е показана на Фиг. 2. Прави впечат-

ление, че равнището на иновациите от вида
„Значителни промени в организацията на работа” непрекъснато е спадало през изследвания
период. Оценките за равнището на организационните иновации показват, че в предприятията
обикновено са били извършвани малки, несъществени промени с ниска степен на новост.
Логично е да се очаква, че това се е отразило и
на икономическите резултати от провеждането
им.

5
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Фиг. 2. Средно равнище на организационните иновации

Икономическа ефективност от проведените
иновации
За да се определи различната стопанска
изгода за предприятията от отделните видове

104

организационни иновации е необходимо да се
определи и икономическата ефективност на
вложените за осъществяването им разходи и
получените от тях резултати. В табл. 3. показва
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увеличение на продажбите спрямо предходната

№

1.
2.
3.
4.

Табл. 3. Увеличение на продажбите спрямо предходната година в резултат на иновациите.
% на увеличение на продажбите
Средно за предприяВид иновации
Средно на 1 иновация
тията, осъществили
иновации
2005 2006 2007 2005 2006 2007
Нови или значително усъвършенствани управленски
8,1
11,4
20,5
8,1
12,7
24,4
методи и системи
Значителни промени в организацията на работа
5,9
10,0
13,5
6,2
11,1
19,3
Нови или значително променени взаимоотношения с
4,7
6,3
12,3
4,7
12.0
21,7
други предприятия
Общо за организационните иновации
6,3
9,3
15,1
15,6
26,0
44,2

Посочените резултати показват, че иновациите чрез въвеждане на нови или значително
усъвършенствани управленски методи и системи са довели до най-голямо увеличение на продажбите на предприятията. Това се дължи на
усъвършенстваните управленски методи, които
са стимулирали персонала за по ефективна
работа, намалили са бюрократичността в организацията, подобрили са управлението и са довели до увеличаване на ефективността, а от
там и до увеличаване на продажбите. На второ
място са иновациите чрез значителни промени
в организацията на работа. Това би могло да се
обясни и с факта, че в резултат на тези иновации се подобрява качеството на управлението –
един дългогодишен проблем на българските
предприятия. Неговото преодоляване често е от
ключово значение за подобряване на пазарната
адаптивност и увеличаване на продажбите.
Подобряване на качеството на продуктите/услугите в резултат на иновациите

№

1.
2.
3.
4.

година в резултат на иновациите.

Осъществените организационни иновации
са имали слабо влияние върху подобряването
на качеството на продуктите/услугите. Това се
отнася главно за третия вид иновации (нови или
значително променени взаимоотношения с други предприятия), чието въздействие върху качеството се свързва главно с подобрените начини на доставка на суровини, материали и
градивни елементи, подобреното взаимодействие при продажбата на готовата продукция, с
подобрения обмен на информация. Въвеждането на нови или значително усъвършенствани
управленски методи и системи е оказало сравнително по-силно влияние върху подобряването
на качеството на продуктите.
Средните оценки на въздействието, което
са оказали организационните иновации в изследваните предприятия, върху подобряването
на качеството на продуктите/услугите им, определена по 7 – степенната скала, са показани
в следната табл. 4.

Табл. 4. Подобряването на качеството на продуктите/услугите в резултат на иновациите
Степен на подобряване на
качеството на продуктите/услугите (оценки от 1 –
не е постигнато подобряваВид иновации
не, до 7 - постигнато е
много голямо подобряване)
2005
2006
2007
Нови или значително усъвършенствани управленски методи и системи
3,375
4,350
5,320
Значителни промени в организацията на работа
2,105
3,050
3,576
Нови или значително променени взаимоотношения с други предприятия
2,167
2,4
2,867
2,553
3,288
3,830
Общо за организационните иновации

Подобряване на качеството на управленската
дейност в резултат на иновациите
За подобряването на качеството на управленска дейност най-благоприятно са повлияли
усъвършенстването на досега съществуващите

управленски методи или въвеждането на нови
такива. Тяхното положително влияние се отразява и върху цялостната дейност на предприятието.
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№

1.
2.
3.
4.

Табл. 5. Подобряването на качеството на управленската дейност в резултат на иновациите
Степен на подобряване на
качеството на управленската дейност (оценки от 1
– не е постигнато подобряВид иновации
ване, до 7 - постигнато е
много голямо подобряване)
2005
2006
2007
Нови или значително усъвършенствани управленски методи и системи
3,938
4,500
5,520
Значителни промени в организацията на работа
2,474
3,600
4,091
Нови или значително променени взаимоотношения с други предприятия
2,667
2,421
2,633
3,021
3,525
4,477
Общо за организационните иновации

Намаляване на административно-управленските
разходи в резултат на иновациите
Иновациите не са повлияли силно върху
намаляването
на
административноуправленските разходи, което явно се дължи на
недоброто им качество. При интервюиране на
мениджърите по-голямата част от тях са споделили, че намаляването на административнитите разходи се дължи главно на въвеждането
на различни софтуерни програми, които са дали възможност за по-бързата и качествена обработка на документацията във фирмата, както
и на по-точното планиране на ресурсите във
времето. Въвеждането на такъв вит иновации
са нови за фирмата, но не и за отрасъла, те са
следствие от динамичното и иновативното развитие на ИКТ. Най-слабо положително въздействие има въвеждането на нови или значително
променени взаимоотношения с други предприятия. Това би могло да се дължи и на времевия
лаг, след който се проявява влиянието на този
вид иновации (за това може да се съди и по нарасналия процент на намаляване на административно-управленските разходи през 2007 г.).
Намаляване на разходите за 1-ца продукция в
резултат на иновациите
Организационните иновации са оказали
положително влияние и върху разходите за 1ца продукция на предприятията. Това влияние
се свързва не само с намаляването на административно-управленските разходи, но и с
ефекта на мащаба, резултат от увеличението
на продажбите, за което тези иновации са допринесли. Най-силно влияние са имали иновациите от втори вид и това се „Значителни промени в организацията на работа” това се дължи
на оптимизация на работните места и производствения процес, по-голямата ергономичност
след въвеждането на организационната иновация.
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Повишаване на производителността на труда на
предприятията в резултат на иновациите
Резултатите от изследването показват, че
проведените организационни иновации са допринесли за по-голямо повишаване на производителността на труда на предприятията, като
цяло, отколкото за повишаването на производителността на труда само на административноуправленския персонал. Това явно се дължи на
факта, че тяхното благотворно влияние се разпростира не само върху административноуправленската дейност, а и върху много други
области от дейността на предприятията, т.е. те
водят до синергиен ефект.
Заключение
В заключение можем да обобщим, че проведените организационни иновации са имали
положителен икономически ефект върху стопанската дейност на предприятието. Като поголямо положително въздействие са имали
иновациите, които са имали по-радикален характер, те са с по-висока инвестиционна стойност. Това са иновациите от първи и втори вид.
Иновациите от трети вид „Нови или значително
променени взаимоотношения с други предприятия” са въвеждали повече от международните
фирми, които функционират на международния
пазар. Тъй като фирмите, които работят на
международния пазар усещат по-интензивно
конкуренцията и това ги кара да са по-гъвка и
по-иновативни.
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ECONOMIC EFFICIENCY FROM IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL
INNOVATION
Rositsa Nakova, Anka Cvetanova, Nadia Gilina
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
The purpose of this paper is to represent Bulgarian factories’ economic efficiency after the introduction of
organization innovation.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ
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Резюме
Целта на тази статия е да представи резултати от емпирично изследване на иновациите върху конкурентоспособността на българските предприятия.
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Увод
Задълбочаващата се глобализация и бързо
развиващия се научно–технически прогрес водят до динамизиране на конкурентната борба и
поставят нови предизвикателства пред предприятията. Иновациите стават ключов фактор
за успех. Увеличава се интересът към теоретичното осветляване и емпиричното изследване
на различни аспекти на иновационната активност на предприятията. Редица важни проблеми
обаче остават все още нерешени или не напълно решени. Такъв е и проблемът за въздействието на различните видове маркетингови и
организационни иновации върху фирмената
конкурентоспособност и стопански резултати.
Целта на настоящата разработка е накратко да представи от резултатите от емпирично
проучване на маркетинговата и организационната иновационна активност на български промишлени предприятия и да предизвика дискусия, относно влиянието й върху конкурентоспособността им.
Проучването бе проведено сред промишлени предприятия от цялата страна и обхваща
периода 2005-2007 г. Основната му цел бе
чрез набиране и анализ на голям обем емпирична информация да се изследва връзката
между иновационната активност на индустриалните предприятия и техните стопански резултати и конкурентоспособност и да се определи
дали различните видове иновации имат различно въздействия върху тях.
Резултатите от тези изследвания имат значение за определяне на приоритетите в иновационната дейност на предприятията, които да
подпомагат вземането на управленски решения
за насочване на иновационните усилия и инвестициите, както и разработването на стратегии
за развитие.
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Проучването се проведе по метода на анкетирането, като на респонденти бяха избрани
фирмени мениджъри от висшето равнище на
управление. Използвана бе специално подготвена анкетна карта, която бе изпратена по пощата и по Е-mail на голям брой промишлени
предприятия.
Получените резултати са интересни и са
показателни за равнището на организационните
и маркетинговите иновации и за влиянието им
върху стопанските резултати на предприятията.
По тях може да се дискутира и те могат да са
основа за вземане на редица управленски решения, свързани с правилното насочване на
иновационните усилия на предприятията и подобряването на конкурентоспособността им.
За целите на проучването конкурентоспособността на предприятието се разглежда, като
комплексен показател, отразяващ способността
му чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да създава и устойчиво да поддържа
конкурентни предимства, водещи до високи
стопански резултати в дългосрочен план. За
оценка на равнищата на конкурентоспособност
на изследваните предприятия е използвана методика, разработена в [1].
В проучването са използвани определенията за организационни и маркетингови иновации
и методическите указания, дадени в [3].
Организационна иновация - въвеждане в
употреба на нов организационен метод във
фирмения бизнес, в организацията на дейността или във външните взаимоотношения [4].
Организационните иновации могат да бъдат
насочени към подобряване на дейността на
фирмата чрез намаляване на административните разходи или разходите за транзакции, подобряване на трудовото задоволство (и от тук
повишаване на производителността на труда),
придобиване на достъп до активи, неподлежащи
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Изложение
През изследвания период 56,10% от предприятията са осъществили маркетингови иновации, 72,5% - организационни. Резултатите по
години са показани на Фиг. 1.
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От проучените близо 100 предприятия,
49% са с производствена дейност локализирана в София, 24% - в големи градове и 27% в
малки населени места. Резултатите показаха,
че 72% от предприятията, осъществили иновации са локализирани в София и големите
градове. Местоположението на фирмата явно
оказва влияние върху иновационната й активност. То въздейства главно с възможността за
лесен и бърз достъп до информация за новостите, улеснен трансфер на знания и технологии, резултат от близостта до предприятия от
същия отрасъл, до доставчици или до предприятия от обслужващите и подпомагащи отрасли,
влияе с характеристиките на локалния пазар и
др.
От направеното изследване се вижда, че
най-много са въведени организационни иновации следвани от маркетингови иновации.
% на осъществилите ги предприятия

на покупко-продажба (например на некодируеми знания, външни за фирмата) или намаляване на разходите за доставка
Към организационните иновации обикновено се отнасят:
- нови или значително усъвършенствани
управленски методи и системи;
- значителни промени в организацията
на работа;
- нови или значително променени взаимоотношения с други предприятия.
Маркетингова иновация - въвеждане в
употреба на нов маркетингов метод, включващ
значителни промени в дизайна или опаковката
на продукта, в начина на пласмент, в ценообразуването или маркетинговите комуникации.
Маркетинговите иновации са насочени към подобро съобразяване с потребностите на купувачите, намиране на нови пазари, позициониране на продуктите на фирмата по нов начин на
пазара и имат за крайна цел повишаването на
продажбите на фирмата.
При изследването на маркетинговите иновации, обикновено те се разделят на:
- значителни промени в дизайна или опаковката на продуктите;
- нови или значителни промени методи за
продажба и разпространение.
Ограничеността на обема на настоящата
разработка не позволява подробното представяне на резултатите от изследването. По тази
причина тук са представени само обобщените
резултати за цялата съвкупност от проучени
предприятия.
Под иновативна фирма се има предвид –
фирма, която е въвела поне една иновация
през изследвания период [2].
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ ВЪРХУ СТОПАНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Средните разходи за проведените маркетингови и организационни иновации в изследва-

№
1
2
3

Табл. 1. Средни разходи за проведените маркетингови и организационни иновации
Разходи средно на една иновация (х. лв.)
Вид иновации
2005
2006
2007
Организационни иновации.
16108
562
25739
Маркетингови иновации.
16122
196
26002
32230
758
517412
Общо за маркетингови и организационните иновации

Резултатите от осъществените маркетингови и организационни иновации са различни за
отделните предприятия и зависят от вида, мащабите и равнището на конкретните иновации,
както и от множество други фактори, свързани
с отрасъла, особеностите на предприятието и
средата, в която то работи и които са действали активизиращо или възпиращо на иновационната активност на предприятията. Ето защо в
рамките на проучването бяха оценявани, анализирани и сравнявани общите за цялата съвкупност от изследвани предприятия резултати с
тези на предприятия, групирани по различни
признаци, като:
1) Отрасъл, в които работи предприятието
Отрасълът, в които работи предприятието,
влияе върху иновационната му активност главно с продължителността на жизнения цикъл на
продуктите, които произвежда и на технологиите, които използва. Така наречените „нови”,
високотехнологични отрасли имат много скъсени цикли, както на произвежданите продукти,
така и на използваните технологии. Това налага
те непрекъснато да обновяват всички аспекти
на дейността си, т.е. иновационната им активност е по-интензивна. По обратните причини
може да се очаква, че така наречените „стари”
отрасли имат по-ниска интензивност на иновациите. Логично е да се очаква, че и резултатите
от осъществените иновации са по-високи в „новите” отрасли.
За да проверим верността на тези разсъждения и за иновациите в областта на маркетинга, проучването обхвана предприятия, разделени на две групи – предприятия от хранителновкусовата промишленост, дървообработване,
мебелна промишленост и др. които отнасяме
към „старите” отрасли и предприятия от „новите” отрасли – електроника, информационно-комуникационен сектор, машиностроене и др. В
рамките на проучването бяха изследвани промишлени предприятия, от които 27% са от
„новите” отрасли и 73% от „старите”.
Резултатите показаха, че само 37,3% от
предприятията от „старите” отрасли са осъ-
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ните предприятия са:

ществили маркетингови и организационни иновации през изследвания период срещу 65,40%
за „новите” отрасли. Това показва, че отрасълът, в които работи предприятието, действително влияе върху иновационната му активност.
2) Размер на фирмата
Размерът на фирмата е свързан с различната осигуреност с ресурси, необходими за
провеждане на иновациите – човешки, парични,
материални, информационни. Липсата на достатъчно ресурси в малките предприятия затруднява изследователската дейност и създаването на новости. В същото време, обаче, помалките бюрократични пречки и гъвкавостта на
малките предприятия благоприятстват побързото и лесно възприемане и адаптиране на
новости, разработени от други.
От проучените предприятия 5% са микрофирми, 22% са малки, 39% - средни, а 34% големи предприятия. Изследването показа, че
иновационна активност е най-силна сред средните по размер предприятия (63,25% от тях
имат, такива иновации). Сред големите предприятия тази активност е 54,7%, а сред малките
– едва 37,6%. Може би трябва да се направи
извода, че средните по размер предприятия се
възползват едновременно и от предимствата на
гъвкавостта, характерна за малките фирми, и
от относително добрата снабденост с ресурси,
характерна за големите.
3) Интензивност на конкуренцията на пазарите, на които продава фирмата
Конкуренцията действа като външна принуда за предприятията непрекъснато да усъвършенстват всички аспекти на дейността си. В
тези условия ускорената иновация се превръща
в ключ за висока конкурентоспособност и пазарен успех. Трябва да се предположи, че колкото по-интензивна е конкуренцията, толкова и
външната принуда за иновации ще е по-силна,
а следователно и иновационната активност ще
е по-висока. Това се потвърди и от резултатите
на проведеното изследване. Като много висока
отчитат интензивността на конкуренцията си
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70% от предприятията, осъществили маркетингови и организационни иновации, а 30% - като
средна.
4) Пазар, на който работи предприятието
Експортният статус и пазара, на който работи предприятието оказват влияние върху иновационната му активност главно с характеристиките на търсенето на различните
пазари. Размерът и качеството на търсенето е
от
голямо
значение
за
конкурентоспособността, защото те определят как предприятията възприемат, интерпретират и отвръщат
на потребностите на купувачите. Търсенето
оказва натиск върху фирмите за по-бързи иновации и така те изграждат конкурентни предимства пред чуждестранните фирми.
Резултатите от проучването трябваше да
докажат или да отхвърлят предположението, че
взискателността на купувачите на вътрешния
ни пазар и степента, в която тя съответства на
световните изисквания е по-ниска, а това води
до намален стремеж към маркетингови и организационни иновации сред предприятията. Установи се, че 85 % от предприятията, които
работят за външни пазари са осъществили
маркетингови иновации срещу само 39% от
предприятията, работещи за вътрешния пазар.
5) Степен на диверсификация на дейността
на предприятието
Степента на диверсификация на дейността
на предприятието – продуктова (оценена с броя
произвежданите продукти/ услуги) и потребителска (оценена с броя на потребителските
групи, пазари, които фирмата обслужва), несъмнено усложнява дейността на предприятието. Това явно оказва влияние и върху иноваци-
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онната му активност. Резултатите от проучването показаха, че 78% от предприятията, осъществили маркетингови и организационни иновации, произвеждат и продават по повече от
един продукт, а 83% работят за няколко пазара.
6) Комбиниране с друг тип иновации
Обикновено иновационната дейност на
предприятията е с комплексен характер, т.е. те
осъществяват едновременно няколко вида иновации. Това е така, защото съчетаването на
различните видове иновации води до по-добри
резултати. С други думи между тях има връзка
и зависимост. Провеждането на един вид иновация предизвиква осъществяването и на друг.
Проведеното проучване потвърди тази теза –
67% от предприятията, осъществили процесни
иновации са провели и организационни иновации, 42% са провели и процесни иновации, а
21% от провелите процесни иновации са иновирали и маркетинга си. Едновременно процесни, продуктови и организационни иновации са
провели 32% от предприятията.
Показателите, с които ще демонстрираме
въздействието на маркетингови и организационните иновации върху стопанските резултати
и конкурентоспособността на предприятията,
осреднени за цялата съвкупност от изследвани
предприятия, са:
1. Увеличение на продажбите спрямо
предходната година в резултат на иновациите
Увеличението на продажбите е основна
цел на иновационната дейност на предприятията. То е резултат от комплексното проявление
на ефектите от иновациите. Постигнатите резултати за изследвания период са:

Табл. 2. Увеличение на продажбите спрямо предходната година в резултат на иновациите
% на увеличение на продажбите
Средно за предприятията,
Вид иновации
Средно на една иновация
осъществили иновации
‘05
‘06
‘07
‘05
‘06
‘07
Организационни иновации.
5,8
18,2
7,6
8,1
20,7
9,2
Маркетингови иновации.
3,2
4,0
5,3
4,1
4,0
5,9
Общо за маркетингови и организацион4,8
11,5
6,8
11,0
21,7
12,2
ните иновации

Посочените резултати показват, че въвеждането на маркетинговите иновации които са,
нови не само за фирмата, но и за бранша са
довели до по-голямо увеличение на продажбите
на предприятията, отколкото иновациите, който
са били нови само за фирмата.
Изследването показва, че по-голям процент от предприятията са въвели иновации от

първи вид, т.е направили са значителни промени в методите за продажба и разпространение,
което се е отразило благоприятно върху обема
на продажбите и се забелязва 10% увеличение
през изследвания период.
Иновации от втори вид, се забелязва тенденцията, че се провеждат, когато продуктът е
в жизнен цикъл на упадък, за да може да му се
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предаде нова добавена стойност. Обикновено
се създава, нова опаковка от материал, който
запазва за по-дълъг период от време свойствата на продукта или се създава такъв дизайн на
опаковката, че да може тя да бъде поатрактивна за потребителя.
От направеното проучване се забелязва, че
по-голям процент от фирмите са въвели иновации от първи вид значителни промени в организацията на работа, което е довело до намаляване на себестойността на продукцията, и до
подобряване ефективността на работата. Следвани от промени в управленските методи и
системи и в най-малка степен са въвеждани
значителни промени във взаимоотношенията с
други предприятия.
Най-голямо увеличение на продажбите от
преходната година са довели предприятията,
които са въвели значителни промени във взаимоотношенията с други предприятия останалите два вида иновации не са повлияли сериозно
върху обема на продаваната продукция.
2. Подобряване на качеството на продуктите/услугите в резултат на иновациите
Осъществените маркетингови и организационни иновации са имали сравнително слабо
влияние върху подобряването на качеството на
продуктите/услугите. Върху подобряването на
качеството на продуктите и услугите са повлияли най-силно организационните иновации от
втори вид и това са значителни промени в организацията на фирмата, който са подобрили
качеството на предлаганата стока или услуга с
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15% и са подобрили ефективността на производство.
Маркетинговите иновации от вид значително промяна в опаковката и дизайна на стоката
също са повлия за увеличаване на дълготрайността на стоката за съхраняване на качествата
и за дълъг период от време, но в значително
по-малка степен от организационните иновации.
Средните оценки на въздействието, което
са оказали маркетингови и организационните
иновации в изследваните предприятия, върху
подобряването на качеството на продуктите/услугите им, определена по 7 – степенната
скала, са показани в табл. 3. Изследването
показа, че резултатите са подобни за всички
предприятия, независимо от характеристиките
им и условията, в които работят.
3. Осигуряване на съответствие със стандарти в резултат на иновациите
Логично е да се очаква, че осъществените
иновации ще доведат до осигуряване на попълно съответствие със стандартите. Макар и
не винаги това да е било конкретната цел пред
отделните иновации, то осреднените резултати
са обнадеждаващи.
Оценките за степента на постигнатото съответствие със стандартите в резултат на иновациите са сходни при всички разглеждани
предприятия. Те са незначително по-високи при
предприятията от „новите” отрасли и при тези,
които работят за външния пазар (табл. 4.).

Табл. 3. Подобряване на качеството на продуктите/услугите в резултат на иновациите
Степен на подобряване на качеството на
продуктите/услугите (оценки от 1 – не е
Вид иновации
постигнато подобряване, до 7 – постигнато
е много голямо подобряване)
2005
2006
2007
Организационни иновации.
2,071
5,375
3,529
Маркетингови иновации.
1,556
2,857
3,800
1,870
4,200
3,630
Общо за маркетингови и организационните иновации
Табл. 4. Постигнато съответствие със стандартите в резултат на иновациите
Степен на постигнато съответствие със
стандартите (оценки от 1 – не е посВид иновации
тигнато съответствие, до 7 – постигнато е много голямо съответствие)
2005
2006
2007
Организационни иновации.
2,643
6,125
4,882
Иновационни производствени методи, нови за фирмата и за
2,778
2,571
4,200
отрасъла.
2,696
4,467
4,630
Общо за маркетингови и организационните иновации.
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4. Увеличение на производствения капацитет на предприятията в резултат на иновациите
Иновациите са повлияли благоприятно
върху увеличението на производствения капацитет на предприятията (табл. 5.).
5. Повишаване на гъвкавостта на дейността в резултат на иновациите
Маркетингови и организационните иновации са допринесли и за повишаване на гъвкавостта на дейността в резултат на иновациите. Осреднените резултати за въздействието им
са представени в табл. 6.
6. Намаляване на разходите за единица
продукция в резултат на иновациите
Маркетингови и организационните иновации са оказали положително влияние и върху
разходите за единица продукция на предприятията. Осреднените резултати за това въздействие са посочени в табл. 7.
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И при този показател резултатите са сходни за различните проучени предприятия, но те
са най-добри за тези от „новите” отрасли, за
предприятията, работещи главно за външния
пазар, за предприятията с диверсифицирана
дейност и за тези, които работят при висока
интензивност на конкуренцията.
7. Повишаване на производителността на
труда на предприятията в резултат на иновациите
Резултатите от изследването показват, че
проведените маркетингови и организационни
иновации са допринесли за повишаване на производителността на труда на предприятията.
Забелязва се положителна тенденция на увеличаване на благотворното им влияние през годините. Това е изява и на обичайния за иновациите времеви лаг в проявата на ефекта им. (табл.
8).

Табл. 5. Постигнато увеличение на производствения капацитет в резултат на иновациите
Степен на увеличение на производствения
капацитет (оценки от 1 – не е постигнато
Вид иновации
увеличение, до 7 – постигнато е много голямо
увеличение)
2005
2006
2007
Организационни иновации.
1,714
5,250
3,294
Маркетингови иновации.
1,333
2,143
2,300
1,565
3,800
2,926
Общо за маркетингови и организационните иновации.
Табл. 6. Постигнато увеличение на гъвкавостта на дейността в резултат на иновациите
Степен на увеличение на гъвкавостта (оценки
от 1 – не е постигнато увеличение, до 7 –
Вид иновации
постигнато е много голямо увеличение)
2005
2006
2007
Организационни иновации.
1,857
5,750
3,647
Маркетингови иновации.
1,556
3,00
3,200
1,739
4,467
3,481
Общо за маркетингови и организационните иновации
Табл. 7. Намаляване на разходите за единица продукция в резултат на иновациите
% на намаляване на разходите за единица продукция
Средно за предприятията,
Вид иновации
Средно на една иновация
осъществили иновации
‘05
‘06
‘07
‘05
‘06
‘07
Организационни иновации.
3,4
5,6
4,5
4,8
6,4
5,5
Маркетингови иновации.
2,2
3,6
3,2
2,9
3,6
3,6
Общо за маркетингови и организационните
3,0
4,7
4,0
6,8
8,8
7,2
иновации.
Табл. 8. Повишаване на производителността на труда на предприятията в резултат на иновациите
% на намаляване на разходите за единица продукция
Средно за предприятията, осъВид иновации
Средно на една иновация
ществили иновации
‘05
‘06
‘07
‘05
‘06
‘07
Организационни иновации
1,1
6,1
5,5
1,5
7,0
6,6
Маркетингови иновации
2,1
5,4
5.1
2,7
5,4
5,7
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(продължение)
3

Общо за маркетингови и организационните иновации

1,5

Резултатите отново показват, че в предприятията от „новите” отрасли повишаването на
производителността на труда в резултат на
маркетингови и организационните иновации за
тригодишния изследван период е по-високо от
средното за цялата изследвана съвкупност –
съответно средно 6,32 % за една иновация и
9,25% средно за предприятията, осъществили
иновации. Отново повишението е най-високо за
предприятията, работещи при над средната
интензивност на конкуренцията в отрасъла –
съответно 7,23 % и 10,42 %. Голямо е повишаването на производителността на труда в
предприятията съчетаващи маркетингови и организационните иновации с друг вид иновации съответно с 14,53 % при съчетаното им провеждане с продуктови иновации, 13,16 % с
организационни иновации, 12,86 % с маркетингови иновации. Повишението е високо и за
предприятията, работещи за външния пазар и за
предприятията с диверсифицирана дейност. То
е незначително по-високо при предприятията
със среден размер.
8. Подобряване на финансовите резултати
на предприятия в резултат на иновациите
Средният процент на подобряване на финансовите резултати на цялата съвкупност от
изследвани предприятия за 2007 г. спрямо
2005 г. – 2,59 %, а само за предприятията
провели маркетингови и организационни иновации – 5,03%. За предприятията от „новите”
отрасли той е значително по-висок. Такова е
положението и за предприятията с висока интензивност на конкуренцията и за предприятията с диверсифицирана дейност.
9. Нарастване на относителния пазарен
дял на предприятията в резултат на иновациите
Средния процент на нарастване на относителния пазарен дял на изследваните предприя-
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5,8

5,3

3,4

10,9

9,6

тия по години е: за 2005 г. – 5,73 %, за 2006
г. – 8,25% и за 2007 г. – 10,79 %. Само за
предприятията, провели маркетингови и организационни иновации, това нарастване е по-голямо. Съответно, 6,15 % за 2005 г., 8,93 % за
2006 г. и 12,70 % за 2007 г. Резултатите са
сходни за всички предприятия. Изключение
правят само предприятията, работещи за външни пазари и микрофирмите, които не отчитат
растеж на пазарните си дялове.
10. Растеж на предприятията в резултат на
иновациите
Средният процент на растеж на изследваните предприятия за 2007 г. спрямо 2005 г.
(определен с отчитане на нарастването на обема на продажбите, на пазарния дял, на активите и на числеността на персонала) е 32,74 %,
а само за предприятията провели маркетингови
иновации – 39,25% за предприятия провели
организациони иновации.
Този растеж отново е най-висок при предприятията от „новите” отрасли - 42,87%. Растежът е висок за предприятията, работещи при
над средната интензивност на конкуренцията в
отрасъла и най-вече за предприятията съчетаващи маркетингови и организационните иновации с друг вид иновации - съответно с 51,20
% при съчетаване с продуктови иновации,
44,33 % с технологични иновации. Растежът е
висок за предприятията, работещи за външния
пазар и за предприятията с диверсифицирана
дейност. Той е сходен за предприятията с различна големина.
11. Подобрено опазване на околната среда в резултат на иновациите
Маркетингови и организационните иновации са повлияли слабо върху възможността подобре да се опазва околната среда. Постигнатите осреднени резултати са:

Табл. 9. Постигнато увеличение на гъвкавостта на дейността в резултат на иновациите
Степен на подобряване на опазването
(оценки от 1 – не е постигнато подобряВид иновации
ване, до 7 – постигнато е много голямо
подобряване)
2005
2006
2007
Организационни иновации.
1,929
3,500
2,588
Маркетингови иновации.
0,667
2,714
2,300
1,435
3,133
2,481
Общо за маркетингови и организационните иновации
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Интерес представлява разкритото влияние
на маркетинговите и организационните иновации върху конкурентоспособността на изследваните предприятия, определена като комплексен показател за дългосрочната им стопанската
успеваемост.
Осреднените резултати показват, че за
тригодишния изследван период конкурентоспособността на цялата съвкупност от предприятия
се е повишила с 4,27 %, а на предприятията,
осъществили маркетингови и организационни
иновации – с 8,16 %. За предприятията от „новите” отрасли този процент е 12,85 %. Той е
най-висок за предприятията, работещи при
средна и малко над средната интензивност на
конкуренцията в отрасъла – 13, 86 %. Интересно е, че нарастването на конкурентоспособността е почти еднакво за предприятията,
работещи за външния и за вътрешния пазар.
Предприятията с диверсифицирана дейност са имали по-голям растеж на конкурентоспособността си. Особено благотворно въздействие е оказало комбинирането на маркетингови и организационните иновации с друг
вид иновации. Съчетаното им провеждане с
технологични е довело до повишаване на осреднения коефициент на конкурентоспособност
с 12,92 %, с продуктови иновации – с 15,25
%, а процесни иновации – с 10, 16 %.
Нашето изследване потвърди тезата, технологичните иновации пораждат организационни иновации.

вено положително влияние върху стопанските
резултати и конкурентоспособността на предприятията, но влиянието на отделните видове
маркетингови и организационни иновации е
различно. Силата на въздействието им зависи
от отрасла, размера на предприятията, от пазара, на който работят, от интензивността на
конкуренцията, от степента на диверсификация
на дейността и от правилното съчетаване с
други видове иновации.
Получените резултати и резултатите от
други подобни изследвания могат да са полезни
за подобряване на управлението на предприятията, подпомагайки ги при определяне на
ефективни насоки за иновации и при определяне на приоритетите в иновационната им активност. Могат да подпомогнат определянето на
приоритетите на браншовите организации в
дейността им по стимулиране на иновационната активност и повишаването на конкурентоспособността на членуващите в тях предприятия,
както и на приоритетите в държавната политика
за стимулиране на приложните научни изследвания, иновациите и конкурентоспособността.

Заключение
От анализа на посочените резултати могат
да се направят изводите, че маркетингови и
организационните иновации оказват същест-
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Резюме
В съвременния бизнес климат, търсенето на възможности за устойчиво развитие на стопанските организации е задача от първостепенно значение за фирмения мениджмънт. Управлението на разходите, преди всичко
като практическа дейност, има огромно значение за реализирането на тази задача, предвид ограничеността на
ресурсите. Традиционно, управлението на разходите или анализът на разходите се представят като процес на
определяне влиянието на финансовите показатели върху вариантите на управленските решения във връзка с
постигането на устойчиво развитие на фирмите. Преследването на фирмените цели и икономически параметри, изисква използването на определени ресурси и извършването на разходи. Идентифицирането, измерването,
анализирането, вземането на решения за контролирането и ефективното използване на разходите се оказва
важно за управлението на бизнеса.
Ключови думи: управление, разходи, анализ
Key words: management, costs, analysis

Неопределеността и значителният риск за
бизнес организациите, продиктувани от динамичните промени в икономическия климат през
последните години, пораждат необходимостта
от осъществяването на още по-ефективно управление на стопанската дейност. През годините на подем на световната икономика, част от
мениджърите не отчитаха зараждащите се
проблеми от непрестанното и спекулативно
нарастване на цените на суровини, енергоносители, работни заплати, ценни книжа, както и на
растящото кредитно потребление. Този негативен ефект се пренесе и в управлението на
фирмите в България, като липсата на адекватно планиране и контрол на основните бизнес
функции, постави значителна част от предприятията в патова ситуация на прага на разразилата се световна икономическа криза. Във връзка
с това, понастоящем голямо значение придобива отчитането на важността на управлението на
разходите, като ключов фактор за повишаване
на ефективността и конкурентоспособността на
фирмите. Както твърди С. Савов, „теорията,
методологията и методиката за управление на
разходите са все още в дълг към практиката”
[8]. В икономическата литература са известни
множество позиции на авторите по отношение
изясняването на същността на управлението на
разходите, като средство за повишаване ефективността на стопанската дейност. Още М.
Портър [10], разработвайки базовите бизнес
стратегии за конкуриране на фирмите на паза-

116

ра, поставя разходите в основата на тяхното
определяне.
В тази връзка целта на публикацията е
разкриването на възможности за ефективно
управление на разходите в българските предприятия, основано на анализ на съществуващите
теоретични достижения и добрите практики в
тази област.
Развитието на икономическите отношения
от края на ХХ в., въвеждането на нови принципи на доставки, методи на производство и условия за реализация на продукцията, наложи и
по-различно отношение към разходите на предприятията. Ефективността, която висшият мениджмънт постоянно се стреми да повиши,
даде тласък в развитието на управлението на
разходите, като ключова управленска дейност
със стратегическо значение. Възникването на
системи като JIT, както и развитието на счетоводната информационна система през годините
стоят в основата на теорията на същинското
управление на разходите.
Дефинирането на „управлението на разходите”, като дейност в управлението на предприятието, потвърждава тезата на много автори,
че то се свързва с основните управленски функции: планиране, организиране, мотивиране,
контрол. „Управлението на разходите се свързва с управленските функции по отношение на
разходите на предприятието. По-конкретно
управлението на разходите представлява:
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отчитане на това къде, кога и в какви
обеми се разходват ресурсите на
предприятието;
- прогнозиране на това къде, за какво и
в какви обеми ще са необходими допълнителни ресурси;
- умение да осигури максимално високо
равнище на отдаване на използваните
ресурси.” [3].
С. Савов добавя, че „в съвременните условия функциите на управлението на разходите
включват планиране (бюджетиране), организация и отчитане на разходите, контролинг на
разходите и мотивация за намаление на разходите” [8]. Според други автори „процесът на
контрол на разходите в преследване на дългосрочните стратегически цели на организацията
се определя като стратегическо управление на
разходите” [11]. Ние считаме, че управлението
на разходите в съвременната икономика се
определя преди всичко, като динамична управленска система, реализираща мероприятия по
изпълнение на основните управленски функции
в сферата на разхода на ресурси във фирмата,
чиято основна цел е максимизиране на ефективността от дейността.
Посочените дефиниции ни дават основание
да твърдим, че от правилното управление на
разходите в предприятията зависи повишаването на ефективността на всеки бизнес. Това се
дължи преди всичко на обстоятелството, че
„пазара предопределя ценовите равнища на
предприятието, а разходите предопределят доходността и ефективността” [9, стр. 11]. Възприемането и внедряването в практиката на системи за управление на разходите, следва да
осигури адекватен отговор на фирмите на
следните по-важни въпроси:
1. Кой е най-печелившият ви продукт?
2. Какви са производствените ви разходи
и възвращаемостта от тях?
3. До каква степен вашите решения са
подплатени с нужната информация?
4. Повишават ли се вашите разходи въпреки усилията ви за съкращаването
им?
5. Можете ли да намалите цената и все
пак да увеличите стойността за потребителите?
Получаването на отговор на тези въпроси
във всеки момент от дейността на предприятието е трудно, ако се основава само на съществуващите информационни системи. Традиционната счетоводна отчетност не може да оси-

гури своевременно необходимата информация
за извършването на анализите, касаещи вземането на управленски решения по отношение на
увеличаване ефективността на бизнеса. Това
твърдение кореспондира с тезата на Каплан [1],
че в предприятието не е достатъчна само една
система, чрез която да се следят, анализират и
контролират разходите. Необходими са толкова
системи, че да могат да осигурят изпълнение
на следните три важни функции на отчетността:
- остойностяване на инвентара и измерване себестойността на продадените
стоки за нуждите на финансовите отчети;
- установяване на разходите по различните дейности, продукти, услуги и клиенти;
- осигуряване на обратна връзка до мениджърите относно ефективността от
изпълняваните процеси.
Изпълнението на втората и третата функции без изграждането на система за управление
на разходите не би могло да се реализира успешно. Необходимостта от специфична информация, която да съдейства за перманентно
анализиране на стопанската дейност, даваща
възможност за планиране на бъдещи действия,
както и позволяваща вземането на важни от
стратегическа гледна точка решения за устойчиво развитие на бизнеса, налага обръщане на
практиката към достиженията на приложни
научни дисциплини като управленското счетоводство, финансово-стопанския анализ, управление и др. Развитието на системите за управление на разходите във предприятието, основани на еволюцията на счетоводната информационна система служи за постигането на следните цели във всяка стопанска организация [6]:
Първо, формиране на интегрални стратегии и дългосрочни планове във фирмите…;
Второ, оптимално разпределение и използване на материалните, трудовите и финансовите ресурси за производството на блага…;
Трето, бюджетиране (краткосрочно планиране) и контрол върху разходите от видовете
дейности и опосредстващите ги групи;
Четвърто, оценка на изпълнението на поставените текущи производствени и финансови
цели чрез система от количествени и качествени измерители и разкриване на резервите за по
нататъшно усъвършенстване на стопанската
дейност.
Посочените от автора четири основни цели, чрез които УСА съдейства за ефективното
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управление на бизнеса са в унисон с тезите за
същността и функциите на управлението на
разходите в предприятията.
Желанието на фирмените мениджъри да
намерят начин за по-ефективно изразходване
на ресурсите на предприятието при осъществяване неговите основни функции, дава основание да се търсят подходящите комбинации от
дейности, чрез които да се реализира това. В
тази връзка, считаме че основните мероприятия, които спомагат за постигане на ефективност от използването на ресурсите в предприятието, са представени на фиг.1. Планирането,
дълго отричано в прехода към пазарна икономика в българските фирми, е в основата на
всяка управленска дейност. Това се отнася и за
управлението на разходите. Изготвянето на
краткосрочни планове (бюджети) за разхода на
ресурси все по-често се прилага с цел увели-

чаване ефективността на бизнеса. Все повече
автори изказват тезата, че е необходимо да се
обръща все по голямо внимание на стратегическото бюджетиране, т.е. на дългосрочното и
краткосрочно планиране [5]. Във връзка с управлението на разходите, планирането им се
извършва в съответствие с целите и стратегиите на предприятията. Бюджетите се изготвят за
всяка дейност в стопанската организация, т.е.
за всеки разходен център, който представлява
определено структурно звено. Във всеки план
се посочват точните количествени и качествени
параметри на ресурсите за всеки разходен център, във връзка с участието му в изпълнението
на целите и фирмената задача за печалба. Изготвените индивидуални планове за всички дейности се обобщават в т.нар. консолидиран бюджет
за
дейността
на
предприятието.

Обвързване на бюджета на разходите с фирмените цели и стратегии
У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Е

Планиране (Бюджетиране)

Изготвяне на варианти на бюджет на разходите

Търсене на възможности за намаляване на разходите в отделните РЦ

Организиране

Н
А
Р
А
З
Х
О
Д
И
Т
Е

Планиране на ресурсите, чрез които ще се реализират целите

Определяне на задачите по различни разходни центрове (РЦ)
Коригиране на бюджета за разходите

Мотивиране

Мотивиране на персонала за снижаване на разходите по отделни РЦ

Анализ на разходите и ефективността от използването им

Контрол

Контрол на съответствието между планирани и отчетени разходите
Анализ на резултатите и вземане на управл. решения за разходите

Фиг. 1. Дейности за ефективно управлението на разходите в предприятието

Под организиране на разходите се има в
предвид, определяне степента на важност на
всеки от извършваните разходи при изпълнението на плана. Търсене на пътищата за снижаване на разходите стартират при тяхното организиране. Мениджмънта на голяма част от
фирмите в България прибягват до съкращения
на разходите, когато става въпрос за търсене
на начин за тяхното оптимизиране. Това е в
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значителна степен противоречив прийом, тъй
като световната практика показва, че не винаги
то води до добри резултати в дългосрочен период. В условията на все по задълбочаваща се
криза, от особено значение е търсенето на пътища за преструктуриране на разходите в
предприятията. Някой автори (Каплан, Дойл и
др.) изказват позицията за трансформиране на
постоянните разходи, не зависещи от и без това
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трудно прогнозируемия обем продажби, в променливи такива. Това се постига чрез изнасянето на значителна част от дейностите, особено
що се отнася до редица административноорганизационни функции и спомагателни дейности вън от предприятието. Outsourcing–а
набира все по-голяма популярност сред големите корпорации като основната цел за неговото използване и възникване е намаление и контрол на разходите. Правилната организация на
разходите дава възможност за ефективно изпълнение и на останалите функции на управлението на разходите.
Планираните разходи в предприятието,
разпределението на задачите за тяхното извършване и търсене на възможности за тяхното
оптимизиране неизменно е свързано с мотивирането. Изпълнението на всички дейности по
управление на разходите се свързва и със стимулирането на работници и служители във
връзка с тяхната ангажираност за намаление на
разходите. Практиката в тази област са различни бонуси и премии зависещи от постигнатите
резултати за намаление разхода на ресурси в
поверените им звена.
Контролът на разходите е функция на тяхното управление, която гарантира изпълнението на заложените с планирането цели и задачи
пред отделните разходни центрове в предприятието. Ефективността на контрола на разходите
се корени преди всичко в изграждането на
стройна система от мероприятия за стратегическо управление на разходите в предприятието. Нейната основана цел е да следи за изпълнението и резултатите от разходването на ресурси, следи за изпълнението на оперативните
бюджети на всички нива в предприятието (производство, качество, запаси, пласмент, снабдяване и др.). Контрола и анализите на разходите
във фирмите съдействат за вземането на решения за стратегическо развитие на бизнеса.
Ефективното функциониране на всички системи в стопанските организации, както и постигането на положителни финансови резултати се
дължи преди всичко на функцията контрол
вменена на управлението на разходите.

Представените характеристики на управлението на разходите, преди всичко като практическа дейност в предприятията ни дава основание да твърдим, че това е преди всичко управленски процес със стратегически характер.
Интегрирането на дейностите и функциите му в
практиката съвместно с прийомите и принципите на традиционното счетоводство са в основата на адекватно управление. Системата от
планове (бюджети) в предприятието е елемент
на стратегическото управление на бизнеса с
чиято помощ се реализират основните цели за
устойчиво развитие на предприятията. Ето защо
от особено значение в съвременната турбулентна среда търсенето на пътища за ефективно
използване на ограничените ресурси с помощта
на управлението на разходите има изключително значение за фирмите.
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THE COST MANAGEMENT – POSSIBILITY OF ENHANCEMENT EFFECTIVENESS
OF BUSINESS
Yordan Ivanov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
In contemporary business climate, the search for stable opportunities for growth of business organizations is
a main goal of company management. The cost management, first, as practice activity has an enormous result for
the implementation of this goal under circumstance of limited resources. Traditionally, cost management or cost
analyses are presented as a process of determination of financial indicators influence on management solutions in
connection with achieving of stable growth of firms. The pursuit of organizations’ goals and economic indicators
requires using of fixed resources and making expenses. Nowadays identifying, measuring, analyzing and making
decision about control and effective using of costs are extremely important for business management.
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АУТСОРСИНГ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ:
ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ - ДОСТАВЧИЦИ
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Резюме
Предложеният доклад е посветен на нарастващата роля на аутсорсинга на високотехнологични услуги 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 българските бизнес организации, предлагащи високотехнологични
услуги. В доклада са представени резултати от емпирично проучване на 28 организации – доставчици и партньорските им отношения с международни организации – техни клиенти. Анализът е ориентиран към идентифициране на основните проблеми, с които могат да се сблъскат мениджърите при реализацията на аутсорсинг партньорства в условията на глобализация.
Ключови думи: аутсорсинг, глобализация, високотехнологични услуги, конкурентоспособност
Key words: outsourcing, globalization, high technology services, competitiveness

Увод
Аутсорсингът се явява ключов елемент на
стратегията за управление както на организацията-клиент, така и на организациятадоставчик на високотехнологични услуги. Той
се разглежда не просто като форма на партньорско взаимодействие или коопериране. В
сферата на високотехнологичните услуги аутсорсингът предполага трансфер към организацията-доставчик не само на пълномощия, но и
на отговорност за предоставянето на конкретната услуга или комплекс от услуги. По принцип, преходът към аутсорсинг предполага отказ
от собствен бизнес процес на организациятаклиент за определено време, фиксирано с договор, и възлагане на услуга за реализацията
(осигуряването) на този процес от страна на
организация-доставчик (вендор).
Високотехнологичните услуги могат да се
предоставят както директно на крайните потребители/клиенти (какъвто е случаят с телекомуникациите), така и под формата на специфичен
входящ ресурс, подпомагащ разширеното внедряване на иновации и използването на ИКТ в
дейността на организациите-клиенти от всички
сектори на икономиката. Настоящата статия
има за обект именно втората насока за реализация на такива услуги. Счита се, че те подпомагат повишаването на производителността на
стопанската дейност в организациите-клиенти
чрез осигуряване на условия за развитие и
трансфер на иновации.
В много случаи такива услуги се предоставят от високотехнологични организации-

доставчици, които притежават поне една от
следните характеристики :
- висока степен на иновативност;
- висок дял на НИРД в общата дейност
на организацията;
- интензивно използване на комплексни
технологични
решения,
изискващи
употреба на съвременни ИКТ.
От гледна точка на стопанската практика
аутсорсингът на високотехнологични услуги се
осъществява най-вече чрез предаване на специализирани компании-доставчици на пълните или
частични функции, свързани с информационните и комуникационните технологии, а именно:
- обслужване на мрежова инфраструктура;
- системна интеграция;
- проектиране на автоматизирани бизнес-системи с последващо постоянно
развитие;
- поместване на корпоративните бази
данни на сървъри на специализираните
компании;
- създаване и поддръжка на публични
web-сървъри;
- управление и поддържане на информационните системи;
- поддържане на системи за взаимодействие с клиентите;
- купуване на лизинг на компютърно
оборудване, и др.
Активното развитие на аутсорсинга на високотехнологични услуги в световен мащаб се
обяснява с това, че с все по-стремителното
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развитие на технологиите компаниите все потрудно 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 високотехнологичните услуги, отколкото да създават и разширяват собствените
си специализирани подразделения.
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 към тези технологии. В допълнение, общоприложимостта и
мобилността на уменията, свързани с развитието на иновациите в информационните и комуникационните технологии през последните години намали цената на аутсорсинга, основан на
високотехнологични услуги, и доведе до значително разширяване на стопанската практика по
отношение на тези услуги.
1. Теоретико-методологически аспекти на изследването
на
аутсорсинга
на
високотехнологични услуги
Многообразието на резултатите, постигани
при аутсорсинг-сътрудничествата, изискват позадълбочено изследване на факторите, които
допринасят за формиране на добавената стойност, както и на рисковете, които спъват и провалят ползотворното партньорство. В исторически план, изследванията върху аутсорсинга
на високотехнологични услуги са били фокусирани върху решението за осъществяването му,
опитвайки се да разберат и анализират мотивите на организациите да трансферират подобни
услуги. От гледна точка на икономическите теории, като например теорията за транзакционните разходи и теорията за “непълното договаряне” (Hart, 1989), решението за аутсорсинг
често е разглеждана като рационално решение,
взето на базата на детерминантите на транзакционните разходи.
В една от алтернативните икономически
теории, а именно неокласическия икономикс,
се постулира, че организациите аутсорсват услуги към фирми - доставчици с цел да постигнат предимства чрез редукция на разходите,
основани на реализирането на икономии от
мащаба и обхвата в рамките на организациитедоставчици [3]. Тази теория намира по-голяма
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емпирична подкрепа в изследванията на решенията за аутсорсинг в сравнение с теорията за
транзакционните разходи [4].
Въпреки това, икономии от мащаба и обхвата посредством аутсорсинг не се реализират
в очакваната степен при големите организации,
тъй като те са в състояние да осъществят подобни икономии в рамките на тяхната собствена структура чрез използване на организационно-техническа инфраструктура и капацитет,
сходни с тези в организацията-доставчик. Независимо от този установен факт емпиричните
данни показват, че много от големите организации продължават да търсят аутсорсингспоразумения за трансфериране на част от
процесите [5, 11].
Тъй като този подход за анализ е насочен
към решението за аутсорсинг за съвкупността
от бизнес организациите като цяло (т.е. не само за големите, но и за малките фирми), то
тези икономически теории не могат да послужат за обясняване на отделни резултати, постигнати чрез аутсорсинг на високотехнологични
услуги. Често се използват алтернативни концепции, които обясняват решението за аутсорсинг като мотивирано от политически или институционални фактори [2]. Тези теории също
не са убедителни при емпиричното доказване
на резултатите при реализацията на аутсорсинг-споразумения.
Съвременната икономическа и управленска литература през последните години се обръща към теоретични модели, базирани на организационното проектиране и концепцията за
“комплементарност”
на
организационните
структури, както и към концепцията за ключовите компетенции като аргументация за аутсорсинг-решенията. Това се подкрепя от получените емпирични резултати от изследванията
на взаимовръзката вендор-клиент [8]. Тези съвременни концепции разширяват традиционните
икономически теории относно аутсорсинга, като дават отговор на въпроса защо големите
фирми продължават системно да използват
аутсорсинг в дейността си.
Във фокуса на анализа на съвременните
концепции относно аутсорсинга са поставени
взаимоотношенията “доставчик-клиент”. Найчесто изследванията са базирани върху три
групи фактори – характеристики на организацията-клиент, характеристики на организацията-доставчик и характеристики на аутсорсингпартньорството [7]. Като ключова характеристика на организацията-клиент е идентифицира-
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но умението за извличане на ефект и ползи от
ресурси, които организацията не притежава.
Критерий за това е постигането на оптимум в
разпределянето на ИКТ-ресурсите между собствен капацитет и външно доставяне, който осигурява адекватно посрещане на организационните нужди. Към другите характеристики, които
най-често са обект на анализ, се отнасят: подхода за избор на организация-доставчик, управление на взаимодействието доставчик-клиент,
управленски
компетенции,
организационно
проектиране, планиране на капацитета и мониторинг на нововъзникващи технологии.
Главната насока на изследователската работа по отношение на аутсорсинга на високотехнологични услуги са различните аспекти на
взаимоотношенията доставчик-клиент. Изследванията показват еднаква степен на важност на
неформалните взаимоотношения (напр. междуличностното доверие) и на формалните аспекти, заложени в споразумението за аутсорсинг
[12]. За да бъде формирано стратегическо партньорство обаче е необходимо да бъдат развивани и двата типа взаимоотношения [8]. Според
изследването на Kern & Willcocks стратегическата визия и техническият капацитет обуславят
както чисто формалното структуриране на договорните отношения, така и развитието на
междуличностни взаимоотношения. Към факторите, влияещи върху успешния резултат от
аутсорсинг - пратньорството могат да се отнесат: висока степен на синхронизация между
доставчик и клиент, работа в екипи, баланс в
контролната функция и ясни отговорности на
партньорите, гъвкавост и интензивност на
трансферираните процеси [7].
Например, взаимоотношения базирани на
ориентацията към използване на предимствата
на технологичното лидерство на организациятадоставчик (по отношение на договаряната услуга) за повишаване на ефективността на ИТоперациите в организацията-клиент би осигурила по-висока добавена стойност, ако са изградени устойчиви партньорски отношения. За установяването на такъв вид партньорски взаимоотношения успешно приложение намират различни подходи като реализация на пилотни проекти за сътрудничество; договори с многофазна
реализация и отчитане на резултатите; прецизиране на избора между гъвкаво договаряне и
договаряне при фиксирани цени; договорни механизми с двустранен процес на споделяне на
риска, изграждане и поддържане на репутацията на партньорите и др. [10].

В друг случай повишаването на ефективността на ИТ-операциите би могло да бъде постигнато при установяване на друг тип взаимоотношения с организация-доставчик, а именно
плащане за конкретна услуга (pay-per-service),
когато организацията-доставчик предлага достатъчно широка гама и достъпен капацитет от
необходимите ресурси, но не е технологичен
лидер в бранша. От гледна точка на създаване
на партньорства от този тип предпочитани
принципи за договаряне са сключването на
краткосрочни споразумения, симултанно ангажиране с повече от един вендор (т.е. поддържане на конкурентна среда), ясни критерии за
стимулиране и санкциониране (“принцип на
моркова и тоягата”) и др. [9].
В научната литература сравнително помалко внимание се обръща на характеристиките на организацията-доставчик, имащи съществено отношение към процеса на добавяне на
стойност при аутсорсинг-сътрудничеството.
Например, на базата на теоретични хипотези
Goles [7] извежда някои фактори, характеризиращи организацията-вендор: технически компетенции; познаване на предметната област и
спецификата на дейността на клиента; компетенции за координиране и управление на партньорските отношения. Въпреки растящия интерес към тези характеристики няма достатъчно
ясни доказателства в емпиричните изследвания
за спецификата и равнището на тяхното действие.
2. Изследване на аутсорсинга на високотехнологични услуги в България
Набирането на необходимата информация
за пилотното проучване на аутсорсингпартньорствата в областта на високотехнологичните услуги в България е осъществено по
метода на индивидуалната анкета. Обект на
проучване са 28 български организациидоставчици в областта на високотехнологичните
услуги, имащи реализирани повече от два аутсорсинг-проекта и/или работещи в партньорство с повече от две международни организации
– техни клиенти. Поради специфичния характер
на тези организации извадката е формирана по
метода на целевия подбор (purposive sampling),
като са използвани възможностите на Интернет-базираната мрежа за комуникация и специализирана информация, предоставена от Българската Агенция за Инвестиции.
За всяка от изследваните организации е
получена информация за набор от характерис-
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тики, очертаващи техния профил – юридически
статус, размер, вид на основната дейност, наличие на чуждестранно участие и др. Според
юридическия им статус сред анкетираните организации, обхванати в изследването, преобладават акционерните дружества и дружествата с
ограничена отговорност (по близо 40%), а по
около една пета са едноличните дружества с
ограничена отговорност.
Разнообразен е съставът от гледна точка
на размера на организациите според броя на
заетите в тях лица – около една трета (32%) са
големи организации (над 250 души), а само
11% са микро-предприятия (до 10 души). Останалите спадат към категорията “малки и
средни предприятия”. Същевременно около две
трети от анкетираните заявяват, че използват и
допълнително наеман персонал.
Около 40% от организациите определят
основната си дейност в софтуерната индустрия

(разработване и/или внедряване на софтуер),
като близо 30% се занимават основно с Интернет-комуникации (табл. 1.). По няколко организации имат за основна дейност телекомуникации, услуги по управление на информационни
бази данни, центрове за услуги чрез телефонни
обаждания, както и финансови услуги.
Близо една пета от дружествата се занимават предимно с реализиране на аутсорсингуслуги (над 80% от общата дейност), докато
болшинството от анкетираните (57%) посочват
дял на аутсорсинга между 40 и 60%; при останалите една четвърт този дял е между 60 и
80%. Организациите, за които аутсорсингът се
явява основна част от дейността (над 80%),
работят предимно в софтуерния бранш или развиват дейност като центрове за услуги чрез телефонни обаждания (табл. 1.).

Табл. 1. Разпределение на организациите по основна дейност и относителен дял на аутсорсинга
в общата дейност
Дял на дейността, свързана с предоставяне
на аутсорсинг-услуги
Общо
Основна дейност на организацията
Над 60 до
Над 80 до
Над 40 до
60%
80%
100%
Телекомуникационни услуги
18,8%
–
–
10,7%
Осигуряване на достъп до Интернет
31,3%
42,9%
–
28,6%
Разработване и/или внедряване на софтуер
37,5%
42,9%
40,0%
39,3%
Услуги по управление на бази данни
6,3%
14,3%
–
7,1%
Центрове за услуги чрез телефонни обаждания
–
–
60,0%
10,7%
Финансови услуги
6,3%
–
–
3,6%
Общо
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Преобладават организации с немалък опит
в реализацията на аутсорсинг-партньорства –
над половината извършват подобни дейности
през последните 3 или повече години. Сравни-

телно по-малък опит имат само 18% от анкетираните (до 1 г.), измежду които преобладават
Интернет-доставчиците (табл. 2.).

Табл. 2. Споделяни организационни ценности

Полагане на значителни усилия за постигане на благоприятна
работна среда
Полагане на достатъчно усилия за постигане на консенсус при
вземане на решения
Полагане на усилия за взаимно възприемане на организационната култура на партньора
Висока съвместимост между практиките и правилата за работа
в партньорските организации
Налице е атмосфера на лоялност
Установена е атмосфера за коопериране, насочено към постигане на взаимен интерес
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Брой
посочвания

%
от посочванията

%
от анкетираните

23

19,7%

82,1%

20

17,1%

71,4%

18

15,4%

64,3%

7

6,0%

25,0%

19

16,2%

67,9%

26

22,2%

92,9%

АУТСОРСИНГ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА …

(продължение)
Налице са работещи процедури за бързо и ефективно разрешаване на конфликти
Общо:

С цел получаване на по-ясна и недвусмислена информация респондентите са приканени
да характеризират едно от партньорствата в
съответната организация, за което пряко отговарят и/или за чиито характеристики имат найясна представа. Получените отговори потвърждават предварителното очакване, че проблематиката в областта на аутсорсинга на високотехнологични услуги е значително комплицирана.
Отговорите на въпросите, изискващи оценка за значимостта на информационния обмен
при аутсорсинг-партньорството, са показателни
за сравнително високото ниво на комуникациите между партньорските организации. Близо
70% от респондентите считат, че се осъществява ефективна обмяна на информация относно ключови бизнес процеси. Подобен е и делът
на тези, които посочват обмяната на информация като основа на технологичното развитие на
организацията, а при около 50% е налице и
ефективна обмяна на информация относно
бизнес средата. Все още обаче не се използва
пълноценно потенциала на двустранния трансфер на информация за подпомагане на бизнес
планирането в организациите.
Оценяването на потенциалните ползи от
реализацията на аутсорсинг-партньорството се
осъществява в три аспекта. Почти всички (над
90%) от анкетираните посочват, че техните
клиенти могат да организират аутсорсваната
дейност и самостоятелно, но при значително
по-високи оперативни разходи. Аналогични са и
резултатите относно:
- реализирането на икономии поради
спестяването на значителни допълнителни инвестиции в технологии (93%),
и
- облекчаването на организационните
усилия за осигуряване на собствено
доставяне на услугата (86%).
При
формираните
аутсорсингпартньорства се очакват трансформации в организационната култура както на организацията-доставчик, така и на организацията-клиент.
Като най-типично за изследваните аутсорсингпартньорства (табл. 2) се установява:
наличието на атмосфера за коопериране, преследващо постигане на ре-

4

3,4%

14,3%

117

100,0%

–

зултати от взаимен интерес (93%);
полагането на усилия за постигане на
благоприятна работна среда (82%);
полагането на усилия за постигане на
консенсус, когато се наложи текущо
вземане на решения (71%).
Като немаловажни процеси могат да се
посочат и полагането на усилия за толериране
на организационната култура на партньора,
съпътствано от развиването на атмосфера на
лоялност (посочвано около две трети от респондентите). Все още обаче при повечето организации (75%) не е достигната висока съвместимост на практиките и правилата за работа,
утвърдени в партньорските организации, като
не са внедрени ефективно работещи процедури
за разрешаване на конфликти (86%).
-

Заключение
Настоящото пилотно изследване може да
се разглежда като една първа стъпка в посока
към апробиране на методика, с помощта на
която може да се получи сравнително обоснована оценка на характеристиките на аутсорсинг-партньорствата в България. Освен за оценяване на състоянието, прилагането на методиката може да подпомогне очертаването на перспективите за развитие на аутсорсинга на високотехнологични услуги у нас, както и да осигури база за съпоставка на българските практики
със световния опит в тази насока.
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OUTSOURSING OF HIGH TECHNOLOGY SERVICES:
A STUDY OF BULGARIAN BUSINESS ORGANIZATIONS-VENDORS
Matilda Alexandrova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper reviews some issues related to the increasing role of high technology services outsourcing in the
conditions of a globalized economy. The emphasis is put on the options for realizations of long term benefits for
the business organization and the national economy as a whole, originating from the increased competitiveness of
Bulgarian business organizations-vendors of high technology services. The paper presents some results from a
questionnaire survey of 28 organizations-vendors and their partnerships with foreign organizations-clients. The
analysis is oriented to the identification of the main problems that managers can face during the realization of
outsourcing partnerships in conditions of a global economy.
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ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛИАНСИ В
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Резюме
През последните две десетилетия формирането на алианси в болничния сектор се утвърждава като успешна стратегия за ограничаване на разходите, повишаване на качеството и достъп до нови пазари и технологии в отговор на динамично променящата се външна среда. Изборът на подходящ партньор е критичен фактор
за успех при създаването и функционирането на стратегическия алианс. В публикацията е предложена процедура за избор на партньор, включваща няколко взаимнообвързани етапа. Посочени са потенциалните партньори на болницата въз основа на разгледаните видове стратегически алианси в болничния сектор, актуалните
условия, в които се формират и функционират и възможните мотиви за тяхното създаване. Основно внимание
се обръща на критериите за избор, както и на ограничителните условия, които трябва да се вземат предвид при
определяне на потенциалните участници в конкретен алианс.
Ключови думи: стратегически алианс, болница, потенциални партньори, критерии за избор.
Key words: strategic alliances, hospital, potential partners, criteria for choice.

Увод
Формирането на стратегическите алианси
като инструмент за неутрализиране на неблагоприятните изменения в средата на организациите добива все по-широка популярност,
включително и в сферата на здравеопазването.
През последните две десетилетия здравните
системи в развитите страни са обект на непрекъснати и динамични промени, свързани с ограничаване на публичните разходи за здравеопазване, нарастващо търсене на здравни услуги
(в т.ч. и поради застаряващото население),
бързо развитие на медицинските технологии,
тенденции за децентрализация и повишаване на
автономността на лечебните заведения и др. В
този контекст приоритетите на здравните системи се изменят – от лечение на отделното
заболяване към интегрирани грижи (т.нар. континиум от грижи) и предоставяне на подходящата грижа по най-ефективния начин. Функциониращи в подобна нестабилна среда, лечебните заведения, в т. ч. и болниците, търсят начини
за ограничаване на рисковете и създават нови
модели за организация на медицинските дейности с цел повишаване на ефективността.
Именно стратегическия алианс предоставя
възможности за осигуряване на критични за
развитието им ресурси, достъп до нови пазари
или технологии.
Създаването и развитието на стратегически алианси (включително и в болничния сектор)
е широко застъпено в здравните системи на

много развити страни [1]. В САЩ в края на 90те години 73,4% от болниците са обединени в
болнични мрежи, а броят на сливанията между
болниците достига до 184 годишно [2,3]. Във
Франция функционират двете най-големи болнични мрежи в Европа – “Assistance Publique
Hopitaux de Paris group”, която обединява 50
публични болници с над 30 000 болнични легла
и “Generale de Sante” – частна болнична мрежа
с 149 клиники във Франция и 19 в други европейски страни. В Германия болничните мрежи
се създават на регионално равнище в рамките
на отделните федерални провинции, в Италия и
Испания мрежи от публични болници има в
големите градове (Милано, Болоня, Барселона), както и в отделни области и провинции.
Във Великобритания са формирани няколко
корпорации (т.нар. тръстове) в публичния сектор, част от които обединяват само болници
или болници и лечебни заведения от доболничната помощ [4]. В Канада болнични алианси се
създават за работа по различни програми или
за обслужване на определен контингент от населението [5].
Формирането и функционирането на стратегическите алианси е процес, съставен от
последователно протичащи етапи, всеки от
които е свързан с осъществяването на определени дейности и процедури. Една група автори
определят пет етапа при формиране на стратегическите алианси: избор на форма на взаимоотношения; избор на подходящ партньор; дого-
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варяне на споразумението; управление на взаимоотношенията; оценка на изпълнението [6].
Според други изследователи процесът включва
седем етапа: вземане на решение за формиране на алианс; избор на партньор; договаряне на
споразумението; формално създаване на алианса; реализация на съвместната дейност;
оценка на изпълнението и промяна [7]. Съществува и трето становище, според което част от
дейностите са обединени и са групирани в три
последователно протичащи етапа: договаряне;
обвързване на участниците; изпълнение (Ring,
Van de Ven) или формиране; приспособяване;
оценка (Buchel) [8].
Независимо от различията относно броя на
етапите от процеса на формиране на стратегически алианси в болничния сектор, всички автори са единодушни във възприемането на избора на партньор като критичен фактор за успешната реализация на съвместната дейност.
Неподходящият избор на партньор може да
доведе не само до провал на стратегическия
алианс, но и до влошаване на състоянието на
организацията в сравнение с периода преди
създаването на партньорските взаимоотношения в следствие на недобросъвестни действия
от страна на другия участник.
Целта на настоящата публикация е да се
предложи процедура за избор на партньор при
формирането на стратегически алианс в болничния сектор. Във връзка с така поставената
цел са представени също видовете стратегически алианси в болничния сектор, актуалните
условия, в които се формират и функционират
и възможните мотиви за тяхното създаване.
Определени са критериите за избор на подходящ партньор в зависимост от вида на алианса
и са дефинирани ограничителните условия при
определяне на потенциалните партньори.
За реализацията на така поставената цел
са използвани документален анализ на литературни източници (статии, студии, изследвания),
разглеждащи различни аспекти на формирането на стратегически алианси и по-конкретно на
избора на партньор, спецификите в здравеопазването, създаването на стратегически алианси
в болничния сектор.
Стратегическите алианси в болничния сектор
Съществуват различни класификации за
видовете стратегически алианси в специализираната
литература.
Според
найразпространената от тях те се разделят на три
големи групи в зависимост от степента на об-
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вързаност между участниците в сътрудничеството: неформални споразумения, договорни
алианси и капиталови алианси [9,10]. Подобен
модел е предложен от D. Whetten, който анализира силата на връзките между партньорите
и разглежда формите на взаимоотношения като
взаимно приспособяване, “виртуална” интеграция (съюз) и вертикална интеграция [11]. Тези
три вида се различават според типа на управление, степента на формализация и обхват на
взаимоотношенията и поставените цели. S.
Shortel адаптира този модел за здравеопазването и определя четири вида интегрирани мрежи
за здравни услуги с наличие на вертикална или
“виртуална” интеграция между участниците:
мрежи, организирани около болница; мрежи,
формирани от индивидуални практики на лекари (б.а. от специализираната доболнична помощ), които притежават или наемат легла в
болници за хоспитализацията на своите пациенти; хибридна форма, при която се обединяват
болници и индивидуални лекарски практики; и
мрежи, инициирани от осигурителна или застрахователна компания [12].
От гледна точка на основната цел на настоящата публикация и с оглед определяне на
потенциалните партньори, според нас найподходящо е класифицирането на стратегическите алианси според типа на участниците в тях.
Въз основа на този критерий стратегическите
алианси в болничния сектор могат да се разделят на две големи групи:
1. Стратегически алианси, в които участват само болници – т.нар. болнични
мрежи. При този вид се развиват хоризонтални връзки между участниците в
мрежата.
2. Стратегически алианси, в които освен
болница/и участват и други организации, работещи в и/или извън сферата
на здравеопазването. При тази група,
когато алиансът включва няколко различни лечебни заведения, се развиват
вертикални връзки между участници,
които са на различни нива по “пътя на
пациента”.
Понятието “болнични мрежи” (в специализираната литература се среща също и терминът “мултиболнични системи” [13]) обхваща
широк спектър от обединения между болници с
разнообразни форми на взаимоотношения и
степен на интеграция. Разновидностите на болничните мрежи варират от различни форми на
съюзи с по-ниска степен на интеграция между
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участниците на базата на неформални или договорни споразумения до сливания и поглъщания с висока степен на интеграция въз основа
на капиталово участие.
Инициативата за създаването на болнична
мрежа може да бъде на самите болници (т.е. с
автономно решение на висшето ръководство и
собственика), като в този случай формирането
на алианс е част от стратегическата ориентация на самото лечебно заведение. В други ситуации самото правителство е инициатор за
обединението на самостоятелни болници и
формирането на болнични мрежи. Процесите
на интеграция на отделни самостоятелни болници в публичния сектор, осъществявани с решение на здравните власти, са част от процесите на реформиране на здравните системи,
които се извършват през последните две десетилетия във всички развити страни. Създаването на големи болнични мрежи в резултат от
обединяване на отделни болници е практика,
широко разпространена във Великобритания и
Франция, където се формират т.нар. “болнични
тръстове” още в началото на 90-те години на
миналия век. Подобен е и случаят в Мелбърн
(Австралия), където през 1995 г. правителството създава 7 болнични мрежи, като обединява
32 самостоятелни публични болници [14].
Мотивите за създаване на болнични мрежи, независимо от това кой е инициаторът, са
свързани с постигането на оптимален размер
на организацията, интеграция на специализираните услуги (грижи), увеличаване на предлагането на високоспециализирани услуги (за достигане на “критичната точка”), подобряване на
достъпа до услугите, ограничаване на разходите за здравеопазване. Ако разгледаме обаче
отделните държави (които се отличават една от
друга по типа здравна система), можем да
идентифицираме различни мотиви. Например в
САЩ, където преобладава частният сектор и
съществува много силна конкуренция между
лечебните заведения, болнични мрежи се създават под въздействието на чисто пазарни сили
като възможност за постигане на конкурентно
предимство, достъп до нови пазари и др. Подобна е ситуацията и в Република Корея, където в края на 90-те години на миналия век две
големи частни болници създават болнични
мрежи, за да увеличат пазарния си дял [15].
Във Великобритания и Франция (страни, в които преобладава публичният сектор) мотивите са
свързани с ограничаване на разходите и преструктуриране на болничната помощ с цел пови-

шаване на ефективността на здравната система.
Втората голяма група стратегически алианси, при които мрежа се формира с участието
не само на болници, но и на други лечебни
заведения и/или организации в и/или извън
здравеопазването, също обхваща многообразие
от разновидности според степента на интеграция и формата на собственост. Но в тези случаи водещ е мотивът за осигуряване на континиум от грижи и повишаване на качеството на
здравните услуги, което кореспондира с основните принципи на модела на интегрирани грижи.
В Канада, например, през последните няколко години в отделните провинции са предприети редица действия от страна на местните
власти в посока интегриране на отделни структурни звена на регионалните здравни системи.
В Канадската провинция Квебек през 2004 г.
многопрофилните и специализираните болници,
болниците за долекуване и продължително лечение, както и част от публичните лечебни заведения за доболнична помощ в отделните териториални единици на провинцията са обединени в здравни мрежи, като местните власти
изискват от тях да координират всички свои
дейности с останалите лечебни и здравни заведения в региона (включително и частните), както и със социални и образователни организации
и институции [5]. Отново в Канада, но в провинцията Онтарио, през 2006 г. е приет закон
за интеграция на регионалната здравна система, съгласно който се създават регионални
здравни мрежи с участието на болници, други
лечебни заведения и организации, чиято дейност е свързана с предоставянето на здравни и
социални услуги в общността [16].
В Сингапур през 1999 г. са създадени две
големи здравни мрежи чрез вертикална интеграция на различни публични лечебни заведения.
Тези обединения стимулират кооперирането
между отделните организации, участващи в
клъстера, осигуряват интеграция на грижите и
увеличават икономиите от мащаба [17].
В САЩ широко разпространена практика е
създаването на т.нар. интегрирани системи за
доставка (Integrated Delivery System – IDS),
които съществуват най-често под формата на
холдинги въз основата на обща собственост.
Възможно е също интеграцията да се осъществи и на база общи проекти или формални споразумения за сътрудничество. Мотивите за
формирането им при частните организации са
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свързани основно с максимизиране на печалбата, докато публичните болници акцентират върху оптимизиране на използваемостта на капацитета чрез повишаване на удовлетвореността
на пациентите, разширяване на обслужвания
регион и постигане на диференциация на услугите [18].
Процедура за избор на партньор
Изборът на подходящ партньор е един от
етапите от процеса на формиране на стратегически алианс, който сам по себе си представлява последователност от няколко взаимно
обвързани дейности. В настоящата публикация
е разработена и предложена процедура за избор на партньор на болница, в случаите, когато
инициатор на създаването на стратегически
алианс е самият болничен мениджмънт. Необходимо е да се отбележи, че тази процедура не
е подходяща в ситуации, при които алиансът се
формира в резултат на правителствено решение или под натиск от страна на здравните
власти.
Процедурата за избор на партньор при
формиране на стратегически алианс в болничния сектор обхваща следните етапи:
1. Определяне на потенциалните партньори.
2. Дефиниране на ограничителните условия при избор на партньор.
3. Определяне на критериите за избор на
партньор.
4. Анализ и оценка на потенциалните
партньори.
5. Преглед на резултатите и избор на
партньор.
Етап 1. Определяне на потенциалните партньори. На този етап от процедурата е необходимо да се дефинира съвкупността от възможни партньори, с които болницата може да
формира стратегически алианс. Те могат да
бъдат както местни, така и чуждестранни физически и юридически лица (във втория случай се
формират международни алианси).От гледна
точка на сходните им характеристики и с цел
улесняване на техния анализ и оценка е целесъобразно да се обособят в следните няколко
групи:
А. Болници, в т.ч. многопрофилни и специализирани болници за активно лечение и
болници за долекуване, продължително лечение
и рехабилитация.
Б. Други лечебни заведения, в т.ч.:
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лечебни заведения за извънболнична
помощ, в т.ч. индивидуални или групови практики за първична или специализирана медицинска помощ, медицински
центрове,
диагностичноконсултативни центрове, самостоятелни медико-диагностични или медикотехнически лаборатории;
- други лечебни заведения: диспансери,
диализни центрове, домове за медикосоциални грижи, хосписи и др.
В. Организации, които са част от здравната система и чиято дейност е непосредствено
свързана със здравеопазването. Тук се включват:
- образователни
и
научноизследователски организации – медицински университети, медицински колежи, научно-изследователски центрове и др.;
- организации, чиято дейност е свързана
с производството и разпространението
на лекарства (фармацевтични фирми,
аптеки, търговци на едро) и на медицинска техника и апаратура;
- здравни заведения, организации и институции, работещи в областта на общественото здраве.
Г. Организации, работещи извън сферата
на здравеопазването:
- организации, осигуряващи доставката
на различни стоки или услуги на болниците (извън лекарства, медицински
консумативи и медицинска техника);
- социално-осигурителни и здравноосигурителни дружества, застрахователни
компании;
- юридически лица с нестопанска цел,
работещи в сферата на социалното
подпомагане и здравеопазването; съсловни организации и сдружения на лекари, лекари по дентална медицина и
специалисти по здравни грижи, пациентски организации и др.;
- други бизнес организации, като например строителни компании, консултантски фирми и т.н.
Етап 2. Дефиниране на ограничителни условия при избор на партньор. Този етап от процедурата е свързан с определянето на потенциалните участници, които могат да се включат в
конкретния стратегически алианс. С оглед на
това, в зависимост от конкретния случай ограничителните условия могат бъдат следните:
-

ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛИАНСИ В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР

А. Типът на алианса, свързан с организационната форма на сътрудничеството.
Най-общо съществуват три основни организационни форми на партньорство, в рамките
на които могат да се разграничат отделни видове стратегически алианси в болничния сектор, а
именно:
- сътрудничество със създаване на нова
организация (смесено предприятие);
- участие в капитала без създаване на нова организация (чрез дялове или акции);
- договорни или функционални споразумения за сътрудничество, касаещи конкретни области (диагностика, лечение,
долекуване, рехабилитация, маркетинг,
научни изследвания и т.н.).
По отношение на конкретната форма на
стратегическия алианс могат да се добавят и
други ограничения към потенциалните партньори, свързани с формата им на собственост и
формата им на управление, наличие на законови ограничения върху тяхната дейност и т.н.
Б. Целта на алианса (от гледна точка на
мотивите, които подтикват болницата към търсене на стратегическо партньорство).
В случаите, когато болницата търси възможности за усъвършенстване на продуктовия
си портфейл, достъп до нови пазари и увеличаване на пазарния си дял, е необходимо да насочва своето внимание към други болници,
лечебни заведения или организации, работещи
в сферата на здравеопазването. Когато се
стреми да повиши качеството на болничното
обслужване на своите пациенти, свързано с
предоставянето на немедицински услуги обикновено се търси сътрудничество с организации,
работещи извън сферата на здравеопазването.
Ако водещият мотив е икономия от мащаба, то
той закономерно води до създаване на стратегически алианси с други болници.
От гледна точка на основните мотиви за
формирането на алианса значение имат също
така големината на болницата и нейният профил. По-малките болници, например, обикновено търсят по-големи организации за партньори, най-често с цел да оцелеят в условията на
динамично променящото се и несигурно обкръжение. Докато специализираните болници
имат интерес от създаване на стратегически
алианси с други лечебни заведения, които лекуват сходни заболявания или обслужват същата група пациенти, с цел интегриране на грижите и повишаване на качеството на предлаганите
услуги.

Етап 3. Определяне на критериите за избор на партньор. За да се изберат подходящите
партньори за формирането на стратегически
алианс, е необходимо да се определят критерии, по които те да бъдат анализирани и оценени. Създаването на общовалидна система от
критерии е твърде комплицирана задача поради
многообразието от възможни участници, които
осъществяват разнородни дейности (медицински и немедицински, в или извън сферата на
здравеопазването) Основните изисквания към
потенциалните партньори е да притежават допълващи ресурси и/или способности (компетенции) и да си поставят съвместими с инициатора на сътрудничеството цели. За да прецени
доколко е подходящ даден партньор, болничният мениджмънт може да използва множество
критерии, обособени в няколко групи, всеки от
които трябва да се конкретизира в зависимост
от вида на организацията, която се оценява
(табл. 1.).
Етап 4. Анализ и оценка на потенциалните
партньори. На този етап от процедурата се
избират конкретните критерии за оценка на
потенциалните партньори въз основа на предварително определените ограничителни условия, характера на сътрудничеството и спецификата на бъдещата съвместна дейност. За
всеки отделен стратегически алианс се използва различна съвкупност от критерии, които
имат различна степен на важност според конкретния случай.
Подходящ метод за оценка на потенциалните партньори е експертният, при който за
всеки партньор се определя бал по предварително зададена скала. Балната оценка се определя на базата на анализ на информация, получена както от самата организация (напр. от
финансови отчети, ОПР, баланси, справки и
др.), така и от външни източници (като анализи
и доклади на различни ведомства, пазарни проучвания и т.н.). Произведението на теглото
(степента на важност) по отделните критерии и
бала оформя крайната оценка (рейтинг), която
позволява да се ранжират потенциалните партньори.
От критично значение за успешния избор
на партньор е предварителното заявяване на
интересите на страните, участващи в стратегическия алианс и тяхното взаимно съгласуване с
цел ограничаване възникването на конфликти
на интереси. в бъдеще.
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Табл. 1. Критерии за избор на партньор при формиране на стратегически алианс в болничния сектор
Групи
Критерии
Предлаган про- качество;
обхват на дейността;
дукт
цена;
срок (на изпълнение на поръчката или
доставката).
Обслужван пазар
конкурентна позиция;
пазарен дял;
обем продажби;
териториален обхват на обслужваното
население.
Ресурси на по- наличие на допълващи технологични
наличие на допълващи човешки ресур- тенциалния партресурси – нова технология, нови знаси – медицински и немедицински перньор
ния, ноу-хау;
сонал;
наличие на допълващи информационналичие на допълващи материални ресурси – сграден фонд, медицинска
ни ресурси – информационно осигутехника и апаратура;
ряване, информационни системи;
наличие на допълващи финансови ре- наличие на допълващи организационни
сурси – финансови средства, участия в
ресурси – системи за управление, за
собственост;
контрол, мениджърски умения и др.
Съвместимост
цели и мотиви за участие в алианса;
стил на управление;
(сходство)
на очаквани ползи;
фирмена култура;
партньора по
стратегическа ориентация.
отношение на:
Опит в сътрудни- брой на неуспешните партньорства по брой на успешните партньорства;
чеството
вина на организацията;
желание за сътрудничество.
Общи критерии
форма на собственост;
териториално разположение;
финансово състояние;
степен на доверие;
големина на организацията;
гъвкавост;
репутация (имидж);
лоялност на партньора.

Етап 5. Преглед на резултатите и избор на
партньор. В резултат на проведения анализ и
оценка потенциалните партньори могат да бъдат ранжирани, като най-подходящи за болницата биха били онези организации, които са с
най-висок ранг. След тяхното идентифициране
може да се премине към следващия етап от
процеса на формиране на стратегически алианс, който е свързан с договарянето между
партньорите.
Заключение
Стратегическите алианси в болничния сектор имат много предимства и са свързани с
редица положителни ефекти както за самите
участници, така и за здравната система като
цяло, но в процеса на тяхното формиране се
крият и множество “подводни камъни”. Едно от
най-важните решения при тяхното създаване е
свързано с избора на подходящ партньор. В
контекста на специфичните функции на болниците и тяхната обществена значимост този избор може да се разглежда и като основна
предпоставка за успешното функциониране на
алианса.
Настоящата публикация цели да подобри
разбирането за значимостта на този етап от
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цялостния процес по създаване на стратегически алианси. Изводите, които могат да бъдат
направени се свеждат до следните по-важни:
1. Съществува голямо разнообразие от
потенциални партньори при формиране на стратегически алианс в болничния сектор, както и различни мотиви
(цели) за създаването му.
2. Необходимо е да се следват стриктно
етапите от процедурата за избор на
партньор, за да се осигури включването на най-подходящия/те участник/ци в
стратегическия алианс.
3. Преди да се пристъпи към анализ и
оценка трябва да се определи конкретен набор от потенциални партньори,
които биха били най-подходящи с оглед на дефинираните ограничителни
условия.
4. От съществена значимост е да се подберат критерии за оценка на потенциалните партньори за всяка болница,
която ще създава стратегически алианс. Системата от критерии трябва да
отразява и специфични особености на
болницата, нейните цели и конкретната
форма на алианса.

ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛИАНСИ В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР

5. При избора на партньор/и е необходимо да се вземат предвид интересите на
участниците в алианса и техните очаквания за бъдещата съвместна дейност.
6. За съжаление в България все още няма
развита практика за създаване на стратегически алианси в болничния сектор.
Това ограничава много възможностите
за изследване и оценка на ефектите от
тяхното функциониране в специфичните условия на здравната система и цялостната обстановка в нашата страна.
Поради това съществува необходимост
от представяне на най-добрите практики по формирането и функционирането на стратегическите алианси и анализ на чуждия опит, с които да се преодолее дефицита от знания и опит в
тази област в България и да се подпомогнат ръководителите на болниците у
нас.
1.
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PARTNER’S CHOICE IN THE FORMATION PROCESS OF HOSPITAL STRATEGIC
ALLIANCES
1

Boncho Mitev1, Maria Rohova2
University of Economics, Varna, Bulgaria
2
University of Medicine, Varna, Bulgaria
Abstract

During the last two decades the formation of hospital strategic alliances has confirmed as successful strategy
to cope with increasing costs, quality issues and competence in health care and to deal with uncertain and
dynamic environment. The appropriate partner’s choice is a critical success factor in the creation and performance
processes of strategic alliances. This work proposes and discusses a procedure for partner’s choice, which
includes some related phases. The hospital’s potential partners and the possible motives for creation of strategic
alliances in hospital sector are presented. Main attention has paid to criteria of partners’ choice and to restrictive
conditions at defining potential partners in a concrete strategic alliance.
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Резюме
Статията е посветена на необходимостта от съответствие между стратегията на фирмата и организационната й култура. Аргументира се потребността от приспособяване на културата към стратегията, а не обратното, с оглед създаването на дългосрочни конкурентни предимства на фирмата. Изведени са основните характеристики на културите, подходящи за стратегиите на диференциация и нискоразходно лидерство. Очертани са и
задължителните характеристики на организационната култура в съвременните динамични условия на пазара.
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В съвременните условия на конкуренция в
управлението на фирмите все по-голяма значимост придобиват „меките” управленски механизми и ориентацията към хората. В тази
връзка, успешната реализация на фирмените
цели и постигането на трайни конкурентни предимства изискват създаването на организационен климат и култура, адекватни на избраната
стратегия за конкурентна борба. Ключов фактор за това е изграждането на подходяща система от ценности, споделянето на които осигурява на организацията способност за адаптивно
приспособяване към условията на обкръжаващата среда. Целта на статията е да се определи влиянието на предпочетената конкурентна
стратегия върху характеристиките на организационната култура и да се диагностицират необходимите културни детерминанти в съвременната динамична бизнес среда.
По отношение на необходимостта от съответствие между организационна култура и
стратегия в литературата съществува абсолютно единодушие. Според М. Шифрин, отличителна черта на „великите компании” е симбиозата между деловата стратегия и корпоративната култура [6]. Авторът счита, че „в бъдеще
ефективни ще станат тези фирми, на които се
удаде да създадат дългосрочни конкурентни
предимства благодарение на организационната
култура”.
Р. Каплан и Д. Нортън в книгата си „Стратегически карти” разглеждат културата като
нематериален актив, елемент на организационния капитал на фирмата. Според тях „ако нематериалните активи (респ. организационната
култура, б. а.) са в синхрон със стратегията, то
тяхната стойност за организацията ще бъде
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голяма. Обратно, ако липсва синхрон със стратегията, те едва ли ще могат да създадат значителна стойност, дори и ако за тях са били харчени огромни суми пари” [4].
Е. Захариев също счита, че е необходимо
съгласие между фирмената култура и стратегията на организацията, като дори твърди, че в
съвременните икономически условия културата
представлява преди всичко стратегия за оцеляване [3].
На базата на позициите на тези и други автори стигаме до извода, че съответствието
между организационна култура и стратегия е
необходимо условие за изграждането на дългосрочни конкурентни предимства и повишаване стойността на компанията. При това, такова
съответствие е налице, когато съществува съгласуваност между три двойки базови променливи, определящи успеха (фиг. 1.):
а) между стратегията на организацията и
нейните вътрешни ценности;
б) между организационните цели и работните практики;
в) между организационните задачи и работните поведения.
Въпреки единодушието по този въпрос,
значителни разминавания между авторите се
наблюдават по отношение на правилния управленски подход при установяване на съществени
различия между установената в организацията
култура и планираната конкурентна стратегия.
Според Р. Bijur, Р. Каплан и Д. Нортън е
необходимо културата да се организира около
стратегията, което изисква изменения в ценностите на организацията (вътрешни и външни)
[4]. Планът за подобни изменения, съставен на
базата на възприетата стратегия, спомага за
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развиването и налагането на нова култура и
климат [4]. Това, според авторите, ще спомогне за разпространение на знанието на всички
нива в организацията, вследствие на което общите усилия на работниците ще се насочат в
една и съща посока.
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Фиг. 1. Модел на съгласуване на елементите на
стратегията и организационната култура

димото съзвучие между организационна култура и стратегия е „по-добре да се пригоди стратегията към културата, отколкото обратното”
[3]. Ние не споделяме това мнение, тъй като
възприемането на подобно управленско поведение води до отрицателни последици за организацията поне в два аспекта [2]:
1. Убежденията, стоящи в основата на фирмената култура могат да създадат стратегическо късогледство, което да накара
ръководителите да виждат явленията в едно ограничено зрително поле, като пренебрегват по този начин значението на
променящите се външни условия.
2. Когато ръководството открие необходимостта от стратегическа промяна, то да
реагира според съществуващата култура,
използвайки отговори и решения, които
са донесли успех в миналото. И по такъв
начин вградените решения могат да се
превърнат в днешни проблеми.
H. Schwartz и C. Davis от своя страна
предлагат четири възможни подхода за реагиране (табл. 1.), давайки повече опции на мениджърите при вземане на решение за начина на
осъществяване на организационната промяна
[8].

Коренно противоположна позиция заема Е.
Захариев. Според него за постигане на необхоТабл. 1. Управленски подходи при несъответствие на организационна култура и фирмена стратегия
Подходи
Характеристика
1. Игнориране на културата
Установяване на бюрократични правила и процедури за налагане на
стратегията.
2. Управление “около” културата
Осъществяване на гъвкава промяна на стратегическите планове, съобразно културните детерминанти.
3. Промяна на стратегията в съот- Възприемане на стратегия в синхрон с утвърдената култура, но неаветствие с културата
даптирана (в повечето случаи) към промените в средата
4. Промяна на културата в съответ- Полагане на усилия за промяна на културните характеристики в съотствие със стратегията
ветствие с небходимите стратегически изисквания.

Изхождайки от факта, че организационната
култура е ключов нематериален актив на фирмата с огромен потенциал за създаване на устойчиви конкурентни предимства в дългосрочен
план и с оглед на все по-нарастващата сила на
конкуренцията в глобален мащаб, ние считаме
че най-удачният управленски подход е приспособяване на характеристиките на културата
към особеностите на необходимата стратегия.
Този процес следва да премине през четири
основни етапа [6]:

1. Определяне на елементите на действащата култура, явяващи се поддържащи и
противоречащи на стратегията.
2. Отделяне на аспектите на културата,
нуждаещи се от изменение.
3. Действия по изменение на фирмената
култура.
4. Създаване на нова фирмена култура, в
по-голяма степен съответстваща на стратегията.
Адаптирането на характеристиките на организационната култура към изискванията на
възприетите стратегии изисква извеждане на
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ключовите принципи и конкурентните предимства, стоящи в основата на отделните стратегически алтернативи. В настоящото изследване са
разгледани базовите делови стратегии на диференциация (високо качество) и нискоразходно
лидерство/производство.
Стратегията на диференциация се основава на възможността на фирмата да произвежда
и предлага на пазара висококачествени продукти, осигурявайки голямо продуктово разнообразие. Тази стратегия акцентира на лидерството на продукта и предоставянето на цялостни
решения на потребителите. В основата й стои
базовото конкурентно предимство – висококачествено производство, основано на модерни
технологии.
Изследванията на множество фирми открояват характерните черти на организационната култура поддържаща стратегията на диференциация. Тя може да се определи като „култура на творчество и иновации на продукта” [4]
и в нея преобладава:
- ценностна система, в чието ядро се
намират ценности като: ориентация
към клиента, творчество, иновативност, поемане на риск, гъвкавост и
др.;
- приоритет на качествените цели и субективните оценки над количествените
показатели, висока ценност на постиженията и материалната възвръщаемост;
- ръководители тип „брокер”, „иноватор”, „ментор” или „подкрепящ” [7],
акцентиращи върху стимулиране на
креативността,
екипната
работа,
ефективната комуникация, развитието
на персонала и др., с цел бърза адаптация към промените;
- широко привличане на сътрудници в
сферата на вземане на организационни решения, водещо до свободен обмен на информация между ръководители и изпълнители;
- благоприятен
моралнопсихологически климат, способстващ
творчеството и инициативността на
сътрудниците, позволяващ намиране
на ефективни пътища за удовлетворяване потребностите на потребителите
и привличащ висококвалифицирани
кадри, изследователи и творчески хора;
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непротоколна форма на облекло и
гъвкав график на работа;
- силно развита индивидуализация, (т.е.
висока степен на влияние на личността на всеки работник върху културата);
- взаимна поддръжка на работниците и
др.
Стратегията на нискоразходно лидерство е
базирана на способността на фирмата да прави
икономии на разходи във всички фази от веригата на стойността, което й позволява да предлага продукцията си на пазара на ниски цени.
Тя се характеризира с последователност, надеждност и стандартизация на процесите в организацията. В основата й стои базовото конкурентно предимство – ниски разходи за производство.
Културата, подходяща за този тип стратегия, може да се определи като „култура на
постоянно намаляване на разходите” [4], чиято
задача същевременно е осигуряване на качество и постоянни подобрения в произвежданата
продукция. Тя се характеризира с:
- система от ценности, включваща категориите: стабилност, ефективност,
систематичност, производителност и
точно изпълнение на задачите от всички работници без изключение;
- преобладаване на ръководители тип
„производител”, „директор”, „координатор” и „наставник” [7], стремящи се
към висока прозводителност в работата, планиране и организиране на процесите, структуриране на работните
задължения, оценка на индивидуалното
изпълнение и др.
- ориентация към контрол и власт, които
трябва да поддържат и увеличават техническото съвършенство;
- минимизация на отклоненията от традиционното поведение;
- приоритет на формалните правила на
поведение;
- силно развита социализация (т.е. висока степен на влияние на организацията
върху културата) [6] и др.
Анализите и оценките показват, че изграждането на организационна култура, подходяща
за осъществането на стратегия на нискоразходно производство води до някои отрицателни
последици за организацията. Те са свързани
предимно с негативните проявления на масово-
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то производство и към тях могат да се причислят [6]:
- хоризонтална специализация, способстваща за раздробяването на многочислени департаменти и подразделения,
които създават своя субкултура;
- голяма дистанция между висшите и понисшите нива на управление, водеща
до взаимно неразбиране и антагонизъм
вътре в колектива на организацията;
- голям психологически разрив между
ръководители и работници, водещ до
недоразбиране и недоверие;
- постоянен контрол за резултатите от
труда, причина за възникване на конфликти;
- твърд график на работа, намаляващ
инициативността при точно изпълнение
на инструкциите и др.
Може да се каже, че понастоящем в съвременните условия на масово производство,
частично предоляване на тези негативни последици позволява автоматизацията на производството. При това става ненужен контролът за
производителността на труда и възниква възможност за преобразуване на организационната култура с акцент на по-голяма свобода и
неформални отношения. С оглед на това, считаме че различията между културите подходящи за стратегиите на диференциация и нискоразходно производство постепенно намаляват,
като основа за това сближаване е тенденцията
за всеобщо изместване на фокуса на мениджърите от задачите към хората.
През последните години в условията на
глобализация, бързо променяща се бизнес среда, увеличаваща се изтънченост на потребителските предпочитания и нарастващи изисквания
от страна на обществото се наблюдава промяна в ключовите фактори за успех на фирмите
на пазара. При това, независимо от възприетата стратегия за конкурентна борба, фокусът на
компаниите се насочва към иновациите и отношенията с клиентите. Това изисква промяна
в ценностната система и организационната
култура на фирмите.
Във връзка с посочените тенденции Р.
Каплан и Д. Нортън считат, че новата култура
трябва да стимулира развитието на „нов човешки и информационен капитал, както и здрави взаимоотношения и екипност в работата на
компанията” [4]. Според О. Хотяшева, тази
култура трябва да бъде не просто гъвкава и
ефективна, но е необходимо и да й се придаде

социално ориентиран етически характер [5], а
Е. Захариев допълва, че в ценностната й система задължително трябва да присъстват категориите: съгласие, чувство за принадлежност,
честност, позитивно ръководство, самоуправление [3] и др.
Сред по-голямата част от авторите преобладава мнението, че новата организационна
култура трябва да бъде „адаптивна”, като съдържа в себе си възможност за реагиране на
промените във външната среда, обезпечавайки
по този начин динамично изменение на стратегията. Р. Акмаева счита, че изграждането й ще
осигури стремеж на хората „бързо и с желание
да усвояват нови знания” [1], което е предпоставка за развитие на самообучаваща се организация – надежден източник на конкурентно
преимущество за фирмите.
Според Шифрин, при полагане на основите на „адаптивната” култура ръководството
„трябва да отделя внимание не толкова на конкретната стратегия, колкото на реализация на
принципите на цивилизования пазар, проявявайки постоянна загриженост към всички участници в дейността на фирмата, стремейки се
най-пълно да удовлетвори техните потребности” [6]. Вследствие на това, авторът извежда
три нови функции на тази култура, насочени
към външнофирмената среда – приспособяване на организацията към нуждите на обществото, ориентация към потребителите и регулиране на партньрските отношения.
На основата на казаното дотук можем да
изведем ключовите характеристики на модерната организационна култура, благоприятстваща ефективната реализация на избраната пазарна стратегия и спомагаща за динамичното й
изменение:
1. Да е адаптивна, за да може гъвкаво и
ефективно да реагира на промените
във външната обкръжаваща среда,
осигурявайки динамично приспособяване на организацията към тях.
2. Да е ориентирана към резултата, за да
може да обезпечи задоволяване нуждите на потребителите и персонала, както и ефективността на производството.
3. Да е етична, социално и обществено
ангажирана, за да допринесе за изграждане на доверие към фирмата, водещо до подобряване на организационния имидж и създаване на име на добър партньор.
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4. Да способства непрекъснатия обмен
на знания в компанията, благоприятстващо изграждането и развитието на
самообучаваща се организация.
5. Централно място в ценностната система и ценностния кодекс на фирмата да
заема категорията „ориентация към
потребителя”.
В резултат на направеното изследване могат да се обобщят следните основни изводи:
1. Придобиването на дългосрочни стабилни конкурентни предимства от
страна на фирмите изисква приспособяване на организационната им култура към принципите и предпоставките
на избраната стратегия.
2. Подходяща за успешна реализация на
стратегията на диференциация е „културата на творчество и иновации на
продукта”, в ценностното ядро, на която се намират ориентация към клиента, творчество и иновативност.
3. Ефективното осъществяване на стратегия на нискоразходно лидерство налага
изграждане на „култура на постоянно
намаляване на разходите”, която се
крепи на ценностите стабилност,
ефективност, систематичност и производителност.
4. В съвременните пазарни условия, независимо от характера на прилаганата
конкурентна стратегия, фирмите се
нуждаят от „адаптивна” организационна култура с високо равнище на етичност и социална насоченост.
В заключение следва да се отбележи, че
приспособяването на организационната култура
към стратегията е дълъг и труден процес изискващ влагане на много средства, като резулта-

тът от положените усилия не винаги е успешен.
Във връзка с това на преден план излиза лидерската роля на ръководителя и способността
му ясно да дефинира мисията, стратегията и
желаните ценности, да поставя под съмнение
базовите предположения, да общува открито с
хората в организацията, да определя посоката
на развитие и целите, да поема оттговорност и
др. Важността на тези умения е изключително
голяма понастоящем в условията на глобализация, сливания и поглъщания на компании и
създаването на междунационални корпорации.
Адаптирането на управленските способности и
компетенции към изискванията на този контекст на средата е ново предизвикателство за
изследователите.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
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INFLUENCE AND PROJECTIONS OF THE FIRM STRATEGY OVER
THE ORGANIZATIONAL CULTURE
Ilian Minkov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The article is devoted to the necessity of compliance between the firm strategy and its organizational culture.
It is argued for the necessity of culture’s adaptation to the strategy, and not the contrary, with a view to the
creation of long-term competitive advantages of the firm. The main characteristics of the cultures, suitable for the
differentiation and low-cost leadership strategies are being drawn. The compulsory characteristics of the
organizational culture in the contemporary dynamic market conditions are also being outlined.
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Резюме
Удовлетвореността и лоялността на потребителите са основните фактори за успеха на фирмата в условията на пазарна икономика. Удовлетворените клиенти проявяват доверие към фирмата, препоръчват я на приятели и познати. За мениджмънта на качеството все още основен остава въпросът за конкретните източници на
неудовлетвореност и осъществяването на подходящи мероприятия за увеличаване на потребителската лоялност. Целта на авторите с настоящата статия е да представят зависимостите потребителска удовлетвореност лоялност, потребителска неудовлетвореност - рекламации. За постигане на целта е извършен анализ на посочените зависимости и е предложен нов адаптиран модел за “устойчива потребителска удовлетвореност”
(“NaKuZu”).
Ключови думи: удовлетвореност, лоялност, потребители, устойчива удовлетвореност
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Увод
Потребителската удовлетвореност и лоялност са основните фактори за успеха на фирмата в условията на пазарна икономика. Удовлетворените клиенти проявяват доверие към
фирмата, препоръчват я на приятели и познати.
Удовлетвореността на потребителите е предпоставка за извършване и на последващи сделки по покупко – продажба на продуктите на
фирмата, т.н. „Cross-Selling”.
Да се спечелят отново изгубените клиенти,
поради неудовлетвореност от продукта, е изключително трудно. Този факт не трябва да се
омаловажава от специалистите по маркетинг.
За съвременната фирма е от съществено значение да разполага с информация, доколко
клиентите й са действително удовлетворени.
За мениджмънта на качеството все още
основен остава въпросът за конкретните източници на неудовлетвореност и осъществяването
на подходящи мероприятия за увеличаване на
потребителската лоялност към фирмата.
Целта на авторите с настоящата статия е
да представят зависимостите потребителска
удовлетворе ност - лоялност, потребителска
неудовлетвореност – рекламации като основни
фактори за успеха на фирмата. За постигане
на целта е извършен анализ на посочените зависимости и е адаптиран нов модел за “устойчива
потребителска
удовлетвореност”
(“NaKuZu”).

1. Значение на потребителската удовлетвореност и лоялност за фирмата
1.1. Характеристика на понятието „потребителска удовлетвореност”
„Потребителската удовлетвореност” се
характеризира (особено при пласмента, респективно психология на търговията) като абстрактна категория при социалните изследвания.
За потребителската удовлетвореност от
съществено значение е качеството на продуктите и възможностите за алтернативи.
Потребителската удовлетвореност, в повечето случаи, се разглежда като съотношение
между очакванията на клиента (основни изисквания) и задоволяване на потребността му
(изисквания спрямо ползата)[8, 10].
В търговията основните изисквания и очаквания на потребителите се отбелязват като
Basic Selling Points (BSP) - основни моменти на
продажбата, докато специфичните различия на
алтернативите за покупка се характеризират
като Unique Selling Points (USP) – уникални,
неповторими, изключителни моменти на продажбата. С по-голяма ценност за потребителите
са USP и те присъстват винаги в мотива за покупка. Възможният микс от BSP и USP може да
се възприеме като максималната полза за
фирмата спрямо наличието на устойчива потребителска удовлетвореност.
Удовлетвореността се проявява като усещане у клиента чрез сравняване на реално получената полза от продукта (в резултат от покупката) спрямо очакваната полза от продукта
(преди покупката).

139

Светла Панайотова, Анюта Николова

Сходно определение е представено и от Ф.
Котлър: „удовлетворението на купувача е функция на близостта между очакванията на купувача за продукта и възприетото действие на
продукта” [6].
Е. Беркович, Р. Керин и У. Руделиус разглеждат поведението на потребителя след покупка и определят потребителя като „задоволен
или незадоволен” [1].
Резултатът от извършеното сравнение се
проявява чрез следните видове потребители:
- удовлетворен потребител, при който са
се сбъднали очакванията от реално
получената полза от продукта;
- възхитен потребител, чиято полза от
продукта превъзхожда първоначалните
му очаквания;
- разочарован (неудовлетворен) потребител – несъответствие между очаквана и реално получена полза от продукта.
Необходимо е да се отбележи, че неудовлетвореността на потребителя може да е породена от възможни недостатъци на продукта или
твърде високи очаквания на потребителя преди
покупката
Фирмата, преди извършване на проучването, трябва да изясни следните въпроси:
1. 2. „Защо потребителската удовлетвореност и лоялност са важни за фирмата?”
Специалистите по маркетинг трябва да вземат под внимание следните аргументи:
- Диференциацията между предлагането
на продукти и свързаните с тях услуги
се осъществява все по-трудно.
- По-голямата част от потенциалните
потребители вече са ориентирани при
избора си на покупки.
- Все още почти ¾ от всички потребители вземат решение за последваща покупка съобразно това, как са били обслужени първоначално [9].
- Важен аргумент е потенциалът на неудовлетворения потребител, който съдейства за разпространяването на негативна реклама. Неудовлетвореният
потребител може да се разглежда като
„явен мултипликатор”. Зависимостта
между „явния мултипликатор” и потенциалните потребители е илюстрирана на фигура 1 и се изразява чрез
равенството.
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Източник: [9]

Фиг. 1. Зависимост между „явния мултипликатор” и
потенциалните потребители

(1 + 19) х 11 = 220,
(1)
където 1 – неудовлетворен клиент, който
е извършил директна рекламация,
разпространява
разочарованието
си към още;
19 – клиенти, които не извършват
директна рекламация, но всеки от
20 - те клиента споделя неудовлетвореността си, средно статистически, спрямо;
11 - други потенциални потребители;
220 – потенциални потребители
трябва да се имат предвид от
фирмата, когато се получава рекламация от страна на неудовлетворен потребител.
-

Когато комбинацията от качество, цена, информация, имидж и обслужване
е възприета от потребителя като подобра спрямо тази при конкурентите,
то потребителят се превръща в лоялен
потребител за фирмата.

1. 3. „Как може да се измери потребителската удовлетвореност?”
Един от методите да се измери потребителската удовлетвореност е като се използват
следните три дименсии:
I. удовлетвореност като цяло;
II. удовлетвореност от продукта;
III. удовлетвореност от обслужването.
Резултатите от следпродажбената оценка,
според Л. Каракашева и колектив, могат да се
измерят като се приложи: „матрицата „удовлетворение – неудовлетворение” на купувача
от стоковата марка и магазина” [4]. В резултат
от прилагане на матрицата се получават четири
варианта на удовлетвореност.
Я. Янкулов използва пет степенна скала на
измерване на потребителската удовлетворе-
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ност, която обвързва с потребителската лоялност [7]. Резултатите от измерването са представени в таблица 1.
Табл. 1. Измерване на потребителската
удовлетвореност
Оценки Потребителска удовлет- Потребителска
вореност
лоялност (%)
1
изцяло неудовлетворени
3
2
неудовлетворени
5
3
неутрални
10
4
удовлетворени
34
5
напълно удовлетворени
48
Общо:
100
Източник: [7]

Според В. Гълъбова за измерване на потребителската удовлетвореност „най-често прилагани и сравнително лесни за проучване са анализът на квадрантите и факторното претегляне”
[2]. При анализа на квадрантите се представят
графично характеристиките на стоките или услугата на фирмата (четири квадранта спрямо
значимостта и удовлетвореността на потребителите). При използване на факторното претегляне отделните показатели на фирменото представяне се претеглят с тяхната значимост.
Освен посочените методи за измерване на
потребителската удовлетвореност могат да се
използват и статистически техники. Според Д.
Димова „Оценките от потребителите се проверяват за съгласуваност чрез коефициента на
конкордация” [3].
Като измерители на потребителската неудовлетвореност се използват рекламациите. Те
се разглеждат от повечето фирми като доказателство за отказ от собствените продукти.
Фирмата не трябва да се страхува от получените рекламации, а да ги възприема и като
шанс по отношение на:
- конкретните рекламации съдържат безплатна информация за фирмата относно качеството на продуктите или
пропуските при обслужването;
- потребител, извършил рекламация и
след обработката й е удовлетворен,
представлява от 1 до 20 % по-добър
клиент (спрямо оборота) отколкото
преди това. (9) Той е склонен на повече лоялност към фирмата спрямо
средностатистическия потребител.

2. Анализ на устойчивата потребителска удовлетвореност
2.1. Устойчива потребителска удовлетвореност
Резултатът удовлетвореност понастоящем е
централна тема в много форуми. Проведеното
актуално запитване на „Bewußtsein-Elite” показва, че значението на потребителската удовлетвореност за фирмата и в бъдеще ще се увеличава [10].
За фирмата този факт е свързан с логични
изводи: удовлетвореността на клиентите ще
става все по-важна, тъй като само удовлетворените потребители са готови да инвестират
внимание, време, ангажираност, лоялност към
фирмата.
Логичните изводи могат да се повтарят, когато удовлетвореността на потребителите е устойчива. Единствено потребителската удовлетвореност, като основен фактор за успеха на
фирмата, не е достатъчна. В съвременните условия за успеха на фирмата е необходима устойчивата потребителска удовлетвореност.
Преди известно време в отделни публикации
се появи съмнение, че използваните понастоящем методи за измерване на удовлетвореността не са окончателни. Съмнението се потвърди
от проведено запитване на „Bewußtsein-Elite”
със следните детайли:
- Основната потребителска удовлетвореност еднозначно не е такава, каквато би
могла да бъде; напълно удовлетворените
клиенти са по-често рядкост.
- Да се измерва потребителската удовлетвореност действително е добра идея, но
се констатира недоволство от това, как
тя се осъществява понастоящем.
- Съществува съмнение, че измерванията
на потребителската удовлетвореност
представят в по-добра светлина действителността, поради което те се явяват като упражнение за алиби.
- При клиентите, получаващи бонуси, се
постигат резултати, които са встрани от
потребителската удовлетвореност.
- Констатираните детайли, спрямо постигането на потребителска удовлетвореност и измерването й, се нуждаят от оптимизиране.
Необходимо е фирмите да отчитат, че устойчивостта е твърде кратка. Само устойчиво
удовлетворените потребители са и лоялни потребители. Но точно тази дименсия не е включе-
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на в настоящите инструменти за измерване на
потребителската удовлетвореност. Оказва се,
че липсват два решаващи елемента:
- Включване на дименсията „Стимулиране
на ценностите”.
- Систематично разширяване на знанията
за клиентите чрез възможностите за оптимизиране на потребителската удовлетвореност.
Важно е да се отбележи, че между посочените елементи съществува следната зависимост: потребителската удовлетвореност се появява в резултат от стимулиране на ценностите.
2.2. Модел за устойчива потребителска
удовлетвореност („NaKuZu”)
Новият модел за устойчива потребителска
удовлетвореност („NaKuZu”) първоначално е
приложен в Швейцария, след това в Германия.
Той е тясно обвързан с идеята за маркетинг на
ценностите: „като клиент аз съм доволен тогава, когато предлагането или марката ме стимулират да осъществя реално най-важните си
ценности” [10] и с „маркетинга на позволението” (доброволно участие на потребителите чрез
Интернет) [5].
Отчитайки този факт, зависимостта между
потребителската удовлетвореност и потребителската лоялност може да се изрази по следния начин: потребителската лоялност се проявява едва тогава, когато между ценностите по
отношение на марката и ценностите на клиентите се получава резонанс.
Вниманието на фирмите все повече се насочва към водещата ценност: качество на живот. И при измерване на потребителската удовлетвореност все по-решаващ става въпросът:
каква полза за качеството на живот ще донесе
тази марка или предложение? Този аспект се
пропуска от фирмите при настоящите измервания на потребителската удовлетвореност.
В бъдеще потребителската удовлетвореност
ще има подчертано два компонента:
- Най-важно е да се изпълнят проявилите
се очаквания на клиентите, т.е. да се
стимулират „основните ценности” като
качество или надеждност на стоките или
услугите.
- Компонентът за основната удовлетвореност няма да е достатъчен вече за успеха на фирмата. Решаващ ще бъде изборът на потребителя, т.е. отговорът на
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въпроса: какви специфични ценности
притежава предложението?
Специалистите – маркетолози са убедени,
че в бъдеще за успеха на маркетинга от решаващо значение ще бъде изборът. Затова концепцията за устойчива потребителска удовлетвореност отдава особено значение на този аспект.
Необходимо е да се отбележи, че разработеният модел за устойчива потребителска
удовлетвореност няма да замени наличните инструменти, а ще ги поясни. Изчисляването на
основния индекс на потребителска удовлетвореност или детайлното изследване на удовлетвореността от конкретни продукти и в бъдеще
ще има смисъл. Изглаждането на информационните данни, получени от традиционните инструменти за измерване, чрез знанието за устойчива потребителска удовлетвореност ще
допринасе съществено за обогатяване на потребителската удовлетвореност и лоялност като
цяло.
2. 2. 1. Основни моменти на модела
„NaKuZu“
Моделът „NaKuZu” се състои от следните
основни моменти:
- Концентрация върху резонансната група
Все повече се констатира, че по-голямата
общност потребители не може да отговори
конкретно при определена тема. Относно потребителската удовлетвореност значително повече информация се получава, когато се запита
„само” резонансната група, т.е. истинските
любители на дадена марка.
Потребителите от резонансната група се отличават преди всичко с увеличен интерес към
марката (”Интересът е интелектуалната форма
на любовта” според Т. Ман). Поради този факт
резонансната група е готова и способна да отговори задълбочено на поставените въпроси.
Резонансната група на дадена марка се състои предимно от феновете й, което в никакъв
случай не изключва и критично отношение. При
резонансната група е възможно да се обхванат
онези дълбоки и устойчиви дименсии на потребителската удовлетвореност, които при проведено запитване на всички клиенти не се отчитат. Поясняващите въпроси имат смисъл да се
прилагат при измерване само на потребителската удовлетвореност. Но концентрацията върху резонансната група трябва да отчита все поважната устойчива потребителска удовлетвореност.

ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И ЛОЯЛНОСТ – ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХА НА ФИРМАТА

Когато резонансната група към всяка марка
се определя при едни и същи критерии, то тогава при отказ от класическата представителност са възможни достоверни сравнения между
специфичните ценности на различните марки.
Докато моделът „NaKuZu” се концентрира
върху резонансната група паралелно с това е
възможно, да се разширят знанията за клиентите чрез оптимизиране на предложенията.
- Комбинация между измерване и разширяване на знанията
Въпросниците за измерване на потребителската удовлетвореност не могат да се пренебрегнат, при което важи основният принцип за
претеглено смесване между стандартизирани и
отворени въпроси. Стандартизираното обобщение на количествените данни е недостоверно,
когато трябва да се сравни спрямо другите или
във времето. Единствено отворените въпроси
предоставят възможност за достъп до всяко
знание за качеството, което е нужно, за да се
осъществят конкретни подобрения. Поради
факта, че до резонансната група почти без изключение може да се достигне чрез Интернет и
тя притежава съответните способности, моделът „NaKuZu” залага на първо място на инструмента на Online-запитването.
- Прозрачност
Резонансната група от любители на дадена
марка не би следвало да се използва като група
за набиране на данни. Тя проявява желанието
за пълна прозрачност на процесите, резултатите и преструктурирванията [11]. Възможностите на модела трябва да осигурят съответната
прозрачност.
- Сравнимост
Дали притежаваните стойности на фирмата
за потребителската удовлетвореност са относително добри или лоши може да се установи
само чрез сравнение: със стойностите за минал
период или спрямо стойностите на други фирми. Целта на модела „NaKuZu” е, да се създадат процеси и инструменти, които да се прилагат навсякъде и (в стандартизираната си част)
да се получават сравними стойности за потребителската удовлетвореност.
- Публичност
Тъй като ценността на притежаваните стойности от фирмата за потребителската удовлетвореност се увеличава, когато на разположение
са повече сравними стойности, целта на модела е да се включат повече потребители (фирми,
организации с нестопанска цел, администрации
и др.). Всеки потребител е задължен да предос-

тавя притежаваните стойности да се съхраняват
при всички останали потребители в база – данни за сравнение. Най-важните стойности на индекса за потребителска удовлетвореност се
предоставят на разположение на заинтересованата общественост.
2. 2. 2. Елементи на модела „NaKuZu”
Елементите на модела „NaKuZu” представляват модули, които включват:
Модул 1: Резонансна група - става въпрос
за привличане и запазване на резонансната
група. Тя се състои от любители на дадена
марка и проявява готовност, перманентно да
отговаря на въпроси – Online. За модула е необходимо изготвянето на дневник за процесите
на организация.
Модул 2: Измерване на удовлетвореността
– разработва се стандартизиран Въпросник –
Online, който измерва: доколко марката допринася за реализиране на най-важните ценности
на клиента (основни и специфични). Въпросникът съдържа стандартна част, която се прилага
навсякъде, и гъвкава (променлива) част, която
може да се адаптира към отрасъл, респективно
марка. Запитванията към резонансната група
се повтарят перманентно (1 - 2 пъти годишно).
Модул 3: Предложения на клиентите – дава
се елементарна възможност на резонансната
група да сподели собствени идеи, предложения
- от конкретни подобрения по продукта до визии за стратегията на фирмата. В случай, че
едно предложение е подкрепено от цялата резонансна група, фирмата е задължена да обработи предложението и да създаде прозрачност
по всяко време за състоянието на този процес.
Модул 4: Виртуална лаборатория за тестване на идеите - отговаря с обратен знак на модул 3: фирмата предлага на резонансната група идеи от всъкакъв вид, за да бъдат тествани
предварително. Когато идеята не се възприеме
от резонансната група, тя вече е обречена на
отмиране. Чрез този модул се предотвратяват
ненужни инвестиции в идеи, които не се възприемат.
Изводи и препоръки
От извършения анализ на зависимостите
потребителска удовлетвореност – лоялност,
потребителска неудовлетвореност - рекламации
и адаптирания нов модел „NaKuZu” могат да се
обобщят следните изводи:
1. В бъдеще все по-важно за фирмата ще
бъде измерването на устойчивата потре-

143

Светла Панайотова, Анюта Николова

2.

3.
4.
5.

бителска удовлетвореност, като фактор
за успеха на фирмата.
Необходимо е оптимизиране на притежаваните данни във фирмата (вътрешни
предложения, обработка на рекламации,
налични потребителски групи, стойности
от измерване на потребителската удовлетвореност).
Основната част на модела „NaKuZu” е
организацията при проблемните места
между отделните модули.
Спрямо съдържанието моделът може да
се мултиплицира и при други групи
(сътрудници, акционери, доставчици).
Съобразно конкретните възможности на
фирмата моделът „NaKuZu” е приложим
и в други европейски региони.
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SATISFACTION AND LOYALTY OF THE COSTUMERS AS THOROUGHTY FACTORS
FOR THE SUCCESS OF THE FIRM
Svetla Panajotova, Anjuta Nikolova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Abstract
The article introduces the society to the problem about satisfaction and loyalty of the costumers as
thoroughly factors for the success of the firm. The purpose of the authors is to present the dependences between
satisfaction – loyalty, frustration – claims of the costumers. To reach the purpose the authors adapt a new model
of stable satisfaction of the customers (“NaKuZu”).
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ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ
НА КЛИЕНТИТЕ В АВТОСЕРВЗНИ ЦЕНТРОВЕ
Наталия Стоянова
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Резюме
Общоизвестно е, че обслужването на клиентите е един от основните фактори за успех в борбата с конкуренцията. Вече всички говорят, че «клиентът винаги има право», че той е «господар» и че клиентите са «причината да съществуваме» като организация или фирма. У нас, за съжаление, това са в повечето случаи само лозунги. Ето защо
истинско предизвикателство за ръководителя е превръщането им в действия, които да убедят клиента, че мислят за
него. Клиентът се печели или губи от служителите на предната линия, тези с които влиза в пряк контакт и представляват фирмата в неговите очи. Те са хората, които представят фирмата пред обществото и трябва да възприемат
себе си като такива. Подобряването на качеството на обслужване на клиентите може да се извърши по следните
стъпки: 1. От представения по-горе анализ се установи, че клиентите на всички изследвани автосервизни предприятия
се свързват с тях най-вече чрез мобилен телефон или запитване на място. Този факт може да окаже сериозно влияние за формиране на първоначалното мнение на клиентите за дадената фирма. Затова първата стъпка към подобряване на качеството на обслужване на клиентите в тези организации трябва да бъде насочена към провеждането на
обучение на персонала и по-точно поведението им спрямо клиентите. По-долу ще представим няколко правила, като
тяхното спазване би подобрило качеството на обслужване в автосервизите. 2. При посещението на клиента на мястото, където ще бъде извършена услугата – автосервиза, е добре да се постави звукова система, която да сигнализира
за пристигането на всеки нов клиент. По този начин клиентът няма да остане незабелязан, дори и сервизните техници
да са заети в този момент. 3. След извършването на ремонтните дейности клиентът заплаща стойността на услугата.
Добре е да се поставят информационни табла, съдържащи предлаганите услуги по видове дейности със съпътстващите ги цени. Така могат да се избегне неправилна калкулация на услугата.
Ключови думи: програма, клиенти, качество, автосервизи
Key words: program, quality, customers service, auto service

Увод
Операционният мениджмънт е философия
и комплексна дейност по управление на процесите за придобиване на материали, превръщането им в готов продукт и доставянето на този
продукт на потребителя (клиента). [1, 3, 4] Поточно обаче това са дейности, свързани с целенасоченото преобразуване (трансформиране)
на материали, информация и др. При това понастоящем се наблюдава тенденция за изпреварващо развитие на услугите, при което се
извършва трансформиране на състоянието на
клиента (личните услуги) или на негови ДМА
(продуктовите услуги).
Съгласно съвременните възгледи за управление на операционната система в услугите, централно място в нея заема клиентът1 —
фиг. 1. Както се вижда, трите „кита", на които
лежи, т. н. "добър обслужващ бизнес", са сервизната стратегия, производствената система и
обслужващият персонал.
На първо място е добрата стратегия на
фирмата за услуги. Поради спецификата на
услугите, тази стратегия има много елементи
или направо произтича от маркетинговата стра-

тегия на фирмата.
На второ място е персоналът, които обслужва клиентите чрез т.н. „фронт офис". Това,
което прави управлението на една фирма за
услуги толкова трудно, са хората, които в
крайна сметка създават (и поддържат) или накърняват имиджа на услугите. Услугата се
"произвежда" и едновременно се доставя от
персонала на клиента. Така че, ако услугата
има ниско качество, това означава и слабо
„въздействие" върху клиента и реална опасност от намаляване на търсенето на тази услуга в бъдеще.
Третият елемент, техническата система на
услугата, е много често подценяван. Това
всъщност е технологията, чрез която се осъществява и доставя услугата на клиента. При
повечето бизнес - и продуктови услуги тази
система формира т. н. „бек офис" на услугата.
Въпреки че остава на „втори план" обаче, този
елемент на операционната система трябва също да бъде удобен за клиентите, а не само за
целите на фирмата за услуги.

1

Albrecht, Karl Service America! : Doing business in the new economy / Karl Albrecht and Ron Zemke. - Homewood, Ill. : Dow
Jones-Irwin, - 1985. - 203 p., ISBN 0-87094-659-5
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Сервизна
стратегия

Клиент

Сервизна
система

Персонал

Фиг. 1. Схема на сервизния триъгълник

1. Първа глава
1.1. Основни цели и задачи
Фирмите за услуги, в зависимост от вида
на своята дейност, могат да формулират три
вида цели на управление: "надхвърляне на
очакванията на клиента", "осигуряване на
оптимално техническо състояние на ДМА на
клиента" и "постигане на устойчиви финансови
резултати на фирмата".
Първият вид цели са характерни за услугите с голяма линия на контакт с клиента - личните услуги и донякъде бизнес услугите. Постигането на тези цели се идентифицира бързо,
понякога и веднага след изпълнението на услугата.
Вторият вид цели са характерни за продуктовите услуги по монтаж и по ремонт и поддържане на оборудването в бизнеса. Макар и
донякъде косвени за клиента (малка линия на
контакт), те са много важни за състоянието на
неговия бизнес. Постигането им не може да се
оценява веднага, а след сравнително дълъг период от време.
Третият вид цели са типични бизнес цели.
Те характеризират комплексно степента на
удовлетвореност на клиента и способността на
фирмата да осигурява устойчиви от икономическа и социална гледни точки услуги. Тези
цели по правило се реализират в много дълги
периоди от време, но са най-важни за фирмата
за услуги, тъй като определят нейното съществуване.
Основните задачи на операционния мениджмънт се определят от съдържанието и взаимодействието на трите елемента на операционната система. Ако използваме подхода „от
простото към сложното", първо трябва да се
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поставят и решават задачите по проектиране и
планиране на производствения процес на услугите съобразно изискванията на клиентите.
Втората група задачи има за цел управлението
на заявките за услуги и на капацитета за обслужване. Третата група задачи целят детайлното обвързване на техническото, материалното
и информационното осигуряване за изпълнение
на услугата. Чрез последната, четвърта група
задачи, се решават проблемите на изпълнение
на изискванията на клиента за качество и общото управление на бизнеса по услуги с цел
постоянно удовлетворяване и „задържане" на
клиентите и постигане на финансовите цели на
фирмата за услуги.
1.2. Акценти на обслужването
Общоизвестно е, че обслужването на клиентите е един от основните фактори за успех в
борбата с конкуренцията. Вече всички говорят,
че “клиентът винаги има право”, че той е “господар” и че клиентите са “причината да съществуваме” като организация или фирма. У нас,
за съжаление, това са в повечето случаи само
лозунги. Ето защо истинско предизвикателство
за ръководителя е превръщането им в действия,
които да убедят клиента, че мислят за него.
Дори когато ръководителите искрено вярват във важността на доброто обслужване на
клиентите, те срещат трудности при постигането му от страна на персонала, който е в пряк
контакт с клиентите, а именно – да направят
онова, което клиентите желаят. Проблемът
става още по-сериозен, когато ръководителят
си даде сметка, че най-ниско платеният и найслабо квалифицираният персонал е този, който
застава срещу клиента всеки ден.
Обикновено хората не си дават сметка
какво губят, когато един клиент се откаже от
услугите им. Всъщност, в дългосрочен аспект
загубите са много по-големи, отколкото можем
да си представим в резултат на ефекта “на
снежната топка”.
Ръководителите трябва да ги подкрепят и
да им създават подходящи условия за доброто
обслужване – обучение, добра организация на
работата, финансови стимули. Защото доброто
обслужване задържа клиентите и печели нови,
а това е гаранция за подобряване на стабилността и конкурентността на бизнеса. За съжаление, твърде малко фирми в България разбират това.
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Поведението на хората се мотивира от
очаквана реализирана печалба (награда) или
загуба (наказание) от определено действие. Ето
защо клиентите подхождат рационално към избора на място за пазаруване или доставчик на
услуги. Затова очакваната логика е, че ако при
оказването на услугата преживяването е било
положително, те ще се върнат там отново. Ако
опитът им е бил негативен – те ще се въздържат да посетят мястото, предлагащо тази услуга.

тите са различни и очакванията им могат да са
различни, те могат да са сбор от: услуги, качество, цена, гаранции и други показатели, а
могат и да бъдат комбинирани и по други начини.
Автомобилът за клиентите на специализираните автосервизи се явява „ визитната им
картичка” и поради тази причина той се явява
толкова важен за тях, а оттам и желанието им
да го ползват по-всяко време независимо от
цената.

2. Втора глава

•
ВЛИЯНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ВЪРХУ
СИСТЕМАТА
Това са всички работещи в сервизната организация имащи връзка с клиентите пряка или
косвена с тях. За сервизните системи персоналът играе една от най-важните роли чрез контакта с клиента, особено за системи с висок
контакт с клиента, където те обикновено получават единични услуги.
За персонала трябва да е ясно, че те работят единствено и само за клиентите и че всеки
от клиентите е уникален не само поради факта,
че се родил такъв, а защото и нуждите са му
такива.
Сервизни техници имащи пряка връзка с
нуждите на клиентите. От тяхната професионална подготовка до голяма степен зависи
удовлетворението на клиентите, само доволните клиенти от изпълнението на заявката се връщат отново в сервизната система, тъй като дори и най-комфортната обстановка не може да
компенсира лош ремонт, голямо закъснение
или некачествени резервни части.
Обслужващ персонал това обикновенно са
хората, приемащи поръчките, посрещащи ги
насочващи клиентите и тези, които ги изпращат.
Те всъщност са тези, които допълват процеса
на обслужване.
Отдел продажби-занимващи се с продажба
на резервни части, следящи за липсите им и
поръчващи нови.
•
ВЛИЯНИЕ НА НА ОПЕРАЦИОННАТА
СИСТЕМА ВЪРХУ АВТОСЕРВИЗА
•
РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ
Всички видове ремонтни дейности по продължителност, сложност и време за изпълнение,
като се включва и времето за диагностика на
отказа.
От нейното изпълнение зависи дали клиентите ще се върнат в сервизната система или
напротив, ще търсят друга.
•
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

2.1. Особеностти при управлението на
ремонтно-технически услуги в автгосервиз
•
ВЛИЯНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ВЪРХУ
СЕРВИЗНАТА СИСТЕМА
Клиентите на всяка сервизна система идват в нея водени от различи нужди, и поради
тази причина изискванията към сервизната система и съответно приоритетите за клиентите са
различни. Някои от клиентите ще поставят
изискванията за бързина и надеждност на първо
място, други ще очакват гаранции за свършената работа. Но въпреки различията между тях
те имат общи изискания към автосервизите, в
които са дошли:
Услуги, за които са потърсили автосервиза,
които могат да бъдат много разнообразни по
своята същност, продължителност, цена.
Цена – я винаги е била един от определящите критерии за избор на услуги. Клиентите
винаги са искали и ще продължават да искат да
получат услуги на възможно най-ниски цени.
Но за уникалните услуги цената ще е висока и
това няма да се промени. В зависимост от различния социален статус клиентите предявяват
по-високи изисквания, за което заплащат и повисоки цени. За разлика от другите технически
услуги за много от клиентите на специализираните автосервизи ремонтно-техническите услуги са свързани със задоволяване на социални
потребности, каквато е например притежанието
на марков автомобил.
Качество - все повече клиенти разбират, че
качеството е нещо неразривно свързано с изпълнението на всяка сервизна организация, независимо от това в коя сфера на дейност се
занимава. Клиентите искат да получават качествени стоки и услуги, които отговарят на съответните стандарти за цената която са платили.
Очаквания на клиентите от сервизната организация, както бе споменато, тъй като клиен-
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Някои от клиентите може би имат нужда
само от резервни части, които сами поставят.
При тези случаи сервизната система е необходимо да наблюдава наличността на резервните
части и своевременно да прави поръчки за попълване на запасите
•
СЕРВИЗЕН ПЛАН
От сервизния план зависи къде точно клиента би могъл да присъства в процеса на получаване на услугата като бъде съобразено неговото присъствие да не бъде опасно за здравето
му, както на него самия така и на персонала.
•
ОБСТАНОВКА В АВТОСЕРВИЗА
Това е елемент на сервизната система,
който по принцип няма пряка връзка с изпълнението на поръчката на клиентите, но е важен
показател за самата сервизна организация. Защото хората са склонни да купуват с “очите”, а
не с разума си. Например, ако имаме два магазина, в които се продават сходни стоки но на
различни цени, този магазин с по-добро обслужване и обстановка би имал повече клиенти
от другия, който въпреки, че продава идентични
стоки е с лошо обслужване и не комфортна
обстановка това особено важи за системи с
висок контакт с клиента.
•
КОМУНИКАЦИЯ
Важен елемент от сервизната система,
който улеснява достъпа до самата сервизна

система и получаването на информация за
състоянието на поръчките на клиентите. В наши дни един от важните елементи за планиране
на времето не само за автосервизите, но и в
живота. Това да си мобилен не е лукс а необходимост
•
ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИТЕ
Много важен елемент за изясняване на
нуждите и очакванията на клиентите. Чрез нея
сервизната организация може да си “свери часовника” с този на клиентите. Обикновено сервизните организации го правят с анкети.
•
КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА
Всяка система подлежи на контрол като
контролиращи органи могат да бъдат:
Държава - упражнява контрол в рамките
на стандартите, които трябва да се изпълняват
и според предписанията, които трябва да се
спазват
Клиенти – упражняват контрол в рамките
на заявената поръчка за час, гаранции дадени
от сервизната фирма за качествено изпълнение
и обещанието от сервизната организация за
изпълнение на заявката.
Самоконтрол - сервизни системи, които се
придържат към изискванията за качество ISO9000 за автосервизи.

Табл. 1. Проблеми, причини и възможни решения при обслужване на клиенти2
Проблем
Причина
Решение
Пристигането на клиента не е за- Заетост на персонала, недостатъч- Поставяне на звукова система да
белязано от служителите.
на видимост към входа за клиенти.
сигнализира за пристигането на
клиенти.
Клиентите не се обслужват по реда Поради естеството на работа по Поставяне на номер на всеки присна пристигането си.
конкретния автомобил.
тигнал автомобил.
Клиентът не може да обясни какъв Недостатъчна компетентност на Предварителна диагностика на аве точно проблемът му.
клиента.
томобила съвместно с клиента.
Автомобилът е неправилно диаг- Заблуда поради сходни причини Повторна диагностика на автомоностициран.
или признаци.
била заедно с клиента.
Клиентът не разбира от какво тех- Некомпетентност на клиента.
Предварително изготвяне на матеническо обслужване се нуждае
риали по възможност графични с
неговия автомобил.
подробно описание на услугите,
предлагани в сервиза.
Служителят извършва неправилна С цел лични облаги, разсеяност, Поставяне на ценоразпис на услукалкулация на услугата.
няма система за калкулация.
гите по дейности.
Клиентът трудно разчита сметката Липса на подробна сметка.
На клиента се дава подробна сметза услугата.
ка за извършените услуги, придружена с точните суми
В склада липсват материали и ре- Забавяне на доставчиците, непра- Промяна на политиката за запасязервни части, необходими за из- вилна система за снабдяване.
ване с материали, резервни части
вършване на услугата.
и др.
2

Адаптирано по Чейз, Ричард Производственный и операционный менеджмент / Ричард Чейз, Николас Эквилайн, Роберт
Якобс. - 8 - ое . - Москва: Вильямс, 2003 - 691 с., ISBN 5-8459-0157-Х
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Клиентът прекалено
автомобила си.

чака

дълго

(продължение)
Оптимизиране работата на сервизните техници.

Бавна работа на сервизните работници, нефункционално разпределение на работните места, с което
се забавя работата на персонала.

2.2 Алгоритъм на автосервизната дейност.
Аварирал
автомобил

сервиз

Автомобил за
Т.О (1,2,3)

Нов автомобил
гаранционен

по заявка

по график и
програма срещу
абонамент

Автомобил със
самообслужване

търговско
логистичен
център

СЕРВИЗНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Оглед и
приемно
отделение

Диагностичен
център

Бърз ремонт до
2 часа

Изходен
паркинг
информация

Ремонт

Бояджийно
камера
Ремонт

Ремонт

Купе тенекии

Скоростни кутии
и трансмиси
Ремонт

Спрачна и
хидтавлична
система
Ремонт

Ремонт

Ремонт

двигател

Шаси ходова
част

Ел оборудване
клматици

Ремонтна линия

Фиг. 2. Алгоритъм за сервизната дейност

Изводи и препоръки
Подобряването на качеството на обслужване на
клиентите може да се извърши по следните стъпки:
1. От представения по-горе анализ се установи,
че клиентите на всички изследвани автосервизни
предприятия се свързват с тях най-вече чрез мобилен телефон или запитване на място. Този факт може да окаже сериозно влияние за формиране на
първоначалното мнение на клиентите за дадената
фирма. Затова първата стъпка към подобряване на
качеството на обслужване на клиентите в тези организации трябва да бъде насочена към провеждането
на обучение на персонала и по-точно поведението
им спрямо клиентите. По-долу ще представим няколко правила, като тяхното спазване би подобрило
качеството на обслужване в автосервизите.
Клиентът трябва да се информира за предоставяните от сервиза услуги.
Клиентът не трябва да бъде задържан дълго.
Ако се забави изпълнението на услугата
трябва на клиента да се обяснят причините

за това забавяне и периодично да бъде
уведомяван за хода на изпълнението, за да
не си помислят клиентите, че са забравени.
Обслужващия персонал трябва да бъде
приятелски настроен към клиентите.
Никога не трябва да се показва на клиента,
че исканото от него е неизпълнимо.
Винаги трябва да се отговаря на клиентските запитвания по възможно най-бърз начин. Това показва заинтересованост, уважение към клиента, добра организация на
бизнеса и др.
2. При посещението на клиента на мястото,
където ще бъде извършена услугата – автосервиза, е
добре да се постави звукова система, която да сигнализира за пристигането на всеки нов клиент. По
този начин клиентът няма да остане незабелязан,
дори и сервизните техници да са заети в този момент.
Друг начин за подобряване на процеса на обслужване е поставянето на номер на всеки новопристигнал автомобил. Благодарение на това клиентите
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ще бъдат обслужени по реда на пристигането си в
автосервиза.
Ако клиентът не може да обясни на сервизните
техници какъв е точно проблемът на автомобила
обслужващият персонал би могъл да предложи да се
извърши диагностициране на автомобила в присъствието на клиента. Ако автомобилът е неправилно
диагностициран поради сходни причини или признаци,
би трябвало да се извърши повторна безплатна диагностика на автомобила.
Ако клиентът не разбира от какво техническо
обслужване се нуждае неговият автомобил е желателно предварително да се изготвят графични материали с подробно описание на услугите, предлагани
в сервиза както и приблизителен времеви график за
извършваните услуги.
3. След извършването на ремонтните дейности
клиентът заплаща стойността на услугата. Добре е
да се поставят информационни табла, съдържащи
предлаганите услуги по видове дейности със съпътстващите ги цени. Така могат да се избегне неправилна калкулация на услугата.
За да се улесни разчитането на сметката от
клиента би трябвало да се приготвя подробна сметка
за извършените услуги, придружена с точните суми.
Още една стъпка за подобряване качеството на
обслужване на клиентите е бързината на обслужване,
това впечатлява най-много потребителите на услугата.
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6.
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PROGRAM FOR ENHANCE QUALITY IN THE AUTOSERVICE
Nataliа Stoyanova
Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria
Abstract
Infamous that the customers service is one of the main factors for success in the fight with the competition The
customer is a person who wons or loses from the employees of the front line, those in direct contact as well represent
the company in its eyes. They are the people, who present the company before the society and must see themselves as
such. The aim of this program is complete activity-rule per its processes for getting materials their conversion in ready
product and providing this product to the consumer (customers). More precisely though activities associated of pieces of
information. For this reason the real challenge for the head is their conversion in acts that will persuade node that they
think for it. company before the society and must see themselves as such. Bettering the quality of the customers service
can be done in the under mentioned footprints : 1. From the analysis introduced more upstairs it is discovered that the
customers to all the explored autoservice enterprises reach them largely by a cell or question on - scene. That fact that
the influence for forming the initial opinion to the customers for the fixed company can prove dangerous. For this reason
first measure to bettering quality of service must be aimed to the customers at these organizations to holding his education of the personnel and more sharply their behavior with respect to customers. More below the quality of the service of
the services will introduce several rules, by as raise their conformity. 2. In the attendance in the customer on - scene,
where the service will be done, the service, is well for the audio system that will sign to be put for the arrival of each and
every one new customer. In this manner the client will not go for unmarked, even сервизните technicians to be busy at
this time. 3. After performing the remedial activities the customer pays the value of the service. For well the informations
to be put it respects boards, holding the offered services of kinds of activities with those who accompanying them,. They
so can that the incorrect costing is avoided on the utility.
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ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ УСЛУГИ
В МОБИЛНИ МРЕЖИ ОТ ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ
Божана Гиндева, Ваня Иванова
Висше държавно училище Колеж по телекомуникации и пощи, София
Резюме
В доклада се разглежда влиянието на основни фактори, формиращи отношението на потребителите към
услуги в мобилни мрежи от трето поколение. На основата на емпирични данни за отношението към тези услуги у нас се извеждат и характеризират основни фактори и се анализира конкретното им допринасяне за потреблението на визираните услуги в страната.
Ключови думи: фактори, потребители, мобилни мрежи от трето поколение
Key words: factors, consumers, 3-th generation mobile networks

Увод
Ускореното протичане на глобализацията,
във всички сфери на обществено икономическия живот е свързано с чувствително повишаване и разнообразяване на потребностите от
комуникации и с динамично развитие на технологиите и средствата за комуникации. Един от
секторите с най-динамично развитие в икономиките на страните е сектор “Електронни съобщения”.
В края на миналото столетие, независимо
от съществуващото многообразие и високо качество на предоставяните електронни съобщителни услуги в мобилните мрежи от второ поколение, се зародиха нови изисквания към мобилните мрежи на 21 век. Те са свързани с
осигуряване на глобалност, още по-високо качество на предаване на глас и още по-висока
скорост на предаване на данни. Това изведе
като актуален проблем в сектора, разработването и внедряването на мобилни мрежи от трето поколение и предоставянето на т.нар. 3G
услуги. През 2007 г. броят на абонатите на 3G
услуги в ЕС [1]. е 88 млн., т.е. 20% от общия
брой абонати на мобилни услуги.
Принадлежността на страната ни към световното информационно пространство е фактор за това, че 3G мобилните мрежи, предоставянето и потреблението на услуги 3G от 2006 г.
са факт и у нас. Официална информация за
броя на клиентите на визираните услуги, както
и за тяхното предпочитане, все още няма.
Развитието на мобилните мрежи от трето
поколение у нас и приобщаването на масовия
клиент към 3G услугите извежда на преден
план въпроса за отношението към тези услуги.
В търсене на отговор на този въпрос, през

2008 г. е проведено маркетингово проучване
сред населението в страната.
Важен аспект при обработката на резултатите от проучването е извеждането на факторите, основно повлияли за формирането на това
отношение. Целта на настоящата статия е да се
изведат основните фактори за съществуващото
отношение на населението у нас към 3G услугите и да се разкрие влиянието им. Това е необходимо условие за изграждане на обективна
информационна основа за вземане на решения
от операторите, предлагащи 3G услуги.
1. Характеристика на 3G услугите и ролята им
в усъвършенстване на комуникациите
1.1. Технологии в мрежи за мобилна комуникация
Съвременните технологии преминаха през
принципно различни степени на развитиепоколения.
Второ поколение клетъчна технология 2G (“Second Generation”), към която спада
стандарт GSM, осигурява провеждане на телефонни разговори и SMS през мобилен телефон,
а скоростта е 9,6 kbit/s. Скоростта се увеличава с технологията GPRS (General Packet Radio
Service), известна като 2,5G, даваща достъп до
Интернет през телефонен апарат.
Трето поколение клетъчна технология - 3G,
включва стандарта Wideband CDMA (Wideband
Code Division Multiple Access). Представител на
поколението е технологията UMTS (Universal
Mobile Telecommunications Service) - скоростта
е до 1920 kbit/s, позволява изпращане/приемане в реално време на видеофайлове,
водене на видеоразговори и др.
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Друга нова технология, е HSDPA (High
Speed Downlink Packet Access), означавана като 3,5G. Осигурява участване в онлайн игри,
изтегляне на видео, гледане на филми на живо
и др. със скорост до 3,6 Mbit/s. Надграждането
й е под формата на HSUPA (High-Speed Uplink
Packet Access), позната като 3,75G технология
[2], с която скоростта е до 5,76 Mbit/s. За използването на високоскоростното предаване на
данни е необходим 3G клетъчен двусистемен
телефон (3G/GSM).

-

-

1.2. Услуги в 3G мрежи за мобилна комуникация
Сливането на мобилната телефония и Интернет дава нови възможности за комуникация
на потребителите на 3G услуги. Услугите в 3G
мрежите са класифицирани в няколко основни
групи [3]:
- Услуги, основани на местоположението
на абоната - навигация; превод на различни езици; спасителни служби; мониторинг на хора в движение и др. Услугите подпомагат хората в личен и в
професионален аспект в ежедневната
им дейност, когато тя е свързана с постоянно движение.
- Образование и информация – услуги,
свързани с области на интерес в Информационното общество - дистанционен хазарт и игри, образователни и развлекателни услуги и др. Превръщат телефона в нов източник на постоянен
достъп до информация;
- Услуги B2C – свързани с разширяване
на търговската сфера, т. е. на възмож-

ностите на бизнеса за комуникация с
потребителите.
Учреждения – услуги, свързани с дистанционна работа, виртуално домашно
пространство и др. Подобряват възможностите на компаниите за намаляване
на разходи, при запазване на производителността.
Телемедицина – услуги с нови възможности за комуникация между медицински лица и пациенти.
Телематика (телеметрия, мониторинг) –
услуги за автодиагностика, контрол на
транспортни средства и др., с нови
възможности за безжично предаване на
информация и повишена потребителска
сигурност.

1.3. Услуги в 3G мрежи за мобилна комуникация в България
Трите мобилни оператора у нас притежават лицензии, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, за изграждане на мобилни мрежи по стандарт UMTS, и влагат значителни инвестиции. Покритието на 3G мрежите за мобилна комуникация към 31.12.2007 г.,
по данни от Годишния доклад на КРС за 2007 г.,
за Мобилтел е 6,21 % по територия и 45,51 %
по население За Глобул покритието е съответно 23,66 % и 49,03 % . За Вивател то е съответно 1,84 % и 40,80 % .
Съгласно горепосочената класификация
услугите в 3G мрежите на трите български
оператора, предоставяни на нашия пазар за
населението към средата на януари 2009 г. са
показани в табл. 1.

Табл. 1. Услуги, предлагани от българските мобилни оператори в 3G мрежи
Оператор
Мобилтел
Глобул
Вивател
Образование и
•
3G Globul Connect Center; •
Видеоразговор;
•
Мобилно видеонаблюдение;
информация
•
3G мобилен
•
Видео портал на Globul:
•
Мобилни Интернет 3G услуги;
- Видеоразговор;
интернет.
•
Vodafone live портал:
- Видео Дейтинг;
- TB на живо;
- Телевизия;
- Изтегляне на видео;
- Видеокамери на живо;
- Спорт;
- Музикална зона;
- Новини;
- Видео игри;
- Чат, M-LOG, MAIL.
- Забавни клипове;
- Др.
Група услуги

Анализът показва, че в рамките на 3G услугите за населението - в групата информационни услуги, най-голямо е диференцирането
при Мобилтел и след това при Глобул. Услугите 3G са предимно в етап на въвеждане на па-
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зара. Възможностите на мрежите към момента
не се използват изцяло.

ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ УСЛУГИ В МОБИЛНИ МРЕЖИ …

2. Фактори, влияещи върху отношението на
потребителите към 3G услугите
Отношението на потребителите към услугите в мобилни мрежи от трето поколение се
формира от множество фактори, както показват и резултатите от проучването. Всеки от
факторите и комбинации от тях могат да бъдат
обект на анализ и оценка. В разработката вниманието е насочено към факторите с основно
значение, доколкото именно в полето на тяхното действие може да се разкрие влиянието и
на други фактори. Друг признак за извеждане и
обособяване на основните фактори е пряката
им връзка със спецификата на електронните
съобщения.
2.1. Цените
Във всяка система на стоково парични отношения, цената е основен елемент. Тя формира възприемането и предопределя потреблението на даден продукт, предлаган на пазара.
Обикновено тя е и критерий за предпочитание
и избор на продукта.
Високата степен на взаимозаменяемост и
взаимодопълняемост на електронните съобщителни услуги и на конкуренцията между тях, а
и характерната им “многономенклатурност”,
се отразяват на действието на цените върху
отношението на потребителите към услугите
3G. За потребителите на електронни съобщителни услуги, в частност на услуги в 3G мрежи,
е сравнително сложно при избора си да преценят и да използват информацията за цените на
отделните услуги или пакети услуги, поради
техния невеществен характер. Потребителите
вземат решението си за избор на електронна
услуга при по-високата степен на неопределеност, отколкото при веществените продукти. В
тази връзка, при определяне влиянието на цените, като фактор за формиране отношението
на потребителите към 3G услугите, може да се
използва индиректна информация, потърсена
при проучването - сумата, която те биха отделили за 3G услуги. По такъв начин се отговаря
на въпроса продаваеми ли са услугите в мобилни мрежи от трето поколение, предназначени за населението.
2.2. Качеството на предоставяните 3G услуги
Известна е правопропорционалната зависимост между степента на насищане на даден
пазар и взискателността на изискванията към
него. Пазарът на мобилни електронни съобщи-

телни услуги е достигнал такова равнище на
насищане на потребностите на населението, че
изискванията към потребителските свойства на
услугите, към удобствата на тяхното придобиване и използване, т.е. към качеството им, нарастват значително и придобиват ключово значение. Използването на иновации, за осигуряване конкурентно предимство на операторите
на пазара, задълбочава значението на качеството на тези услуги, като основен фактор за
поведението на потребителите на пазара.
Качеството на 3G услугите отразява потребителските им свойства, съответстващи на
най-съвременните изисквания на потребителите за високоскоростен и лесен достъп до мрежата дори в движение, получаване на всяка
услуга на всяко място на Земното кълбо, повисока надеждност и достоверност на предаването на съобщенията и др.
При определяне степента на удовлетвореност на потребителите от качеството на услугите в 3G мобилни мрежи, се отчита и неговото непостоянство. То се дължи на съвпадането
във времето на процеса на потребление на
услугите с предоставянето им, при което всеки
“брак” достига до потребителя.
2.3. Качеството на обслужване
Непосредствено свързано с качеството на
услугите 3G е качеството на обслужването на
потребителите. Поради невеществения характер на услугите, вниманието се насочва и към
обслужването, осигурявано от операторите:
режим на работа на телекомуникационните
центрове и съответствието му на ритъма на
деловия и личен живот на потребителите,
плътност на центровете спрямо обслужвана
територия и численост на населението, поведение на обслужващия персонал, използване
на съвременно офис оборудване и др. Положителната комплексна оценка на потребителите за качеството на обслужването е индикатор
за положителното им отношение към предлаганите 3G услуги.
3. Анализ на факторите, влияещи върху отношението към 3G услугите
3.1. Модел на изследването
Маркетинговото проучване на отношението към 3G услуги е направено чрез използване
на извадковия подход. Извадката е съставена
по метода на случайния подбор с обем от 713
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анкетирани респонденти, определен по формула 1. [4].

n=

z 2 (V %) 2
= 713,3
z 2 (V %) 2
2
(Δ p %) +
N

Където

(1)

z е гаранционен множител
(z=1,96), при гаранционна вероятност на надеждността на
изводите 95%,
V - коефициент на вариация;
V = 18571,43
т.к. с изследването се проверява допускането,
че 35% от хората в България
ползват 3G услуги,
Δp% - максимално допустим
обем на статистическата греш-

ка; Δ p % = 10 % ,
N
–
генералната
съвкупN
=
7
697
290
ност;
население на
страната, по данни на НСИ2006 г. [5].

3.2. Анализ на използването на 3G услуги
Резултатите от проучването, по описания
по-горе модел, показват, че само 15% от респондентите ползват услуги 3G. Нагледно това
се вижда на фиг.1.
да
15%

не
85%

Фиг. 1. Дял на потребителите на 3G услуги

Делът на ползващите 3G услуги към края
на 2008 г. отразява сравнително късия период,
през който те са на пазара (от март 2006 г.),
но и наличие на потенциал на този пазар.
3.3. Анализ на фактора “цена”
В табл. 2. се съдържа информация за месечните суми, които респондентите биха предпочели да отделят за ползването за 3G услуги.
Табл. 2. Месечни суми за 3G услуги
Размер на сумата
Процент от потребителите
до 5 лв.
18%
от 6 до 10 лв.
38%
от 11 до 30 лв.
23%
от 31 до 50 лв.
10%
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от 51 до 80 лв.
от 81 до 100 лв.
от 101 до 150 лв.
от 151 до 200 лв.
над 201 лв.
Общо

(продължение)
7%
2%
1%
0%
1%
100%

Най-много респонденти (79%) биха отделили до 30 лв. месечно, за ползване на 3G услуги. Това може да се обясни с факта, че до
този размер са средните разходи на взаимозаменяемите услуги (мобилен телефон и Интернет), предоставяни в мрежите 2G. Наличието
на 19% готови да плащат месечно и до 100 лв.
отразява нарасналата платежоспособност на
част от населението, осъзнаване на предимствата на новите услуги или просто оценяване на
ползването им като престижно.
Реалистичното отношение към месечния
разход за 3G услуги е в рамките на по-масово
предпочитаните суми. Като показателен може
да се приеме фактът, че в рамките на 89% от
потребителите, около 1/5 са готови да отделят
до 5 лв., по-малко от 1/2 - до 10 лв., почти 1/4
- до 30 лв. и около 1/9 - до 50 лв. Предвид
цените на операторите (дневните и месечни
абонаменти) и това, че взаимозаменяемостта
на 3G услугите е на по-високо техническо равнище, може да се каже, че има готовност за
ползване на не малък брой разновидности от
тях. Това означава повишена информираност
на потребителите и съпричастност към събития от различен характер – изкуство, спорт,
наука и др., т. е. повишено качество на живот.
В табл. 3. са показани месечните суми,
които потребителите биха отделили за ползването на 3G услуги от предпочитаните от тях
оператори.
Табл. 3. Месечни суми за 3G услуги по оператори
Процент от потребителите
Размер на сумата
Мобилтел
Глобул Вивател
до 5 лв.
20%
19%
14%
от 6 до 10 лв.
32%
33%
64%
от 11 до 30 лв.
22%
25%
7%
от 31 до 50 лв.
8%
14%
7%
от 51 до 80 лв.
12%
0%
7%
от 81 до 100 лв.
2%
6%
0%
от 101 до 150 лв.
2%
3%
0%
от 151 до 200 лв.
0%
0%
0%
над 201 лв.
2%
0%
0%

Анализът показва, че и при трите оператора, според разпределението на потребители-
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те по суми за 3G услуги, в най-голяма степен
се предпочита сумата до 10 лв. За Мобилтел и
Глобул на второ място е сумата до 30 лв., а за
Вивател – до 5 лв. На трето място, с малка
разлика в Мобилтел и с по-чувствителна разлика в Глобул, е сумата до 5 лв. За Вивател на
трето място е сумата до 30 лв.
Приблизително еднаквото разпределение
на предпочитаните разходи за 3G услуги от
Мобилтел и Глобул залага възможност за понататъшно приближаване на пазарните позиции
на тези компании. Различната поредност на
предпочитаните суми от потребителите на Вивател и двойно по-големият процент предпочитащи сумата до 10 лв., по всяка вероятност,
са свързани с по-ограничения брой услуги 3G,
предлагани от този оператор, за които визираната сума е достатъчна.
3.4. Анализ на фактора “качество на предоставяните услуги”
В табл. 4. са систематизирани резултатите от проучването, касаещи качеството на услугите 3G, като фактор за формиране на отношението към тях.
Табл. 4. Качество на 3G услугите
Процент от потребителите
Удовлетвореност
на потребителя
Мобилтел Глобул Вивател
доволен/лна
82%
71%
73%
без мнение
15%
13%
7%
недоволен/лна
4%
16%
20%
общо
100%
100%
100%

Висока степен на удовлетвореност от качеството на 3G услугите показват 75% от анкетираните. Като се има предвид краткият период, през който услугите в мобилни мрежи от
трето поколение са на пазара, процентът на
причислилите се към недоволните от качеството на услугите – 10 %, може да се приеме за
сравнително нисък. Делът на анкетираните,
които са без мнение изглежда разбираем на
фона на ограничената възможност потребителите да познават всички услуги от личен опит.
Като цяло може да се отчете стимулиращо
влияние на фактора “качество на услугите”
върху потреблението на визираните услуги. Не
може да не се отбележи обаче, че има и резерви за повишаване на неговото влияние чрез
по-нататъшно развитие на 3G услугите и попълно използване на възможностите на мобилните мрежи от трето поколение.

В табл. 5 може да се проследят резултатите от проучването, касаещи удовлетвореността от качеството на 3G услугите, предоставяни от всеки от трите български оператора.
Табл. 5. Качество на 3G услугите по оператори
Процент от потребителите
Удовлетвореност
на потребителя
Мобилтел Глобул Вивател
доволен/лна
82%
71%
73%
без мнение
15%
13%
7%
недоволен/лна
4%
16%
20%
общо
100%
100%
100%

Разпределението на мненията за удовлетвореност или не от качеството на услугите 3G
е най-добро за Мобилтел. 82% от ангажираните с Мобилтел декларират, че са в групата на
доволните от качеството на услугите срещу
71% за Глобул и 73% за Вивател. Само 4% от
ангажираните с Мобилтел, срещу чувствително
по-високи дялове за Глобул – 16% и за Вивател – 20% са недоволни от предоставяното
качество. Неориентираните имат относително
еднакъв дял за Мобилтел и Глобул и около два
пъти по-малък дял за Вивател. Въпреки, че Вивател изпреварва Глобул по дял на доволните
от качеството на услугите, по-високият дял на
ангажираните с Вивател, които са недоволни и
с неопределено мнение, влошава общата картина за този оператор. За разлика от Мобилтел,
Глобул и Вивател имат да усвояват големи резерви в използването на качеството на 3G услугите като стимулиращ фактор за потреблението им.
3.5. Анализ на фактора “качество на обслужването”
Мнението на потребителите относно качеството на обслужване в бизнес центровете,
предоставящи 3G услуги е представено в табл.
6.
Табл. 6. Качество на обслужването
Удовлетвореност на потПроцент от потребиребителя
телите
доволен/лна
77%
без мнение
16%
недоволен/лна
7%
общо
100%

Систематизираните данни показват висока
степен на удовлетвореност и от качеството на
обслужването в бизнес центровете на операто-
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рите – 77% от потребителите се причисляват
към групата на доволните. Тук недоволните са
само 7%, при приблизително нисък процент на
тези, които нямат формирано мнение за качеството на обслужване при предоставянето на
услугите 3G. Може да се направи изводът, че
изградените традиции в обслужването на населението при предоставянето на електронни
съобщителни услуги са стимулиращ фактор и
при предоставянето на 3G услуги. Това е от
особено значение за превръщането на потенциалните потребители на новите услуги в реални.
Табл. 7. отразява мнението на потребителите за качеството на обслужване в бизнес
центровете на отделните оператори.
Табл. 7. Качество на обслужване по оператори
Процент от потребителите
Удовлетвореност
на потребителя
Мобилтел Глобул Вивател
доволен/лна
82%
74%
67%
без мнение
15%
15%
20%
недоволен/лна
4%
10%
13%
общо
100%
100%
100%

Потребителите, ангажирани с Мобилтел
изразяват най-висока степен на одобряване на
качеството на обслужване – 82%, срещу 74%
за Глобул и 67% за Вивател. Прави впечатление, че процентът на доволните от качеството
на обслужване на Вивател е по-нисък от процента на доволните от качеството на услугите
му. Подобно разминаване е в ущърб на оператора и влияе отрицателно при привличане на
потребители. В същата посока за този оператор влияе и сравнително високият процент на
неориентираните в качеството на обслужването в бизнес центровете му (20%) и найвисокият, в сравнение с другите оператори,
процент на неодобряване на обслужването
(13%).
Заключение
Резултатите от изследването на отношението на потребителите към услугите 3G показват, че и у нас, макар и за сравнително
краткия период през който тези услуги са на
пазара, масовият потребител откликва на тях,
независимо от ограничената си платежоспособност. Анализът недвусмислено показва положителното влияние на факторите “качество
на услугите” и “качество на обслужването”
върху потребителите. Забелязва се и препли-
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тането на ценовата и неценовата конкуренция
между българските оператори, предлагащи
услуги 3G, което действа мотивиращо.
Предлагането на определено качество в
рамките на дадена цена е ключов аспект в
търсенето на конкурентни предимства на пазара, затова са необходими по-нататъшни усилия
от страна на операторите за спечелване на
повече потребители. Констатираните сравнително ограничени възможности на населението
да заделя суми за потребление на услуги 3G,
очертават поле за потенциално търсене от
операторите на начини за повишаване стимулиращото влияние на цените на услугите. Целесъобразен подход за повишаване потреблението на услугите 3G е използването на различни видове отстъпки и специални цени за
различни групи граждани, както и намиране на
възможности за оптимизиране на разходите за
тях.
Положително влияние за повишаване на
интереса към 3G услугите в общата съвкупност на електронните съобщителни услуги ще
окажат и усилията за реализиране на новата
регулаторна рамка на ЕС касаеща насърчаване
защитата на потребителите в сектора на електронните съобщения, в частност чрез осигуряване на прозрачност на цените и таксите и високи стандарти при доставяне на услугите.
Разкриването на основни фактори, които
формират отношението на потребителите у
нас към услугите в мобилни мрежи от трето
поколение е съществена крачка към систематизиране на реалистична информация за пазара на тези услуги, което е необходимо и задължително условие за неговото по-нататъшно
развитие.
1.
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3.
4.
5.
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MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Bojana Gindeva, Vania Ivanova
Higher State School College of telecommunications and post, Sofia, Bulgaria
Abstract
The influences of major factors, which define the attitude of the consumers to services in 3-th generation
mobile networks, have been considered in the report. On the basis of empiric information for the attitude to these
services in the country, have been deducted and described basic factors. Their concrete influence on consumption
of the specified has been analyzed.
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РЕПУТАЦИЯТА В СИСТЕМАТА ОТ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Атанас Атанасов
Икономически университет, Варна
Резюме
Придържайки се към традиционните схващания за интеграционните процеси, протичащи на фондовите пазари считаме, че освен чисто икономическите, организационни и финансови аспекти важно значение за процеса на сливанията и придобиванията имат и счетоводните правила и техники за отчитането и представянето на
този вид сделки във финансовите отчети. Целта на настоящата статия е чрез изясняване на специфичните особености на категорията репутация в чисто икономически и в частност в счетоводен аспект да се обоснове мястото и значението й като елемент в системата от критерии за оценка на инвестиционната привлекателност на
предприятието. Дефинирани са различните аспекти на оценяването на инвестиционната привлекателност на
предприятията и мястото на репутацията в този процес като са изяснени и специфичните особености на категорията репутация като обект на отчитане. В заключение е направено обобщение на предимствата и недостатъците на прилаганите методи за оценка на репутацията и различните подходи за оценка на инвестиционната
привлекателност на предприятията.
Ключови думи: сливания, придобивания, положителна репутация, методи за оценка, инвестиционната
привлекателност
Key words: mergers, acquisitions, goodwill, valuation methods, analysis of investment attractiveness

Както е известно капиталовият пазар в немалка степен представлява индикатор за благополучие на икономиката като цяло, а опитът
показва, че сътресенията на финансовите пазари непременно са съпроводени с икономически
спадове. Именно това обстоятелство обяснява
факта, че повече или по-малко внимание към
капиталовия пазар трябва да отделя всяка компания, даже и тези които на пръв поглед нямат
непосредствено отношение към този пазар.
Оценката на пазара за всяко предприятие се
пречупва през призмата на цената на неговите
акции, което пък от своя страна формира едни
или други нагласи у инвеститорите от гледна
точна на инвестиционната привлекателност на
това предприятие.
Придържайки се към традиционните
схващания за интеграционните процеси, протичащи на фондовите пазари считаме, че освен
чисто икономическите, организационни и финансови аспекти важно значение за процеса на
сливанията и придобиванията имат и счетоводните правила и техники за отчитането и представянето на този вид сделки във финансовите
отчети. Така в резултат на подобни сделки във
финансовите отчети на предприятията може да
се появи един нов отчетен обект, който до момента не е присъствал в отчета – положителната репутация – една чисто счетоводна катего-
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рия, която обаче твърде често се експлоатира
от финансисти, мениджъри и т.н.
Целта на настоящата публикация е чрез
изясняване на специфичните особености на
категорията репутация в чисто икономически и
в частност в счетоводен аспект да се обоснове
мястото и значението й като елемент в системата от критерии за оценка на инвестиционната
привлекателност на предприятието.
Въпросите, свързани със същността и
мястото на репутацията във финансовите отчети винаги са били обект на сериозни дискусии
като често становищата относно нейната същност и счетоводно представяне са стигали до
абсолютните крайности – от абсолютното й
отричане до безрезервното й приемане. Тези
полемики не са пречка в последните години
спорът да бъде насочва не към нейното съществуване, а към начина на счетоводното й отразяване и оценяване.
Легалното определение за репутацията,
дадено в действащите счетоводни стандарти се
свежда до „ превишението на цената на бизнескомбинацията над дела на придобиващия в
нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения” [4].
Изясняването на същността на репутацията е
свързано с излагането на отделни гледни точки
относно тази същност. Някой я определят като:
“стойностен израз на преимуществата (или
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недостатъците) в дейността на едно предприятие, разглеждани от позициите на клиентелата”
[6]; според други – “репутацията е плащане от
страна на придобиващия над стойността на
придобитото с мотив, че очакваните бъдещи
икономически изгоди ще компенсират този разход” [1]; трети я определят като: “сбор от
всички онези неосезаеми атрибути на бизнеса,
които допринасят за неговия успех, като благоприятно местоположение, добро име, способности и умения на служители и ръководители, дългогодишни връзки с контрагенти и кредитори” [7]. Становището, което споделяме е,
че репутацията не следва да се разглежда
просто като разлика между платената от придобиващия цена и стойността на нетните активи
на придобитото предприятие, а има и чисто
икономически смисъл като включва в себе си
цената на всички онези преимущества на бизнеса, които са останали счетоводно неуловими.
Веднъж приели съществуването на положителната репутация като обект на отчитане
предприятията следва да я посочват в баланса
след датата на бизнескомбинацията, в резултат
на която тя възниква, то на преден план излиза
въпросът за нейната последваща оценка.
Отнесена към конкретното предприятие
репутацията може да се класифицира на два
основни вида – вътрешна (вътрешно създадена)
и придобита. Първият вид (вътрешно генерираната репутация) не подлежи на счетоводно отчитане и няма да бъде обект на настоящата
разработка, а вторият вид възниква при сделка
за покупко-продажба на друго предприятие. От
своя страна обаче вътрешно генерираната репутация представлява по същество преимущество на предприятието, което е заработвано през
годините и позволява да бъдат постигнати определени конкурентни предимства. От формална гледна точка този вид репутация не може
да бъде открит в баланса на предприятието
като обичаен актив, но постоянно се оценява от
пазара и намира своето отражение в пазарната
цена на акциите на предприятието. По такъв
начин придобивайки акции на дадено предприятие всеки инвеститор плаща и за неговата репутация.
Вътрешната репутация теоретично би могла да се определи за всяко предприятие като
повече или по-малко обективен резултат може
да бъде получен само по отношение на предприятия, които продават своите ценни книжа на
фондовия пазар. За това се използват данните
от ликвидационния баланс, съставен при усло-

вията на фиктивна ликвидация, а репутацията
ще бъде равна на разликата между обема на
пазарната капитализация на предприятието и
величината на чистите му активи по пазарна
стойност. Ако получената разлика е положителна, това би означавало, че пазарът оценява
предприятието по-високо отколкото чистата
сума на активите му , т.е. това предприятие
притежава някои формално неотчетени активи,
в ролята на които встъпва понятието „положителна репутация”. Всяко успешно работещо
предприятие се стреми към създаването на
висока вътрешна репутация. В противен случай
това предприятие би могло да се превърне в
обект на враждебно придобиване. Тази констатация от своя страна води и до един разкриване
на един от недостатъците на оценяването в
счетоводството и по-специално на историческата цена като приложима счетоводна оценка,
а именно невъзможността й да обхване онези
страни на бизнеса, които генерират икономически изгоди в хода на дейността му, но са
останали счетоводно неуловими (персонал,
клиентела, добро име сред бизнеспартньорите,
висок пазарен дял и т.н.).
В страните с развити капиталови пазари
дори са се формирали специализирани бизнеси, които се занимават в издирването на предприятия с недооценени активи и тяхното придобиване, а представителите на тази бизнес общност се наричат „райдери”. Целите на подобни
поглъщания могат да бъдат различни като нерядко райдерите действат и по поръчка на свой
крупен клиент, който в резултата на подобна
операция има намерение да разшири своята
холдингова структура. А относно целта на райдерите, тя е очевидна – да се облагодетелстват
от последваща препродажба на компанията.
Едно от най-ярките изказвания за кредото ан
райдерите е направено от един от топмениджърите на „Goodyear” R. Merser: „Дайте
ми вашите недооценени активи, вашите технологични достижения, изследвания и разработки,
надеждите и стремежа на вашите работници,
вашите връзки с потребителите... и аз ще се
обогатя сам и ще обогатя тези, които ми гарантират тази сделка” [3]. Отрицателната репутация от своя страна ще означава незадоволителна оценка за дейността на топ-мениджмънта на
предприятието, което пък от своя страна би
довело да намаляване на доверието в тях и
отстраняването им от заеманите позиции в управлението.
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Следва да подчертаем, че вътрешната репутация не може да възникне моментално сама
по себе си например от желанието на ръководството на оцени репутацията на предприятието
им и да я пренесат в баланса на това предприятие. Тази репутация може да получи своето
представяне само в резултат на сделка по покупко-продажба на предприятието. Въпреки
това за предприятията, които котират своите
акции на капиталовите пазари, периодичната
оценка на вътрешната репутация безспорно е
полезна, в това число и като профилактическо
средство, използвано в ролята на своеобразен
индикатор за опасността от възможни враждебни придобивания.
В случаите на придобиване на предприятие
по смисъла на МСФО 3 и СС 22, както и по
смисъла на приложимото търговско законодателство у нас – правната форма на вливането,
в консолидирания отчет на придобиващото
предприятие ще се появи нов елемент, а именно – положителната репутация, класифицирана
като актив, от който следва да се очаква бъдеща икономическа изгода [5]. Това, че подобен
актив съществува почти във всяко предприятие
не буди съмнение, но той дори би могъл да
оказва влияние на стойността на бизнеса, което
от своя страна поражда съвсем уместния въпрос за неговата оценка и възможностите за
неговото управление. Както е известно в счетоводството намират приложение два основни
подхода за оценка на активите – подходът,
акцентиращ на историческата цена и подход,
застъпващ справедливата стойност. Основната
принципна разлика между тези два подхода се
изразява в това, че в първия случай оценката
се дава от позициите на миналото, а във втория
– от позициите на бъдещето.
По отношение на репутацията първия подход практически е неприемлив. Първият аргумент за това може да се търси във факта, че
репутацията се създава в течение на времето и
поради това нейната оценка постоянно се изменя и уточнява. Второ – разходите, свързани
с нейното създаване практически не биха могли да бъдат надеждно измерени и установени.
Изложените аргументи до тук налагат прилагането на втория подход. В съответствие с
него величината на репутацията се оценява
като дисконтираната стойност на превишението
на очакваните доходи на предприятието над
средните доходи за отрасъла [2]. Формално
тази оценка Ковалев предлага да се извърши по
следната формула:
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∞

PVg = ∑
k =1

където

CFg

(1 + r )k

,

(1)

PVg е стойностната оценка на
репутацията;
CFk – доход на к-тата година,
обусловен от репутацията;
r – коефициент (норма) на дисконтиране.

Считаме, че така приведената формула за
съжаление е практически почти неприложима в
конкретно предприятие, поради естествените
трудности при избора и определянето на нормата на дисконтиране и несигурността в предвиждането на бъдещите парични потоци от репутацията, поради което доста по-реалистична
изглежда следващата формула, според която
величината на репутацията следва да се определи като разлика между пазарната стойност
на предприятието (неговата пазарна капитализация) и величината на нетните му активи по
пазарна оценка, а именно:

PV g = PV pc − PVna ,
където

(2)

PVpc е пазарната капитализация
на предприятието;
PVna – пазарна стойност на нетните активи на предприятието.

Преходът към пазарните оценки за определяне на величината на репутацията е съпроводен също с една условност, която следва да
се има предвид. Във формула (2) първият показател (PVpc) се характеризира с висока степен на волатилност, т.е. неговата оценка може
да се колебае твърде значително в сравнение с
втория показател. Тази колебливост намира
своето засилено проявление още повече в условията на нестабилност на финансовите пазари и икономиките като цяло. При оценката на
репутацията по този алгоритъм като фактор с
висока степен на значимост проявление намират и пазарните очаквания по отношение на
предприятието като цяло. Казано по друг начин
при определени условия вътрешнофирменият
компонент на репутацията може да се окаже
значително влияние върху оценката на репутацията като цяло.
По наше виждане един от подходите, които
има високо познавателно значение при анализа
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на репутацията като индикатор за инвестиционната привлекателност на предприятието се явява т.нар. Q-отношение или както още е известно Коефициента на Тобин [8]. Той показва отношението между пазарната капитализация на
предприятието и пазарната стойност на нетните
му активи, а именно:

q=

PV pc
PVna

където

,

(3)

PVpc е пазарната капитализация
на предприятието;
PVna – пазарна стойност на нетните активи на предприятието

При интерпретирането на формула (3)
следва да се отбележи, че нетните активи на
предприятието още могат да бъдат разглеждани
и като стойността, която теоретически се пада
на собствениците на предприятието в случай на
неговата ликвидация и продажба на активите
му на части. Пазарната стойност на предприятието от своя страна се явява оценката на пазара за възможностите на предприятието да
генерира бъдещи доходи. Както вече беше
изяснено всяко предприятие притежава репутация, т.е. комплекс от нематериални активи,
които не са намерили отражение в баланса на
предприятието, но представляващи фактор за
генериране на бъдещи доходи.
Обективно погледнато, за да може да се
говори за успешно функциониране на предприятието, то следва числителят да превишава
знаменателя във формула (3), т.е. колкото поголям от единица е Коефициентът на Тобин,
толкова по-добри са пазарните перспективи за
едно предприятие. Безспорно е, че положителното отклонение невинаги следва да се приписва единствено на репутацията като вид актив,
който е „заработен” и генериран от предприятието в миналото. В това отклонение намират
проявление и други фактори като изгодно инвестиране точно в този вид бизнес, изменения в
пазарната конюнктура в полза на конкретното
предприятие и т.н. Друга интерпретация на
подобни стойности на Коефициента на Тобин
„над единица и неговата позитивна динамика в
немалка степен могат да се разглеждат като
своеобразна оценка на репутацията” [2]. Ако
знаменателя на формула (3) бъде доразвит
като се прибави и стойността на репутацията,

то значението на коефициента ще бъде много
близко до единица.
Значението на Q-отношението над единица
има и още една нагледна интерпретация: по
оценките на пазара е изгодно да се инвестират
допълнителни ресурси в активи именно на това
предприятие, т.е. колкото по-голям от единица
е Коефициентът на Тобин, толкова по-висока е
и инвестиционната привлекателност на предприятието. Ако q<1, то това може да се счита
за първи признак за това, че предприятието
може да бъде обект на враждено придобиване.
И докато Коефициентът на Тобин е базиран само върху пазарни оценки, то при един
много разпространен показател - Коефициентът Пазарна цена/Балансова (счетоводна) стойност (Market-to-book ratio) използва данни от
финансовите отчети на предприятието, основно
е застъпена историческа цена. Този коефициент обаче може да се използва като изключително полезен индикатор за илюстриране на
разрива, който се получава между оценката,
дадена на капиталовите пазари за ценните книжа на предприятието и тяхната счетоводна
стойност. Колкото по-високо е значението на
това съотношение, толкова повече недооценени
елементи на имуществото присъстват във финансовите отчети или ако няма нови непризнати
и оценени активи, то присъстващите обекти не
са получили своята адекватна счетоводна оценка.
Според действащите счетоводни стандарти,
свързани с признаването и последващото оценяване на положителната репутация след първоначалното й признаване във финансовите
отчети на предприятията тя подлежи на ежегодно тестване за обезценка по смисъла на МСС
36 – Обезценка на активи, при което според
изискванията на стандарта, ако има признаци,
че стойността на положителната репутация се е
понижила, то възстановимата стойност се определя за генериращия парични постъпления
обект на актива, на който принадлежи положителната репутация. Тази стойност следва да се
сравни с преносната (балансовата) стойност на
този генериращ парични постъпления обект на
актива и тогава се признава евентуална загуба
от обезценка. Посоченият метод за тестване на
репутацията предизвиква доста противоречиви
становища и разпали много дискусии в счетоводните среди когато бе регламентиран и замени концепцията за ежегодно амортизиране на
репутацията.
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Въпреки, че споделяме част от възгледите
относно проблемите, които могат да възникнат
при тестването на положителната репутация за
обезценка по смисъла на МСС36, категорично
заставаме зад концепцията за тестване на репутацията в сравнение с възможността за нейното
амортизиране при системното прилагането на
линейния метод. Според нас един от основните
проблеми моменти е дали може да се определи
справедливата цена на положителната репутация след като тя не генерира свой собствен
паричен поток, независим от останалите активи? Не би ли могло за нея да се приложи същият подход за оценяването й както при първоначалното й признаване след придобиването –
т.е. справедливата й цена да се определи като
разлика
между
справедливата
цена
на
“reporting unit” (с този термин в стандарта е
отбелязан т.нар. генериращ парични постъпления обект на актива, към който може да се
отнесе репутацията (отчетна единица), което не
винаги съвпада с термина предприятие по смисъла на Закона за счетоводството) като цяло и
справедливата цена на съответните активи и
пасиви, което не е лишено от логика?
В противен случай представянето на един
актив като репутацията във финансовите отчети
на предприятията ще бъде основано преди
всичко на субективните желания на ръководството за представянето или непредствянето на
този обект на отчитане в отчета на предприятието. А именно счетоводството като интегрира-

на информационна система в предприятието е
призвано да оцени и представи специфичните
аспекти на неговият имуществен и финансов
комплекс с оглед оповестяването на сравнима
и близка до пазарната информация за предприятието, която да бъде достоверен източник за
вземате на адекватни управленски и инвестиционни решения.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
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GOODWILL AS A PART OF CRITERIA FOR VALUATION OF ENTERPRISE’S
INVESTMENT ATTRACTIVENESS
Atanas Atanasov
University of Econcmocs, Varna, Bulgaria
Abstract
Mergers and acquisitions are one of the popular topics in business today, since they characterize the new
economy: pressure of global competition, development of technology and disappearance of country boundaries.
The purpose of this thesis is to study the valuation processes and approaches in mergers and acquisitions by
analyzing them and one of the most controversial question – about goodwill and its role as a factor of enterprise’s
investment attractiveness valuation. The method to translate business environment into future financial
performance and translate financial performance into value are presented in this thesis. Companies are merging not
only to cut costs and shrink capacity but also to gain access to new technologies, new markets and new skills in
order to survive in globally competitive environment and in this process a leading role plays the way of accounting
and presenting this information in financial statements. We define the various aspects of enterprise’s investment
attractiveness and the role of goodwill in this process as we define the specific characteristics of goodwill as an
accounting category. At the end of the study we generalize the priorityes and defects of applying methods of
goodwill valuation and the different approaches of enterprise’s investment attractiveness.
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СПЕЦИФИКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИЯ ПОТОК
В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Радка Иванова, Силвия Димитрова
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Резюме
Материалният поток представлява неделима част от цялостната производствена дейност във всяко едно
предприятие. Той обхваща придвижването на материалните ресурси от входа до изхода на предприятието, при
което преминават през различни фази на трансформация. В резултат на това адекватното му управление е
важна предпоставка за постигане на поставените цели и осигуряване конкурентоспособност на предприятието.
Ключови думи: организация, производство, материален поток, управление, запаси, склад
Key words: Organization, Production, Material Flow, Management, Supply, Storehouse

Увод
Стопанските организации осъществяват
своята дейност в условията на непрекъснато
усложняващата се и динамична среда, което се
явява основна предпоставка за появяване и
развитие на управлението като теория и практика. Според американският учен Rycky W.
Griffin [3] управленската мисъл се оформя
през вековете въз основа на три движещи сили
– социални, икономически и политически. Социалните сили представляват нормите и ценностите, които характеризират всеки народ от
определена култура. Икономическите сили се
определят от системата на стопанските отношения, от развитието на производителните сили.
Политическите сили от своя страна зависят от
зрелостта на взаимоотношенията в обществото,
от институциите, както и от отношението към
бизнеса. Именно този подход към управлението
подсказва неговата многоаспектност и специфика като стопанска практика, което от своя
страна дава отражение върху теоретичното му
третиране.
Изложение
За нуждите на настоящата статия е целесъобразно да изясним накратко същността на
организацията. В тази връзка ще посочим, че в
съдържателно отношение понятието организация е твърде широко. На първо място [2] то
може да означава дейност или съвкупност от
дейности, които имат за цел да бъдат формирани или усъвършенствани взаимните връзки
между елементите на едно по-голямо цяло –
група от хора, които преследват общи цели,
звено, подразделение, самостоятелна организация от различен вид. От една страна, това
значение на понятието “организация” изразява

дейност на човека или на хората, а от друга
страна – характеризира способностите за постигане на определен ред, за регулиране действията на хората.
На второ място “организация” може да означава определено състояние, вътрешна подреденост на елементите на по-голямото цяло,
съгласуваност на взаимодействията между тях.
Тук става въпрос за създадена вътрешна организация на цялото, т.е. понятието “организация” кореспондира с други две понятия –
“структура” и “система”, при които всеки елемент има свои място, функции и връзки с други елементи на системата.
На трето място “организация” може да означава обединение на хора, които работят съвместно за постигане на общи цели или изпълнение на обща програма. Така в различни сектори има различни организации – в политическия живот това са политическите партии, в стопанския живот организации са фирмите, дружествата, компаниите, кооперациите и т.н., в
обществения живот такива са училища, университети, научни институти, творчески съюзи и
пр. Общото между всички тези организации е
фактът, че всяка една от тях извършва определен тип дейности или операции, въз основа на
които следва да бъде достигнат предвиденият в
програмата й краен резултат. Ето защо от изключително важно значение се оказва правилното изпълнение на различните операции, постигането на което изисква неминуемо те да бъдат
управлявани. Следователно всяка организация
се нуждае от управление на операциите, извършвани при нея.
В основата на дадена операция, от своя
страна, стоят материалните потоци и движението им вътре в организацията. То се характери-
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зира с различна степен на сложност и динамичност в зависимост от предмета на дейност на
организацията. Ето защо насочваме вниманието

ИЗСЛЕДВАНЕ, РАЗВИТИЕ,
ИНЖЕНЕРИНГ

КООРДИНАЦИЯ

ЗАКУПУВАНЕ

ДОСТАВЧИК

си именно към въпроса за управлението на материалния поток, което можем да представим
най-общо по следния начин (фиг. 1.):

МАРКЕТИНГ

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАПАСИ

ПРЕВРЪЩАНЕ

ДИСТРИБУЦИЯ

ЗАПАСИ

КЛИЕНТ

МА Т ЕР ИАЛ ЕН ПО ТО К
Фиг. 1. Философия на управлението на материалния поток

Въз основа на фиг. 1. можем да направим
извода, че е необходимо фокусиране върху
целия материален поток, т.е. не е достатъчно
да се обръща внимание само върху някои функции като производителност, маркетинг, пласмент, например и т.н. Реално се оказва, че е
необходим един основен критерий, който да
позволи интегриране на концепциите за управление на материалите, производството и физическата дистрибуция в едно свързано цяло. Тъй
като материалните ресурси в различните им

форми са характерни за всяка една фаза от
производствения процес в предприятието, то в
специализираната литература концепцията за
управление на материалните ресурси се дефинира като планиране, разработване, координиране, организация, използване и контрол от
доставчика на ресурси до крайния потребител
[1]. Ето защо можем да представим управлението на материалните ресурси по следния начин
(фиг. 2.):

УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ

ИЗПО ЛЗВАНЕ Н А
МАТЕРИАЛН И РЕСУРСИ

КОМП ЮТЪРНОИНТ ЕГ РИРАНИ СИСТЕМИ

ОБРАБО ТВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА
МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

П АЗАРНО ОРИЕНТ ИРАНО
ПРОИЗВОДСТ ВО

АВТОТРО НИКА

Фиг. 2. Основни взаимовръзки при управлението на материалните ресурси

Посоченото до тук позволява да направим
извода, че при управлението на материалния
поток акцентът се поставя върху целия поток и
всички видове вътрешноорганизационни въпроси, свързани с него.
Основният момент в управлението на материалния поток в производствените предприя-
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тия се явява управлението на запасите от различни ресурси, в т.ч. готови изделия, които се
поддържат в обособените за целта складови
стопанства. Тук ще направим уточнението, че
складът и складовото стопанство като цяло
разглеждаме като място за съхранение на различни ресурси, без да се интересуваме от кон-
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кретното му местонахождение във всяко едно
предприятие. В резултат на това запасите се
явяват буфер между входящите и изходящите
материални потоци. Те могат да възникнат на
различни места и по-точно там, където времевата и количествената структура на входящите
и изходящите потоци се различават.
В отделните предприятия се формират и
поддържат различни складови запаси. Те могат
да се разглеждат както като инвестиция в бъдещото производство, така и като “затваряне”
на финансови средства на предприятието. Различните видове входящи суровини и материали
изискват различно време за доставяне, както и
налагат спазването на определени ограничения
при заявяване доставката на ново количество
при някои от тях. Предвид настъпилите промени в хода на ориентиране на обществото ни
към пазарна икономика, предприятията преразгледаха своите производствени политики. В резултат на това напълно затворен производствен
цикъл сега рядко се наблюдава. Направените
анализи показват, че има компоненти на крайните изделия, които е икономически по-изгодно
за много предприятия да се доставят в готов
вид от външен производител. В случай, че част
или дори всички компоненти на крайното изделие се доставят от производител извън страната, т.е. използват се предимно вносни компоненти, изключително необходимо се оказва
поддържане на определени запаси от някои ресурси на склад. Още повече евентуалното премахване на складовите запаси, изисква пълно
синхронизиране на входящите и изходящите
потоци, което на практика не винаги е възможно. От друга страна, формирането на буферни
запаси не означава, че материалният поток
следва да се разглежда като статична величина.
От гледна точка на логистиката в същото време
можем да посочим, че запасите в складовите
стопанства се явяват в известна степен нежелани прекъсвания в движението на материалния
поток.
Поддържането на запаси от ресурси в
предприятието би могло да осигури на последното използване на положителния ефект от
мащаба при покупката, транспорта и/или производството на изделия. Чрез формирането на
запаси може да се постигнат отстъпки от цената при покупка на по-големи количества, поизгодни цени за транспортиране, производство
на по-големи партиди изделия, в резултат на
което да се намалят разходите по пренастрой-

ващите операции в производството и др. Складовите запаси също така могат да направят
възможна специализацията на производството,
когато не е възможно синхронизирано захранване на монтажното подразделение, ако има
обособено такова, с детайли и други подобни
елементи, например.
Важен момент е и фактът, че чрез формирането на запаси едно предприятие ще може да
си осигури защита срещу несигурността, т.е.
да си осигури наличие на ресурси за определен
период от време, когато има несъответствие
между входящите ресурси и необходимите такива за посрещане нуждите на клиентите.
Като разглеждаме въпроса за запасите и
складовите стопанства следва да посочим, че
съществуват различни видове складове и ако
разглеждаме различните участници на пазара –
индустриални и търговски предприятия, домакинства, то можем да представим придвижването на материалните потоци между складовете така (фиг. 3.):
Като имаме предвид посоченото до тук
можем да направим извода, че управлението на
запасите от ресурси влияе върху ефективното
изпълнение на всички процеси в предприятието
– производство, складиране, експедиция и продажба на стоки и услуги. Поради това е необходимо да се извършват редица дейности, които смятаме за подходящо да обобщим по следния начин:
- съставяне на план за запасите;
- съставяне на бюджет за запасите;
- изготвяне на документация;
- периодична обратна връзка за настъпили промени;
- корективни действия.
Планът за запасите от ресурси следва да
се изготви на база производствената програма
за определен период от време. Чрез него става
възможно предвиждането на евентуален дисбаланс, преди той да е настъпил. В резултат на
това запасите могат да се разглеждат като един
поток с вход и изход – т.е. едновременно получавани и консумирани ресурси. Поради това е
необходимо постигане на синхрон между входа
и изхода, за да не се достигне до състояние на
излишък или недостиг, всяко едно от които води до непредвидени дейности и разходи с различен аспект. В същото време планирането се
явява и основа за контрол на запасите в трите
му измерения – превантивен, текущ и последващ.
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ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СНАБДИТЕЛСКИ СКЛАД
(Склад за материални
ресурси)
СКЛАД ЗА ОТПАДЪЧНИ
МАТЕРИАЛИ
(за рециклиране)

ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАД
(Междинен склад за
полуфабрикати)

СНАБДИТЕЛСКИ /
ДИСТРИБУТИВЕН СКЛАД
при търговеца на дребно

СНАБДИТЕЛСКИ/
ДИСТРИБУТИВЕН СКЛАД
при търговеца на едро

Изделия, влагани в
производствения процес на
други предприятия

СКЛАД при потребителя
Стоки за
потребление
в бита

ДОМАКИНСТВА

ДИСТРИБУТИВЕН СКЛАД
(Пласментен склад)

ПРОМИШЛЕНИ И ДР. ПРЕДПРИЯТИЯ

Фиг. 3. Движение на материалния поток в складовото стопанство

Осигуряването на необходимите ресурси и
поддържане на запаси от такива е свързано с
ангажиране на финансови средства на предприятието, което предполага изготвяне на бюджет за запасите. В процеса на разработване
на този бюджет следва да се вземат предвид
редица факти, в т.ч. ценови отстъпки и т.н.,
които могат да бъдат договорени. Готовият и
използван в хода на производствената дейност
бюджет представлява средство за бюджетен и
оперативен контрол. Могат да се наблюдават
следните отклонения:
- преизпълнение;
- недоизпълнение.
Бюджетът за запасите от ресурси с различен характер е обвързан с бюджетите за производството, труда, стоките и т.н. Ето защо от
изключителна важност е изготвянето на гъвкав
бюджет, позволяващ промени в резултат на
настъпили обективни причини за това. Подходящо е окончателният вариант на бюджета да
съдържа параграфи, в които да се допуска
преоценка, изхабяване, въвеждане на нови ресурси и пр.
Сериозен проблем, който се забелязва, е
липсата на добре организирана и структурирана документация и системи за документиране.
Подреждането на документите относно входящите ресурси и движението им вътре в организацията създава известни затруднения, тъй като
мястото на консумация в производствения процес е различно. Това изисква търсенето на начини за минимизиране процеса на документоо-
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борота и използване на компютърни системи за
оптимизиране на процеса на документиране.
Това предполага изграждането на единна автоматизирана система за проследяване движението на материалния поток от входа до изхода
на предприятието.
Периодичната обратна връзка е един от
най-важните моменти в процеса на управление
за всички видове дейности. Именно тя се явява
основен източник на информация за протичащите в организацията процеси и база за предвиждане на коригиращи действия. Предоставената информация следва да описва процеса,
направените измервания и да представя граничните условия. Непрекъснатите промени в
пазарната конюнктура изискват регулярно, в т.ч.
ежедневно, съставяне на доклади. Изключително важно е получаването на количествена информация и то във форма, която би позволила
незабавни корективни действия, когато това е
възможно. Планирането, доставянето, включването в производствения процес, съхранението
им в предвидени за целта складови стопанства
не винаги протичат по първоначално разработения план. Основна причина за това са променливите потребности, които трябва да удовлетворява чрез своите продукти всяко едно
предприятие.
За да се предприемат корективни действия,
обаче, се налага преди всичко добро познаване
на възникналия проблем, което би дало възможност да се определи причината, довела до
този проблем, изработване на решение и съз-
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даване на механизъм за предотвратяване на
повторения.
В заключение ще направим следните изводи:
-

-

-

В процеса на управление на производството трябва да се постигне пълно
взаимодействие между органите на управление на всички стадии на производствения процес от получаването на
необходимите суровини и материали
до реализацията на готовата продукция.
Постигане на пълно и своевременно
изпълнение на плана при най-добро използване на разполагаемите ресурси.
Управлението на материалните потоци
не трябва да се разглежда само за себе си, тъй като представлява неделима
част от цялостното управление на опе-

рациите, към което се отнасят още и
управлението на машини, съоръжения,
персонал във всяко едно предприятие.
Следователно съгласуваното управление
на посочените четири компонента на управлението на материалните потоци трябва да обезпечи непрекъснат и ефективен производствен
процес, което се явява преследвана цел от всяко предприятие.
1.
2.
3.
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SPECIFIC CHARACTERS OF THE MANAGEMENT OF MATERIAL FLOW
IN THE PRODUCTION ORGANIZATION
Radka Ivanova, Silviya Dimitrova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The material flow is an indivisible part of the production activity in a company. It covers the input-output
movement of materials and its transformations in different phases. Its adequate management is an important
prerequisite for achievement of the aims and the competitive advantages of the company.
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Резюме
Логистиката е една от най-важните области от стратегията на организацията. Целта на статията е да се
разгледат подсистемите, аспектите, структурата, процесите, целите, задачите и конфликта на целите в логистиката на снабдяването.
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Увод
Според съвременните разбирания логистиката се разглежда като напречна функция, която пронизва всички сектори на предприятието в
контекста на цялостното изпълнение на поръчките на клиентите. Като напречната функция
основна задача на логистиката е да осигури, в
рамките на вътрешнофирмените и междуфирмените стокови и материални потоци, подходящия продукт, в подходящото състояние, в
подходящото време, на подходящото място на
минимални разходи [14].
В рамките на производственото предприятие логистиката изисква интегрирано управление на трите фази на движение на материалния
поток – входящ, вътрешен и изходящ, респ.
трите области на фирменото управление –
снабдяване, производство/операции и дистрибуция [1]. Според фазите, през които премина-

ва материалния поток, могат да се обособят
три подсистеми - логистика на снабдяването,
логистика на производството и логистика на
дистрибуцията [2, 9, 16]. Поради нарастващото
значение на екологичните изисквания към производствените предприятия все по-голямо значение като допълнителна подсистема на фирмената логистика придобива “обратната” логистика [29]. При цялостно разглеждане на
движението на материалния поток може да се
установи, че използваните материали преминават през характерен кръгооборот. Бракуваните
и нефункциониращи изделия, както и отпадъците се транспортират до рециклиращи предприятия и чрез съответните процеси на рециклиране се преобразуват отново в суровини и материали (фиг. 1.).

Фирмена логистика

Логистика на
производството

Външна
логистика
Логистика на
дистрибуцията

Обратна логистика (логистика на отпадъците)

Логистика на
дистрибуцията

Логистика на
рециклирането

Логистика на
редистрибуцията

Пазар на отпадъци

Вътрешна
логистика

пазар

Логистика на
снабдяването
пазар

Рециклиране Производство

Външна
логистика

Фиг. 1. Подсистеми на фирмената логистика

Обособяването на логистиката в отделни
фази (подсистеми) се основава на разликите в
изпълняваните функции и задачи при премина-
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ването на материалния поток от доставчика
през производителя до клиента.
Логистиката на снабдяването обхваща
всички функции по отношение на ефективното
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осигуряване на производствената система с
необходимите за нейното функциониране материали, съобразно конкретните и потребности
[8]. От тук произтича и основната задача на
логистиката на снабдяването, изразяваща се в
координиране на потребностите на производствената система на предприятието с условията,
количествата и сроковете на доставка на доставчиците.
Логистиката на производството отговаря за
планирането, контрола и регулирането на материалните потоци и запаси в рамките на производствените процеси. В тази връзка основната задача на производствената логистика е да
организира и координира всички материални
потоци, преминаващи през производствените
звена, така че да гарантира тяхната безпроблемна работа, осигурявайки ги с необходимите
видове изделия, в необходимото количество, на
подходящото място и в подходящото време
[29].
Логистиката на дистрибуцията се явява
пресечна точка между производствената система и клиента. Тя отговаря за планирането и
контролирането на запасите от готови изделия,
за комплектоването на изделията, според поръчките на клиентите, групирането на поръчките по експедиционни направления и организирането на съответните доставки [23].
Обратната логистика отговаря за екологичното отстраняване на отпадъците, които се
получават в рамките на цялостния производствен процес, както и за материалите, които са
подходящи за рециклиране и преработка за понататъшно използване.
Освен по основни фази на материалния
поток логистиката може да бъде разделена и по
други критерии. В зависимост от това, дали
логистичните процеси се реализират в рамките
на предприятието или между предприятията, се
различават вътрешнофирмена и междуфирмена логистика [24, 16, 21].
Друг подход за класификация на логистиката е според това дали логистичните задачи се
отнасят до обекта или субекта на управление.
Логистичните задачи, осъществявани от обекта
на управление, спадат към областта на физическата логистика. Физическата логистика отговаря за движението на материалните потоци
и обхваща процесите на транспортиране, складиране и комплектоване. Логистичните задачи,
изпълнявани от субекта на управление се отнасят до управлението на физическите логистични системи и процеси, т. е. до логистичния

мениджмънт. В този случай логистиката се
възприема като подход за цялостно координиране на материалните потоци. В рамките на
този подход логистиката предполага изпълнението на задачи, за чиято реализация по принцип отговарят други звена в предприятието. От
тук може да се направи извода, че според изискванията на логистичния подход движението на
материалния поток през производствените звена следва да се координира от логистиката, а
не от производствения мениджмънт поради
изолирания обхват на неговите въздействия
[26].
1. Аспекти на логистиката на снабдяването
Проучването на литературните източници
относно дефинирането на понятието “ логистика на снабдяването” установи, че липсва точно
и единно описание на това понятие. В голяма
част от литературните източници понятията
снабдяване, покупка, материално стопанство и
логистика на снабдяването се използват като
синоними. В други източници са представени
различни трактовки на съдържанието на понятието, които се отличават в по-малка или поголяма степен [9, 21, 24].
В част от специализираната литература
снабдяването се разглежда като основна функция на предприятието редом с производството
и пласмента. Под снабдяване се разбира съвкупност от дейности по осигуряване на предприятието с необходимите му изделия, които то
не произвежда [25]. В процеса на снабдяване
трябва да се балансират интересите между
търсещите клиенти и техните доставчици по
отношение на материалните, финансовите,
пространствените, времевите, информационните и правните взаимоотношения.
В една част от литературните източници
понятието снабдяване се разглежда в широк
смисъл. В него се включва осигуряването на
предприятието с машини и съоръжения, работна сила, материали, капитал, права, услуги и
външна информация [6]. Друга група автори са
привърженици на разбирането на снабдяването
в тесен смисъл като доставка на основни и
спомагателни суровини и материали.
В зависимост от обекта на доставка, за
който носи отговорност, снабдяването може да
се разграничи на снабдяване с материали,
снабдяване с инвестиционни стоки и снабдяване с услуги (фиг. 2.). За разлика от горната
трактовка на снабдяването тук доставката на
трудови ресурси и капитал е от компетенцията
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на функциите съответно персонал и финанси.
Снабдяването с необходимата информация за
упражняване на съответните функции се извършва децентрализирано от съответните отдели [8].
Покупките могат да се разглеждат като
пресечна точка между пазара и предприятието
затова техните задачи са преди всичко пазарноориентирани и се фокусират върху оптимално
използване на потенциала на снабдителските
пазари. Те включват освен сключването на договори с доставчиците така и задачи, свързани
с проучване на снабдителските пазари [21],
започване и реализиране на процеса на снабдяване [24].
Друг разграничителен критерий, посочен в
литературата, е разделянето на задачите на
фирмена
функция
клас
обекти

обекти

покупките в стратегически и оперативен аспект
[12, 17]. Към стратегическия аспект на покупките спадат задачите на дългосрочното планиране на външните доставки, които включват
проектиране на кооперативни отношения за
снабдяване, разработка на партньорство с доставчици, стратегическо планиране на доставките и решения от вида “да се произведе или закупи”. Оперативното ниво на покупките е тясно
свързано с диспечирането на материалните
потоци, което включва задачи по подготовка и
реализиране на поръчките, проследяване на
сроковете за доставка или управление на рекламациите.

снабдяване

материали

инвестиционни
стоки

услуги

-суровини
-осн. материали
-спомагателни
материали
-горива
-полуфабрикати
-детайли
-възли
-стоки
- .............

-машини
-съоръжения
-оборудване
-.....................

-транспорт
-ремонт
-складиране
-консултации
-права
-.....................

финанси

персонал

капитал

трудови
операции

информация

Фиг. 2. Обекти на снабдяване

Задачите на материалното стопанство за
разлика от тези на покупките са ориентирани
предимно към фирмените процеси. В обхвата
на понятието “материално стопанство” се
включват всички процеси в рамките на предприятието, насочени към ефективно осигуряване
на производството с материали [3, 7]. Общо в
литературата властва схващането, че материалното стопанство е свързано с предметната
или материалната страна на снабдяването [3].
Материалното стопанство обхваща обаче и
логистичните дейности като транспорт, управление на материалите, съхранение на материалите, отпускане на материалите, както и извеждане на отпадъците [24]. Материалното
стопанство присъства в цялата стопанска дейност с цел финансово оптимизиране, свързано
със снабдяването, посредством наблюдение
във всички допирни дейности и участие при
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установяването на потребностите в натура и
стойност с оглед защита на определени позиции преди закупуването на стоките [2]. Характерно за задачите на материалното стопанство
е, че те са ориентирани основно към ефективността на осигуряването на съответните звена,
докато логистиката акцентира на пространствения и времевия аспект на процесите на осигуряване [5].
2. Представяне на процесите в логистиката на
снабдяването
Съвременните тенденции за по-тясно коопериране и интегриране на логистичните вериги
по протежение на цялата стойностна верига
налагат все повече преминаване от функционална към процесна ориентация при организирането и управлението на дейността на звената
в стопанската организация [10]. В тази връзка
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може да се направи извода, че процесният подход ще намира все по-широко приложение в
логистиката на снабдяването. В този контекст
под логистични процеси следва да се разбират
всички логистични съдържателно обособени
дейности, които пресичат отделните звена и са
разположени по протежение на информационния и материалния поток, преминаващ през
цялата логистична верига [15, 18].
Въз основа на изследване на специализирани литературни източници могат да се откроят няколко подхода за моделиране и представяне на логистичните процеси, а именно: представителен модел на операциите в логистичните
вериги
(SCOR-Supply
Chain
Operations
Reference Model) [20], модел на процесните
вериги на Кун [11] и генеричен процесен модел
на LogiBest. Освен това в литературата са
представени и други подходи за разработка на
логистични “максимизиращи” модели, предложени от Вилдеман [29], Арнолд [3] и Шеер
[19]. Характерно за тях е, че те се различават
съществено по нивото на детайлност и абстрактност.

В настоящата статия ще бъде представен
по-подробно процесния модел на Остер и Вебер [14, 27]. Той се явява резултат от научни
изследвания, проведени в рамките на проекта
BEBEN, чиято задача е била да се предложи
методически обоснован подход за бенчмаркинг
на логистиката на малките и средни предприятия. Моделът се основава на логическата последователност, в която протичат отделните дейности и процеси в предприятието. Изхождайки
от тази последователност се извършва първото
ниво на декомпозиране на снабдяването. Този
модел съдържа множество характерни задачи,
които не принадлежат на предметната област
на логистиката. Тяхното включване обаче е
необходимо за създаването на комплексен и
цялостен процесен модел на снабдителската
логистика.
От йерархична гледна точка задачите на
логистиката на снабдяването могат да се обособят в четири области, които са взаимно
свързани и се реализират последователно една
след друга, а именно на стратегически, тактически, оперативни и административни задачи
(фиг. 3.).

Логистика на снабдяването
Стратегически
задачи

Тактически
задачи
Планиране
на
снабдяването

Планиране
на
снабдителската
стратегия

Анализ на
потребностите за
снабдяване

- стратегии за броя
на доставчиците
- стратегии за броя
на паралелните доставчици
- ................

Планиране
организацията на
снабдяване

-дефинира- -анализ на
не на потпазара
ребностите - определя- реш-я “да
не на доссе произтавчиците
веде или
-планиране
закупи”
на запаси- ............... те

Оперативни
задачи
Организиране на
поръчките

Организиране на
матер.
потоци

Обработка
на
поръчките

Обработка
на
доставките

-пускане на
поръчките
- контрол на
поръчките
-пресмятане
на поръчките

Административни
задачи

Подпомагащи
функции

Икономическа
функция

-постъпване -проверка на
на стоките
фактурите
- контрол на - ................
стоките
-складиране
-отпускане
на стоките

Оценка
на
процеса
-оценка на
доставчиците
- контрол на
снабдяването
- ...............

Фиг. 3. Класификация на задачите в логистиката на снабдяването

Стратегическите задачи включват всички
задачи, свързани с разработката на отделните
аспекти на снабдителската стратегия. Такти-

ческите задачи се реализират в рамките на
планирането на снабдяването. Те се разделят
на две групи - анализ на потребностите за
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снабдяване и планиране на реализацията (организиране) на снабдяването. Към оперативните
задачи на логистиката на снабдяването спадат
организирането на снабдяването в информационен и документен аспект и организиране на
снабдяването във физически аспект, т.е. организиране движението на материалните потоци.
Организирането на снабдяването в информационен аспект описва същността на дейността по
обработка
на
поръчките,
докато
организирането на движението на входящия материален поток изразява същността на дейността
по обработка на доставките. Те от своя страна
формират задачите на вътрешнофирмената
логистика. Административните задачи на логистиката на снабдяването отразяват спомагателните функции на логистиката на снабдяването и
изпълняват от една страна икономически функции, а от друга страна функции по оценка и
усъвършенстване на процесите на снабдяване
[27].
3. Цели на логистиката на снабдяването
Основна задача на логистиката на снабдяването е да осигурява производствената система с покупни изделия съобразно нейните потребности по икономически най-ефективен начин [8]. Като основна цел на логистиката на
снабдяването може да се посочи подържане на
висока готовност за доставка при минимални
логистични разходи (фиг.4.).
Логистичната готовност за доставка показва в каква степен функцията снабдяване може

да реализира желаните от клиента срокове и
периоди на доставка [13]. Основният конфликт,
който непрекъснато стои за разрешаване пред
логистиката, е как да се осигурят ниски разходи за подържане на запасите и едновременно
да се подържа висока сигурност на осигуряването на производството с материали. В литературата този проблем се обозначава като дилема на материалното снабдяване [8].
За да се постигне необходимата готовност
за доставка, трябва да се осигури висока логистична ефективност на доставчиците и логистичните процеси в рамките на снабдяването.
Кратките срокове за доставка при висока степен на спазване на сроковете водят до пократки процеси за планиране на доставките.
Положителният ефект от това е, че се постига
по-висока точност на прогнозите на потребностите и по-висока степен на сигурност на осигуряването на производството. По този начин
бързо променящите се желания на клиентите
могат да се удовлетворят бързо и гъвкаво, без
да е необходим допълнителен капитал за увеличаване на складовите запаси, както и произтичащите от това разходи. По-високата степен
на спазване на сроковете от страна на доставящото предприятие води до пряко подобрение
на сигурността на неговите логистичните процеси, а това от своя страна води до по-висока
сигурност на осигуряването на производството
със снабдяваните материали.

Логистично обслужване
Точност на доставка

Срок на доставка

Точно спазване на сроковете и
точно спазване на количествата

Къси срокове на доставка

Ефективност на
логистиката на
снабдяването
Ниски процесни разходи

Ниски разходи за запаси

Разходи за снабдяване

Разходи за капитал

Логистични разходи
Фиг. 4. Система от цели на логистиката на снабдяването

Целта повишаване на готовността за доставка чрез логистично ориентиран избор на
доставчиците често се конкурира с целта по-
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ниски разходи за снабдяване респ. материали.
Такъв конфликт на целите е характерен, когато
трябва да се вземе решение, дали да се пос-
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тигне икономия на разходи посредством закупуване на изделия от други организации, което
обаче може да доведе до повишаване на рисковете, произтичащи от процесите на снабдяване
[28].
Друг конфликт на целите характерен за
логистиката на снабдяването е между целта за
съкращаване на разходите за снабдяване чрез
увеличаване на обемите на доставка и целта за
намаляване на разходите на капитал, обвързан
под формата на запаси, От една страна намаляването на броя на поръчките води до пониски разходи за организиране на процесите на
снабдяване, тъй като те ще се извършват през
по-големи интервали. По-малкият брой на поръчките предполага доставките да се извършват на по-големи партиди, с което могат да се
постигнат икономия на разходи за транспорт и
отстъпки в цената. От друга страна обаче малкия брой доставки на по-големи количества
водят до по-високи складови запаси, от които
произтичат по-големи разходи за складиране и
съхранение, по-големи капиталови разходи,
както и повишен риск за унищожаване, повреждане и загубване на определени свойства на
съхраняваните изделия.
Заключение
Успешното удовлетворяване на изискванията на производствената система по отношение
на показателите качество, цена и срок на доставка на поръчката, изисква от всяка фирма,
участваща в логистичната верига на даден краен продукт, да изгради ефективно функционираща логистична система чрез тясно обвързване и интегрирано управление на трите подсистеми на логистиката в организацията. Това
означава непосредствено управление на продуктовия поток през предприятиета от момента,
в който постъпва поръчката, до момента, в
който клиентът получи готовата стока, при минимален разход на средства.
Ефективното управление на логистичната
система гарантира намаляване на себестойността, повишаване на доходността и същевременно подобряване обслужването на доставките. Така се постигат икономии, които пряко
въздействат върху паричните потоци на организацията в посока на осигуряване на допълнителни финансов ресурс за реинвестиране в
други дългосрочни стратегически проекти.
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OBJECTIVES OF THE SUPPLY LOGISTICS
Ivan Dimitrov, Adile Mustafova
Prof. Asen Zlatarov University of Burgas, Bulgaria
Abstract
Logistics is an important element of the company corporate strategy. The aim of the paper is to present the
subsystems of the supply logistics, the aspects of the supply logistics, the structure of the supply logistics
processes and the aims and the objectives conflicts of the supply logistics.
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МОДЕЛИ ЗА КОНТРОЛИНГ НА ЛОГИСТИКАТА НА СНАБДЯВАНЕТO
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Резюме
Стопанските организации все повече разглеждат логистиката като една от най-важните области в тяхната
организационна стратегия. Целта на статията е да разгледа методите и моделите в областта на логистичния
контролинг, да се посочат различията в понятията контрол и контролинг и да се представят особеностите на
моделите и диаграмите на складовите материални потоци
Ключови думи: логистичен контролинг, снабдителска логистика, модели за логистичен контролинг, складиране
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Увод
Съвременното разбиране за функциите и
задачите на контролинга се характеризира с
широк диапазон на мненията относно техния
състав и структура. В единия край стоят тезите
за строго разделяне на планирането, регулирането и контрола, а в другия възприемането му
като междуфункционална и интегративна, координираща концепция, която се издига до ниво
на организационна институция [3].
Координирането на процесите на планиране, регулиране и контрол може да се раздели
на две области [4]. Първата област обхваща
така наречената системообразуваща координация. Тя има за цел създаването на планови,
контролни и информационни системи, както и
съответните инструменти за овладяване на задачите. Втората област съдържа така наречената системообвързваща координация. Тя разглежда координирането като текущото адаптиране и съгласуване на осигуряването с информация за целите на планирането и контрола във
вече съществуваща система. Тя обхваща всички координационни действия, необходими за
подходящо решаване на проблемите, които
позволяват на организацията да реагира своевременно и целенасочено на непрогнозируемите
смущения.
В центъра на координационните задачи на
контролинга се намират изграждането и текущата експлоатация на плановата, контролната
и информационната система. Посредством
информационната система той трябва да осигури обработени проблемноориентирани данни,
които да съответстват на изискванията на получателите. Получателите и потребителите на
тези данни могат да са разположени на всички
йерархични нива на предприятието.

Класическите инструменти на контролинга
са насочени предимно върху разходите. На
сегашния етап на икономическо развитие на
организациите като критични фактори за успех
на предприятията могат да се посочат не само
разходите за дейността и качеството на продукцията, но и сроковете на доставка и степента на спазване на заявените срокове [1, 12]. От
тук може да се направи извода, че контролингът ще придобива все по-голямо значение в
областта на логистиката.
1. Различия в задачите на логистичния контролинг и контрол
Основните задачи на логистичния контролинг се състоят в извършването на периодични
проверки на размера на разходите при осигуряването на доставките. За да изпълни успешно
тези си задачи контролингът трябва да набави
необходимата информация, да я уплътни по
проблемноориентиран начин и да я предостави
на вземащите решения в подходящия момент
от време [9].
Основните задачи на логистичния контрол
се изразяват в периодично пресмятане на найважните показатели, отнасящи се до една или
повече логистични системи. Изчисленията се
основават на отчетните данни, извличани от
информационната система на предприятието
като пресметнатите показатели се предоставят
на съответните ръководители за последващ
анализ [11]. Системата за текущ контрол представлява важен инструмент за изпълнение на
функцията регулиране, чрез която се извършва
непрекъснат анализ на логистичните процеси
[14]. Основна предпоставка за функционирането на системата за текущ контрол е осигуряването на непрекъснат поток от информация.
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Регулярното периодично регистриране и съхраняване на данните посредством система за
текущ контрол (мониторинг), изчисляването на
по-важните показатели и тяхното визуализиране
позволява да се направят целенасочени изводи
за логистичните процеси.
Задачите на логистичния контрол и контролинг изглеждат подобни, но в зависимост от
областта на приложение те се различават в помалка или по-голяма степен. Характерно за
логистичния контролинг е, че той се реализира
предимно на по-висшите нива на логистично
планиране - тактическо и стратегически, докато
логистичният контрол се осъществява предимно на оперативно ниво.
2. Модели за логистичен контролинг
Логистичните модели се използват: за общо опознаване на реалността; за опознаване на
статичното и динамичното поведение на логистичната система; за проучване на причините за
проблемите и тяхното влияние; за информационна основа за извеждане на мероприятия и
целенасочено въздействие респ. интерпретиране на системата [8].
Търсенето на решение на проблемите чрез
модели позволява разкриване и оценяване на
алтернативите за тяхното решаване. Моделите
принципно могат да бъдат разделени на описателни и обяснителни.

2.1. Описателни модели в логистиката
Текущият логистичен контрол на снабдяването се основава на модели, описващи динамичните връзки между логистичните цели. Голяма част от подходите в рамките на описателните модели се основават на системния подход. Според него изследваните области се дефинират като системи, които се разграничават
една от друга посредством ясно описани точки
на взаимодействие. Получените логистични
системи могат да се опишат и оценят посредством връзки от типа “вход-изход” [5, 7, 10].
Първият описателен модел, който намира
най-напред приложение в икономическата наука, е общият складов модел. Общият складов
модел илюстрира изменението на складовия
запас в хода на времето, който се явява разлика между материалните потоци, постъпващи и
напускащи склада. Складовият запас, измерен
в произволен момент, може да се определи
непосредствено от графиката от стойността по
ординатата (фиг. 1а)
Диаграмата на материалните потоци в логистиката на снабдяването позволява обособен
анализ на динамиката на входящите и изходящите материални потоци чрез тяхното визуализиране с две различни линии, поради това че
двата потока протичат принципно независимо
един от друг. Всички входящи и изходящи количества се определят с натрупване към съответния момент и се визуализират (фиг. 1б).

Фиг. 1. Диаграми на складовите потоци, изведени от общия складов модел [6]

Стартовата точка на изходящия поток се
намира в началото на координатната система,
докато началната стойност на входящия поток
се описва от наличния запас в началото на разглеждания интервал. Текущият складов запас
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се определя от вертикалното разстояние между
двете линии [2].
Диаграмата на потоците в логистиката на
снабдяването се основава на принципа на черната кутия. Според него складовата система
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може да се моделира като бункер заедно с
постъпващите, напускащите и намиращи се
като запас поръчки (фиг. 2.). Степента на запълване на бункера изобразява средния запас в
склада. Постъпленията в склада се причиняват
от пристигащите поръчки за снабдяване, а изходящите потоци от отпускането на материали
за производството. Максимално възможният
изход на склада се определя от техническия
капацитет на производствената или складовата
система. За разлика от производствените системи максимално възможният изход тук обаче
няма решаващо значение. При складовите системи целта е да се осигурят необходимите количества съобразно конкретните потребности.
Диаграмата на складовите потоци илюстрира изменението на входящите и изходящите
потоци с натрупване във времето. Реалният
процес на ежедневно движение на складираните материали може да се визуализира като
стъпаловидна линия. След като се свържат
началните и крайните точки на съответните

линии в разглеждания времеви интервал, може
да се направи разграничение между реалното и
идеалното движение на потоците (фиг. 2). Посредством изобразяване на идеализираните движения на потоците могат да се онагледят както
логистичния показател “среден складов запас”,
така също и показателите “средно време за
престой в склада” и “среден темп на потребление”.
Средното време за престой посочва средната продължителност на престоя на дадена
съхранявана позиция в склада. То може да се
определи като хоризонталното разстояние
между идеалната линия на входящия поток и
идеалната линия на изходящия поток.
Средният темп на потребление характеризира действителното средно потребление на
покупни изделия от производствената система.
Той се изчислява като отношението между броя
на отпуснатите от склада изделия за определен
интервал от време и броя на дните в този интервал.

Фиг. 2. Бункерен модел и диаграма на потоците в процеса на складиране [2]

Посочените показатели акцентират на целевата величина “логистични разходи”. Втората
основна цел на снабдителската логистика е
постигането на висока готовност за доставка.
За да могат да се направят полезни изводи за
степента на ефективност на снабдителската
логистика, трябва да се определят показатели
за оценка на точността на доставките. При дефинирането на такива показатели трябва да се
вземе под внимание, че съществува вероятност
за възникване на ситуации на дефицит, които
водят по принцип до закъснение на производст-

вените поръчки. В тази връзка е необходимо в
диаграмата на складовите потоци да се посочи
и линията на търсенето на запаса, аналогично
на линията на постъпващите потоци. Тя пряко
кореспондира с линията на изходящите потоци
и позволява определяне на показателя “средно
закъснение на доставките”.
Както се вижда от фиг. 3., изчисляването
на показателя се извършва въз основа на пресмятане на площта в диаграмата. Периодичната
размяна в разположението на линиите на входящите и изходящите потоци подсказва, че в
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определени интервали от време се появява
дефицит от запас. Това означава, че в тези периоди търсенето на производството надвишава
наличните складови запаси. В диаграмата това
се визуализира от участъците, където линията
на търсенето превишава по вертикала линията
на постъпленията. За да се установи средното
забавяне на доставките, всеки появил се размер на дефицита трябва да се умножи на него-

вото времетраене, и сумата от тези стойности
се разделя на сумарното количество на търсенето в разглеждания интервал.
Когато фактическите стойности, представени в диаграмата на потоците, се съпоставят с
нормативните стойности, определени в плана,
тогава могат да се идентифицират отклоненията и да се направят изводи за логистичната сигурност на процесите.

Фиг. 3. Изчисляване на показатели от диаграмата на складовите потоци [2]

След като горепосоченият подход на моделиране посредством бункерен модел се разшири с подсистемите “доставчик” и “постъпване на доставките” може да се моделира цялостния процес на снабдителската логистика. Потоците от постъпващи и изходящи изделия се
допълват с потоците на поръчките, постъпването на изделията и резервираните количества.
Освен визуализиране на всички величини, представени в диаграмата на потоците, могат да се
изчислят и съответните показатели. Ако показателите се разпределят според целите на логистиката на снабдяването, може да се образува система от показатели на снабдителската
логистика.
2.2. Обяснителни модели
Характерно за описателните модели е, че
те моделират освен фактическото така и планираното състояние на различните системи.
Чрез съпоставка на плановите и фактическите
значения могат да се установят отклоненията
от плана и впоследствие да се анализират. Тези
модели обаче не дават обяснение на причините
или хипотези и техните закономерности. Важно
предимство на обяснителните модели е, че те
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могат да опишат причинно-следствените връзки, както и да прогнозират въздействията от
решенията.
Като основен обяснителен модел на логистиката на снабдяването могат да се посочат
складовите характеристични линии. Те позволяват цялостно описание на взаимодействията
между конкуриращите се цели като готовността
за доставка и складови запаси [2, 8]. Складовите характеристични линии се разделят на идеални и реални.
2.2.1. Идеални складови характеристични
линии
Складовите характеристични линии изобразяват в концентрирана форма различните
възможни стационарни състояния в дейността
на склада. Изходните допускания са за непрекъснат процес на постъпване на материалния
поток, дискретен изходящ поток с крайни партиди и липса на смущения в производството.
Тази ситуация може да се онагледи посредством общия складов модел (фиг. 4). Вижда се,
че при наличието на гаранционни запаси може
да се гарантира сигурност на осигуряването на
производствената система по всяко време,
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имайки предвид липсата на ситуации на дефицит. При тези идеализирани условия не се появява недостиг, когато липсва гаранционен запас. Ситуацията се променя, когато средната
стойност на запаса впоследствие се намали

примерно поради закъснял входящ поток или
поради малък начален запас. Колкото е помалък средния запас, толкова е по-висок размера на получения дефицит [8].

Фиг. 4. Складов модел въз основа на идеалната характеристична складова линия [8]

Складовата характеристична линия може
да се представи чрез формула (1) [2, 8]. Според функционалната зависимост се получават
две специфични точки на характеристичната
линия, а именно допирателните точки на характеристичните линии с абсцисата и ординатата.
СЗП =

1 ⎛ СОПС
⎞
− 2 ⋅ ССЗ ⋅ СОПС + ССЗ ⎟
⎜
СТТ ⎝ 2
⎠

където

(1)

СЗП е средно закъснение на
доставките
при
потребление
[РД];
ССЗ - среден складов запас [КИ];
СТТ - среден темп на търсене
[КИ/РД];
СОПС - среден обем на постъпленията в склада (партиди) на
постъпване (броя) [КИ].

П0 характеристичната линия допира ординатата. Това е характерно при нулев размер на
средния текущ запас (СТЗ = 0). Нулевата
стойност на запаса означава, че всяка постъпила доставка в целия си размер постъпва веднага в следващата фаза на производствения
процес, за да балансира съществуващия дефицит [8].
Средният текущ запас - СТЗ0 е допирната
точка на характеристичната линия с абсцисата.
Тази стойност на запаса се предизвиква от
средния размер на постъпващата партида и
представлява маржиналната стойност, при която не възниква забавяне на доставките (СТЗ0 =
СОПС/2). Ако средната стойност на складовия
запас (ССЗ) е вдясно от тази гранична стойност, означава, че е бил предвиден гаранционен
запас (ГЗ), с който се гарантира спазване сигурността на доставките при поява на смущения. Размерът на гаранционния запас се изчислява като разлика между средната стойност на
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складовия запас (ССЗ) и средния размер на
текущия запас (СТЗ0).
2.2.2. Реални характеристични линии
При извеждането на складовите характеристични линии идеалното състояние се отличава по това, че не се вземат предвид смущенията в процесите, отклонения в количествата и
сроковете при входящите и изходящите потоци.
В реалността обаче това не е така. За да се
гарантира сигурност на доставките, трябва да
се подържат гаранционни запаси, с които да се
предотвратят такива смущения.
В маржиналното закъснение на доставките
- СЗ
При входящите потоци могат да се появят
отклонения в количествата и сроковете поради
различни причини като липсващ логистичен
потенциал на доставчиците или вътрешни проблеми при планирането на доставките. Поради
това запасът трябва да се повиши до такъв
размер, че при най-неблагоприятната ситуация
максималното забавяне респ. по-малкия размер на доставката да не доведе до забавяне на
изходящите потоци, т.е потреблението на запаса.
При изходящите потоци възможните промени в търсенето са в количествен и времеви

аспект. При непредвидено покачване на търсенето в рамките на срока на доставка може да
се получи проблем с осигуряването на изходящите доставки, което може да се подсигури
чрез повишаване на запасите. Също трябва да
се вземе под внимание, че потреблението на
запаса (изходящия поток) по принцип не е непрекъснато, а се извършва на партиди. Дискретното потребление на складовия запас съкращава запаса, който е необходим за спазване на
готовността за доставка, като не се вземат под
внимание евентуалните смущения.
Отклоненията в плана могат да се явят поотделно или в комбинация. Тези отклонения
налагат необходимостта от подържане на съответните гаранционни запаси, с които да се противодейства на възможните забавяния в потреблението на запаса. В сравнение с идеалните
характеристични линии тази ситуация води до
изместване на линията по абсцисата. Ако от
друга страна запасът в склада въпреки отклоненията, които водят до повишаване на запаса,
има стойност нула, тогава се повишава резултатното забавяне на потреблението, което минимум може да се получи. Това се илюстрира
с изместването на характеристичната линия по
ординатата (фиг. 5).

Фиг. 5. Фактори, влияещи върху действителната складова характеристична линия [8]

При аналитичното извеждане на формулата обаче трябва да се вземе под внимание, че
изчисленият запас СТЗ1 описва ситуация, в
която всички негативни въздействия се появяват
в един и същ момент и в максималните си
стойности.
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При достатъчна информация за параметрите, които влияят върху състоянието и формата на характеристичната линия могат да се
направят конкретни изводи за логистичния потенциал на склада, както и за въздействията на
планираните мероприятия върху запасите и
забавянето в сроковете.
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3.

Заключение
За да се удовлетворят успешно изискванията на производствената система относно параметрите качество, цена и срок на доставка
на произвежданите изделия, е необходимо логистиката на снабдяването да функционира
ефективно. Една от възможностите за повишаване на нейната ефективност е активното приложение на инструментите на контролинга. Разработването на ефективна система за контролинг поражда необходимост от задълбочено
познаване на методите за моделиране на процесите в логистиката на снабдяването. Тяхното
приложение при проектирането на логистичната система и оптимизирането на нейното функциониране създава необходимите условия за
подпомагане вземането на оптимални логистични решения и постигането на поставените
логистични цели. Приложението на складовите
модели за оптимизиране на процесите на складиране и подържане на запасите гарантира
подобрено обслужване на производствената
система. Това съдейства за намаляване на
себестойността, повишаване на доходността и
същевременно подобряване обслужването на
клиентите на предприятието.
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MODELS OF THE SUPPLY LOGISTICS CONTROLLING
Ivan Dimitrov, Adile Mustafova
Prof. Asen Zlatarov University of Burgas, Bulgaria
Abstract
Increasingly, companies view logistics as a crucial element in their corporate strategy. The aim of the paper is
to present the methods and models of supply controlling, the differences between control and controlling terms,
the peculiarities of the models and the diagrams of warehousing flows.
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Резюме
Основната цел на настоящата статия е да се оцени разработката на логистична концепция. Разглеждат се
основните етапи в процеса на оценяване, а именно оценяване от гледна точка на новите логистични парадигми,
оценяване от гледна точка на използваната методология за изграждане и оценяване от гледна точка на интегрирания логистичен подход, както и елементите, които тези етапи включват. Обърнато е внимание и върху дескриптивните характеристики на логистичната концепция.
Ключови думи: логистична концепция, оценяване, развитие
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Увод
След като се развие една логистична концепция [1, 2] е необходимо нейното функциониране да бъде оценено. За целта е найподходящо процесът на оценяване да се осъществи в три основни етапа, а именно:
- Оценяване от гледна точка на новите
логистични парадигми;
- Оценяване от гледна точка на използваната методология за изграждане;
- Оценяване от гледна точка на интегрирания логистичен подход.
Повечето проблеми, които могат да възникват при оценяване развитието на една логистична концепция са свързани с установяване
на валидността, надеждността и броя на равнищата й.
От една страна валидността и надеждността на разработената логистична концепция се
проверяват чрез сравнение на теоретичните и
практическите индикатори за здравината на
конструкцията на концептуалната рамка. Когато чрез концептуалната рамка може да се
обясни съществуващата теория и практическия
опит, то се смята, че тази рамка е изградена
качествено. От друга страна броят на равнищата се възприема като особено важен елемент при оценяването.
Целта на настоящата статия е да се разгледат основните елементи на етапите за оценяване здравината на концептуалната рамка на
логистичната концепция по отношение на широтата и обхвата й. На база на основната цел
ще се опитаме да изведем ръководен принцип
насочен към теоретичното изграждане на ефективни логистични системи.
От литературните източници [4, 5, 6, 8,
10] става ясно, че идеалните практически дан-
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ни от приложението на методологията за разработка на нова или за преизграждане на логистична концепция се получават на базата на
разработен проект. На практика, обаче не е
възможно да се получат идеални данни, тъй
като съществува недостиг на информация от
научна и теоретична гледна точка. В литературните източници няма подробна информация за
концептуалната рамка и методологиите за развитие на логистична концепция. С други думи
дава се обща представа за възможните варианти за анализ и оценка на логистичната концепция, като фокусирането е върху най-важните
структурни положения на производствената
структура, която е извън контрола на мениджърите по логистика.
Важността при реализирането на производствения профил по отношение на логистичната концепция се отразява върху връзката
между разработката и производството на даден
продукт и резултатите от логистичните дейности. Причините се коренят, в това че производствената структура, изграждана от производствените инженери често създава бариери пред
мениджърите по логистика. Това се дължи основно на липсата на комуникация между различните специалисти.
Подходящ инструмент за анализ на ефектите от производствената структура върху резултатите от логистчните дейности на концептуално ниво са диаграмите, отразяващи причинно-следствените
връзки.
Причинноследствените диаграми позволяват да се направи детайлен анализ на проблемите, които могат
да възникнат.
Прилагаме
анализа
на
причинноследствените връзки за да се фокусираме върху проблемите и да определим приоритетните
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такива. За тази цел е необходимо да се установят взаимоотношенията между резултатите от
логистичната дейност и концептуалните точки.
Основното приложение на диаграмата е под
формата на фигура за разкриването на първичните фази на проекта.
1. Оценяване на теоретичната рамка
Една от причините, поради която е трудно
да се улови същността на логистичната концепция е, че не съществува общоприета рамка

за нейното изграждане. За да обясним развитието на логистичната концепция приемаме, че
логистичната рамка се състои от три дименсии,
а именно:
- логистичен канал;
- логистични дейности;
- логистични равнища.
Сферата на приложение на тези три дименсии е показана на фиг. 1.

стратегия
структура
функционира не

инженеринг
мениджмънт
администрация
опе ра ции
сна бдяване производство дистрибуция обслужва не

Фиг. 1. Рамка на логистичната концепция

Фигурата отразява начинът на развитие на
конкурентните позиции на разработената логистична концепция по протежението на трите
дименсии. Първоначално логистиката се фокусира върху дистрибуционната система. Покъсно фокусът се разширява и обхваща производствената система и най-накрая снабдителската система. От проучените литературни източници [3, 8, 9] става ясно, че в бъдеще все
повече ще се засилва фокусът върху обслужващата система. Основните дейности, които се
възприемат като важни са операциите, т.е. физическия поток. След това по важност се подреждат последователно административните
дейности, управлението и инженеринговите
дейности. Трябва да се отбележи, че инженеринговите дейности все още не се възприемат
като важни за логистиката, докато особено
влиянието на поддържащите дейности все повече се засилва. Това от своя страна води до
промяна в системните равнища на логистиката.
Първоначално са съществували само функционалното и структурното равнище, които са били от значение за логистиката. Но от проучените литературни източници става ясно, че все
по-често се обръща внимание и на разработваните стратегии.

1.1. Оценка на основните аспекти на логистичната концепция
Когато се оценява теоретичната рамка на
логистичната концепция е необходимо да се
опишат аспектите, които обхваща. Различните
автори се фокусират върху различни аспекти
на логистиката. Различните области на фокусиране могат да се обособят най-общо в четири
групи
- Фокусиране върху дистрибуцията –
обхваща оперирането и управлението
на складираните материали и суровини
и тяхната физическа дистрибуция;
- Фокусиране върху производството –
обхваща фокусирането върху фундаменталното управление на запасите от
стоки, а също се фокусира и върху
управленската система;
- Фокусиране върху снабдяването – обхваща основно фокусирането върху
партньорските
взаимоотношения
с
доставчиците;
- Фокусиране върху логистичната стратегия – отразява важността на логистичните канали.
Разбира се съществуват и модели, които
предлагат комбиниране на системните равнища
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с логистичните канали, по този начин се обхващат повече аспекти от логистиката.
1.2. Логистична парадигма
Логистичната парадигма е друг аспект на
логистичната концепция. Тази парадигма се
подразделя на няколко под-парадигми, а именно:
- Аналитична – може да бъде позиционирана в рамките на потока от дейности и е основана на изследването на
операциите. Много е подходяща за управление на потоците от дейности.
- Базова – кибернетичната база на тази
парадигма подчертава контрола върху
логистичните дейности и начина на
вземане на решения;
- Концептуална – разглежда логистиката
от организационна гледна точка;
- Интегрирана – обхваща логистиката от
всички гледни точки.
2. Оценяване развитието на логистичната концепция въз основа на методологията за проектиране
Оценяването на проектираната логистична
концепция е улеснено спрямо оценяването на
теоретичната логистична рамка. Причината се
крие във факта, че методологията е основана
фундаменталните подходи UPS (развитие на
производствените системи) и VIPS (производствен мениджмънт адаптиран към организацията).
Могат да се разграничат четири важни характеристики на двата подхода, които се отнасят до
методологията за разработка на логистична
концепция. Първо тези подходи се фокусират
върху производството, после изпълняват ролята на моделиращ подход и накрая прилагат
концептуални модели и методи [11].
2.1. Производство и логистика
Връзката между логистичния мениджмънт
и производствения мениджмънт е субективно
възприятие, но все пак те са много близки.
Разликите между производствения процес и
транспортирането са много малки: и двете са
дейности, които изискват ресурси и отнемат
време. Основната разлика между производствената система и логистиката е външното влияние, т.е. взаимоотношенията с доставчиците и
клиентите. VIPS подхода се основава на много
широко възприятие на производствения мениджмънт и подпомага развитието на външните
взаимоотношения. Освен това този подход се
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прилага и при разрешаването на възникнали
дистрибуционни проблеми. От тук може да се
заключи, че VIPS подхода е много подходящ за
приложение в логистиката.
2.2. Моделиращ подход
Една от разликите между подходите UPS и
VIPS е начинът на моделиране. При подхода
UPS се стартира от „идеалните” фактори за
разлика от подхода VIPS, където съществуващите ограничаващи условия се избягват чрез
откриване на ново решение на проблема. За
разлика от начина, по който се моделира системната рамка тук се предполага, че безкрайността на пътя за изграждане е следният: еволюционната дименсия описва две възможни
съществуващи ситуации, а именно „както е” и
„как трябва да бъде”. При моделиращата рамка
на логистичната концепция приложение намират още две дименсии: базово равнище и системни равнища. Двата подхода UPS и VIPS карат организацията да се концентрира върху
специфичните равнища и да структурира работния метод за извличане от организацията на
специфичните за нея модели от базовите и частичните модели. Именно това е характерно за
методологията за разработка на логистичната
концепция.
2.3. Приложение на концептуалните модели
Управленската концепция включена в подхода VIPS е свързана с приложението на различни концептуални модели. Основно приложение намира SSM методологията. Тя включва
теоретичната основа за разрешаването на неструктурните проблеми. Един от проблемите,
както за SSM методологията така и за логистичната концепция е от една страна съществуването на множество аспекти, а от друга начина на тяхното комбиниране. Освен това SSM
методологията осигурява базови решения от
различни гледни точки, както и комбинирането
на тези гледни точки в базови дефиниции за
системата. Това се дължи на факта, че SSM е
основна методология, която се прилага за разрешаване на частни проблеми в специфични
ситуации. В същото време основната цел на
методологията за разработка на логистичната
концепция е да се изгради рамка от възможни
решения на голям клас проблеми. Този проблем е в основата на изграждането на хипотеза
отнасяща се до функционирането на логистич-
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ната система и фокусирането върху SSM методологията.
2.4. Приложение на концептуални методи
Нито подхода UPS, нито подхода VIPS са
специфични методи. Това означава, че взаимоотношенията между понятията задача, система и дейност са централни при оценяването
на логистичната концепция. В същото време
производствения мениджмънт се
възприема
като част от методологията за разработка на
концепцията. В процесът на разработка могат
да се използват различни концептуални методи
като вербалното описание, математически модели, диаграми и т.н. Основната изследователска задача е да се установят и класифицират
методите и техниките за моделиране на логистичната концепция. Най-подходящи предложения за използване като базови концептуални
модели са производствената концепция и техниките IDEF.
3. Интегриран логистичен подход
На база описаното в предходната точка
става ясно, че методологията за разработка на
логистичната концепция е подход за изграждане
на ефективна логистична система. Тук ще се
опитаме да установим до каква степен предложената методология е сходна с изискванията на
логистичния подход основан на интегрираната
логистика.
Първоначално рамката на логистичната
концепция се възприема като нов аспект в интегрираната логистика. По този начин се подчертава значението на рамката на логистичната
концепция в сравнение с останалите физически
дейности на материалния мениджмънт, производствения контрол и физическата дистрибуция.
От друга страна рамката на логистичната концепция спомага за комбинирането на тези аспекти в общ интегриран модел. В тази връзка
следва да обобщим елементите включени в интегрираната логистична концепция.
3.1. Интеграция
Интеграцията в логистиката е основен
проблем. Същността й се базира на материалния поток, който се явява като обединител в
три насоки, а именно обединяващ организацията, стандартен обект на организационните функции и обединяващ виртуалната организация.
От гледна точка на планирането и контрола, интеграцията се възприема като начин за
постигане на интегриран материален поток,

където запазите от стоки са използвани контролирано. От друга гледна точка управлението на
веригата от доставки обхваща взаимоотношенията между доставчиците. Те се използват за
интегриране на материалния поток, а стойността и обектите отново се прилагат контролирано.
Третата гледна точка е маркетинга. Той се отнася до обслужването на клиентите и обхваща
контролът върху конкуренцията. Четвърта
гледна точка е финансовият поглед, където материалният поток се свързва директно с доходността на организацията. И най-накрая е управлението на човешките ресурси, където материалния поток обединява служителите чрез
установяване на верига от клиенти [4, 5, 6, 10].
Оттук интеграцията може да се разглежда
като дименсия, обединяваща познанията от
всички тези аспекти в един обобщен аспект,
който да рефлектира върху промяната на отделните аспекти. Концепцията за различията е
неразделна част от концепцията за интеграцията и следователно е еднакво важна за отчитане
на това, дали се постигат желаните резултати.
3.2. Комбиниране на множество аспекти
Друга важна особеност е как методологията за разработка на логистична концепция влияе на съществуващите аспекти. Чрез комбинирането на множеството аспекти се формират
цели за генерирането на специфичен поглед
върху системата. Освен това всяка от тези цели може да се характеризира със собствен аспект, който е част от системата. Комбинирането на индивидуалния опит, организационните
аспекти и различните гледни точки, определени
от интегрираната логистика, може да доведе до
усвояването на комбинираното знание за организацията.
3.3. Ситуационни фактори и процесно фокусиране
Най-важният отличителен белег на методологията за разработка на логистична концепция е това, че логистичните ваимоотношения са
специфични за всяка организация и за фокусирането върху характерните за нея фактори,
които обуславят конкретната ситуация.
В същото време при разработката на логистична концепция е добре да се прилага процесното фокусиране. То е важно за опознаването на материалния поток като обект, а не
като резултат от частичните организационни
функции. Процесната ориентация е насочена
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към материалния поток, която е основна дименсия в рамката на логистичната концепция.
3.4. Качествени причини
Методологията за разработка на логистична концепция не е количествения анализ, а качественото оценяване. Това, на практика е в
противоречие с мнението на повечето автори,
според които количествените методи са необходими. Проблемът не е в липсата на добри
количествени методи, а в липсата на систематични подходи за приложението им.
От изложените елементи на логистичната
концепция става ясно, че целта в случая не е да
се детайлизират дейностите от аналитична или
холистична гледна точка. Целта е да се прилага
способ, чрез който да се установи диалог между холистичния подход (чрез използването на
концептуални задачи) и детайлизирането на
равнищата (чрез задаването на въпроси, обхващащи от взаимоотношенията до транферирането между аспектите и между равнищата).
4. Приложение на логистичната концепция
Логистичната концепция се развива на базата на изискванията на парадигмите на интегрираната логистика [2] и на базата на фрагменти от съществуващите теории. Затова смятаме, че методологията има реално практическо приложение. Ситуациите, в които методологията е подходяща и е почти идентична със ситуациите, в които се прилагат старите парадигми са неподходящи. Именно поради тази
причина се прилага подхода на интегрираната
логистика. Съществуват три детерминанти,
според които предлаганата разработка на логистична концепция [1, 2] е приложима, а
именно:
- характеризиране на логистичните управленски задачи;
- индустриални характеристики;
- проектни характеристики.
Логистичните управленски задачи се характеризират чрез комплекснонстта, несигурността, понижаване на цените и конфликт на
интереси. Комплексността е единицата за определяне важността на фактора. Става въпрос
не само за комплексност във физическата система, а също и в организацията и при разрешаването на проблеми, когато системата е със
силна вътрешна ориентация. Силата на този
подход е налице, когато цялостната логистична
система е трудно разбираема при използването
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на стандартни аналитични подходи. Друг пример, в който методологията може да бъде приложена е ситуацията на несигурност при изпълнение на задачите, включващи производствените поръчки и конфликтните интереси, пресичащи организационните граници.
Не съществуват специфични индустриални
характеристики, отчитащи развитието на методологията. Но целта на всяка производствена
организация е да установи коя част от производството й изпълнява централна роля. Двата
основни критерия са производствените поръчки
и динамично променящите се условия, които
отново са неразривно свързани с комплексността и несигурността при изпълнението на
логистичните управленски задачи.
Проектните характеристики на логистичната концепция обикновено се прилагат като първоначална фаза за друг процес. Причината е,
че важността на резултатите се определя от
голяма област на вероятностни решения, водещи до концептуално решение. Друга възможност за приложение е, когато се изисква интензивност на вътрешно организационните комуникации, каквито са взаимоотношенията с доставчиците.
Освен посоченото до тук е необходимо да
се фокусираме и върху дескриптивните характеристики на логистичната концепция.
Те намират приложение при обхвата на
подхода на логистичната концепция, т.е. изображение, анализ, диагноза и проектиране.
Изискванията за приложения на различните методи са посочени в таблица 1.
Табл. 1. Обхват на приложение на логистичната
концепция
Приложение
Изисквания
Изображение
Дескриптивни елементи
Анализ
Методи за оценяване
Диагноза
Норми
Проектиране
Автоматизирани системи

Чрез дескриптивните елементи се определя целта на методологията за разработка на
логистична концепция. Тя се изразява във възможността за улесняване проектирането на
ефективна система. За да се получат задоволителни резултати от предлаганата методология
се използват голям брой фактори, които да
направят възможно практическото й приложение.

Иван Димитров, Велика Бинева

Обхвата на приложение на методологията
за разработка на логистичната концепция се
реализира с помощта на следните дейности:
- Анализ – когато се провежда анализа е
необходимо да се фокусираме върху
критичните проблеми и за целта да
приложим относителни методи за анализ. Този инструмент за диагностика
дава възможности за приложението на
концепцията като инструмент за позициониране. Например при използването на бенчмаркинг.
- Проектиране – в ситуациите на проектиране на логистичната концепция, тази дейност се прилага като способ за
комуникиране между холистичния метод и частичното детайлизиране на даден аспект, който е част от материалния поток от дейности и логистиката.
Мениджърите по логистика трябва да
възприемат логистичната концепция
като част от методологията за проектиране.
- Инженеринг – инженеринговия процес
изпълнява ролята, в която концепцията
може да обслужва връзките например
при спецификация на изискванията при
проектирането на логистиката.
- Изпълнение – ролята на методологията
във фазата на нейното изпълнение обслужва упътването при оформянето на
нормите и контролиращите лимити.
Концептуалната форма е договор
между партньорите в процеса на изпълнение, което от своя страна води
до ефективното разгръщане на логистиката.
- Контрол – контролът по своята същност е съхранение на постигнатото в
предходните дейности. Причината е, че
е необходимо моделът на логистичната
концепция и поведението на материалния поток да бъдат управлявани по начин, който да реагира адекватно на
промените на околната среда.
На база на областите, които обхванахме
при оценяване на нова развита или усъвършенствана логистична концепция се обособиха
групи от инструменти, техники, модели, алгоритми и т.н., които мениджърите по логистика
биха могли да използват при формирането на
програмна система за изграждане на логистична концепция.

Причините за разработката на такава
програмна система са свързани с възможността за избягване на някои ограничения, а именно:
- проблемите се разпределят по начин,
който да доведе до организиране на
елементите на един подход в изграждането на методология, а не толкова
как да се работи с концепцията;
- трябва да бъдат развити потенциалните
възможности, по начин който да доведе до тяхната приложимост и визуализацията за улесняването на изискваната креативност.
Една от целите на такъв тип приложение е
да се автоматизират качествените процеси, като в случая приложение трябва да намерят
подходи, които да доведат до качествено изложение и по този начин да се формализират
връзките обособени при анализа на причинно
следствените диаграми. В същото време моделът трябва да се прилага бързо да бъде достатъчно лесен за приложение, за да може да бъде
ефективен.
Проблемите които могат да възникнат при
изграждането на експертна система, са че дори
и системата да обяснява как да се вземе точно
решение, използващите го могат да имат трудности с избирането и приложението на системата. Това от своя страна може да доведе до
получаване на некачествена оценка. Разработката на методология за логистична концепция
по принцип изисква специфични инструменти,
като ние се опитваме да улесним инструмента
и да формализираме информацията, както и
знанията, които се получават.
Заключение
Класическият логистичен конфликт на интереси обикновено възниква поради различните
гледни точки, различния начин на дефиниране
на концепцията и липсата на комуникация между служителите. Чрез изграждането на концептуален модел за оценяване се създадат условия
за възприемане на една и съща гледна точка, а
също така и възможности да се постигне консенсус по отношение на важни критерии.
Логистичната концепция осигурява необходимата основа за анализ и диагностика при
възникването на противоречия между фактическата и желаната ситуация. Освен това съществува и вероятност да бъде изградена и
стратегия, чрез която да се постигнат подобрения и да се обяснят причините за използването

187

ОЦЕНЯВАНЕ РАЗРАБОТКАТА НА ЛОГИСТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ

на качествени аспекти. Самите резултати могат
да бъдат невалидни, но това да окаже влияние
върху логистичната концепция.
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EVALUATION OF LOGISTIC CONCEPT DEVELOPMENT
Ivan Dimitrov, Velika Bineva
Prof. Dr Assen Zlatarov University of Burgas, Bulgaria
Abstract
The aim of this paper is to present evaluation of logistic concept development. Principal tasks of the
evaluation process: an evaluation of the logistics concept as a new logistic framework, an evaluation of logistic
concept development as a design methodology and an evaluation of logistic concept development as an integrated
logistic approach. We paid attention to the logistics concept; the focus has been on the descriptive characteristics
of the logistic concept.
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ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ – В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Елена Бакалова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В статията се прави класификация на транспортно-логистичните системи. Посочени са основните принципи за оптимизиране транспортните системи в условията на криза чрез съкращаване на престоите.
Ключови думи: транспортна система, криза, оптимизиране
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Обща теория за системите е научно направление свързано с разработката на универсални модели системи, тяхната структура, динамика на измененията и методика на анализа.
Известни са три основни свойства вътрешно присъщи на системите. Първото от тях характеризира целостта на системите, т.е. тяхното единство и съвместимост на елементите
образуващо системата. Елемент на системата
това е всеки функционално обособен нейн
обект, който не подлежи на по-нататъшно деление. Системата може условно да бъде разчленена на отделни елементи с цел анализ или
изучаване на всеки от тях, но при изкуствено
физическо разчленяване и прекъсване на връзките между елементите системата губи своята
цялостност и престава да бъде такава.
Наличието на вътрешносистемни връзки
между елементите е второто най-важно качества на всяка една система.
Третото свойство на всяка система се
проявява в нейната интерактивност (обединително качество), т.е. е в това, че системата
само след като е обединила съставните елементи придобива тези функционални възможности, които не са присъщи на всеки елемент
по отделно. Например Метрополитена се състои от такива елементи, като тунели, релсови
пътища, спирки, екскалаторни линии, електрозахранване, вентилации и др.При всеки от тези
елементи съществуват определени функции, но
само обединени в едно цяло те изпълняват новата функция, т.е. способността да превозват
пътници.
От общата теория на системите е известна
тяхната градация на прости, сложни и големи.
Простата система се състои от ограничен
брой елементи и връзки между тях Сложната
система се характеризира в голямо число елементи и разклонени връзки. Такива системи
може при техният анализ условно да бъдат

подразделени на няколко прости системи, които са част от сложната система и често се наричат подсистеми.
Голямата система или система на трето
равнище се образува от няколко сложни системи, които на свой ред представляват нейни
подсистеми.
Основният въпрос при системите е какво
обединява техните елементи в прости системи,
простите системи в сложни, а сложните системи в големи. Отговорът на този въпрос се състои в определянето на така нареченият системообразуващ фактор. Такъв фактор е целта на
системата. За достигането на целта се извършва обединението и целта е основата за възникване на всяка една система, а също така и инструмент за поддържане на нейната стабилност.
Системите биват адаптивни (гъвкави) и неадаптивни (твърди). Първите могат самостоятелно да се приспособяват към условията, в
които те съществуват. Например в авиацията
автоматизираната система за управление на
полета (автопилотът) има възможности за самоадаптиране при конкретните условия на полета. При неадаптираните системи такива възможности не съществуват, което обуславя тяхната функционална ограниченост-еднозначност.
Пример за такава система е унифицираната
система за мерки, теглилки, времеви измерения и т.н.
система
Под
транспортно-логистична
следва да се разбира оптимизирана съвкупност
на функционално свързани елементи, по които
последователно се придвижват материални,
финансови и информационни потоци и с оглед
подпомагане на това движение се включват
допълнителни услуги. Както вече беше казано
при своят анализ транспортно-логистичните
системи могат да бъдат разделени на отделни
елементи и подсистеми. Най-често при това
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разделение се определят подсистеми с функционално и обслужващо предназначение.
Функционална подсистема е тази, която
обединява елементи свързани с оптималната
реализация на основната функция на транспортна при придвижването на товарните и пътнически потоци.
Обслужващата подсистема има за цел да
поддържа функционалната подсистема и тук се
включват финансовите, застрахователни, информационни, охранителни и други функции.
Проектирането и анализа на транспортнологистични системи предполага тяхното деление на съставящи подсистеми и елементи с цел
проявата и отстраняване на тесните места,
търсене на възможности за намаляване разходите и времето за придвижване на потоците,
по-доброто използване на ресурсите и разработка на тази система на модели за повишаване ефективността на транспортния бизнес.
От гледна точка обхвата на транспортнологистичните системи те могат да бъдат класифицирани в четири вида:
- Производствени
транспортнологистични системи, чиято цел е оптимизация на процесите на придвижване
на стоковите потоци само в пределите
на технологичните цикли на изготвена
продукция. Тези функционално специализирани системи винаги отразяват
определена отраслова специфика от
сферата на производството или услугите. Например системи в машиностроенето, металургията, химическата
промишленост, хранителна промишленост и т.н. Подобни транспортнологистични системи обхващат придвижването на потоците в рамките на
отделни предприятия или по-големи
структурни-обединения, корпорации и
са получили названието микротранспортно-логистични системи.
- Транспортно-логистични системи, които свързват разнопрофилни микросистеми и обединяват товарните потоци в
няколко отрасли на производството и
услугите се наричат мезотранспротнологистични системи, пример за подобни могат да бъдат системите обвързващи, металургията, с машиностроенето; селското стопанство, в хранителната промишленост, търговията и
т.н.
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Макротранспортно-логистичните системи обединяват товарни потоци в
рамките на един или няколко региона,
но могат да бъдат разпространени и на
цялата територия на дадена страна даже наднационална територия. Пример
за такива системи са железопътния
транспорт превозвачите на Балканите,
в Западна Европа и др., трансевропейските коридори, тръбопроводните
системи за природен газ, петрол.
- Глобалните транспортно-логистичните
системи служат за обединяване на
транспортните потоци на транснационални корпорации, финансовопромишлени групи и други икономически
структури действащи на континентално
или световно равнище, пример за такава система е общоевропейската система за сигурност, енергийната система на ЕС газопреносната система на
Газпром и др.
Транспортните системи могат да бъдат
класифицирани още в три типа.
- транспортно-логистична система с
преки връзки, функционирането на която става без участието на посредници;
- ешелонирана транспортно-логистична
система, която представлява многоетапна система при която товарните и
пътникопотоците се движат с участието на един или няколко посредника;
- гъвкава транспортно-логистична система, която от своя страна е комбинация между първите две системи.
Както вече бе отбелязано всяка транспортно-логистична система е съвкупност от елементи имащи определени функционални връзки. Тези взаимосвързани елементи се наричат
структурни звена на транспортно-логистичната
система. Такива звена могат да бъдат предприятията доставчици на суровини, производствените предприятия произвеждащи готова продукция от доставените суровини, посреднически организации участващи в процеса на придвижване на товарните потоци или готовата продукция към получателите.
Потоците от ресурси (материални, финансови, информационни и обслужващи) се зараждат в началното звено на транспортнологистичната система. Тук се извършва тяхното първично преобразуване, натрупване и предаване към входа на следващото звено осигуряващо приемането на тези потоци, тяхното
-
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второ преобразуване, вторично натрупване и
преход към следващото звено. В крайното звено на транспортно-логистичната система се
извършва и погасяването на всички тези потоци. По такъв начин във всяко звено транспортно-логистичната система се извършват един
или няколко бизнес-акта. Звената, които участват в процеса на придвижване на потоците образуват веригите за доставка. На тази основа
под веригите за доставка се разбира построяване в последователен ред на всички взаимосвързани бизнес-актове осигуряващи покупката
и доставката на суровина и комплектовка, производство на продукция нейното транспортиране, претоварване, съединение и продажба на
крайния потребител. Наред с понятието верига
с доставка съществува и понятието транспортно-логистически канал с което понятие се
обозначава маршрута, по който се построяват
звената на доставка. Такива маршрути от началото до края на транспортно-логистичната верига могат да бъдат няколко.
Смесените структурни звена образуващи
веригите за доставка трябва да бъдат координирани по размер, използвани технологии и
мощности (пропускателни способности) за
прием преобразуване и взаимно прехвърляне
на потоците. Трябва да се има предвид, че
мощността на цялата транспортно-логистична
вериги на доставките винаги се ограничава от
мощността на нейното най-слабо звено – тясно
място. Ако мощността на ресурсния поток
движещ се по транспортно-логистичната верига
превишава капацитета на слабото звено то
именно там възникват и задръжките в движението на стоковите пътнически потоци.
Като критерии за оптимизация дейността
на транспортно-логистичните системи може да
бъде потърсен обобщаващ целевия показател,
който е своеобразен маяк към достигането на
поставената цел. Пазарният подход за оптимизиране превозите на товари и пътници в условията на пазарна икономика и рецесия трябва
да бъде ориентиран не само към съкращаване
разходите на транспортните компании, респективно рационално използване на техните ресурси, а преди всичко към снижаване разходите на товарособствениците и пътниците, ускоряване на превозите, осигуряване на високо
равнище на сервиз и удобство за клиентите.
Подобен подход изисква разработката и реализацията на решения отчитащи различни взаимосвързани фактори използване на технология
и ресурси на участниците в превозния процес.

При това положение ефектът, който се получава при клиентите на транспортно-логистичните
системи по принцип трябва да надвишава
ефектът възникващ у самите превозвачи.
Само на тази основа при интегриране на
интересите на производството, транспортните
компании и населението могат да бъдат решени изискванията за формиране на конкурентоспособни транспортно-логистични системи. Несъгласуваността на параметрите и ресурсите
използвани на различни етапи на движението на
стоките и пътниците предизвикват срив в дейността на транспортно-логистичните системи и
пречат да използват принципите на оптимизация.
Един от най-важните принципи за оптимизация на транспортно-логистичните системи е
принципът на системния подход към организацията на потоците, нормално е в едни звена на
системата да има дефицит на ресурси, докато
при други звена на транспортно-логистичната
система определен излишък. Благодарение на
системния подход излишъците и недостиците се
обединяват, та че целият маршрут на придвижване ресурсите, с които разполага транспортно-логистичната система максимално да удовлетворяват параметрите на транспортните потоци.
Неотменим принцип на транспортнологистичните системи това е координацията в
работата на превозвачите и транспортнологистичните центрове. Ето защо транспортните звена и местата на тяхното стиковане се
нуждаят от взаимодействие и координация както в технологичен така и в технически аспект.
Оптималното им стиковане предполага съгласуване на такива параметри, като размер на
товаропотока
постъпващ
в
транспортнологистичния център и способността на този
център да приеме и преработи този товаропоток в съответствие със способността на другото транспортно звено да извози потока. С други
думи необходима е единна технология в работата
на
превозвачите
и
транспортнологистичните центрове, което е решаващо за
намаляване замразяването на оборотни средства.
Проблемите за съкращаване престоите на
подвижния състав са характерни за всички
транспортно-логистични центрове. За избягване
на подобни престои в тези центрове трябва да
има резерви от мощности за товарообработка.
Подобни мощности са свързани не само с наличната техника, но и с капацитета на складо-
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вете и могат да бъдат обхванати в четири аспекта.
- пространственият аспект има за цел да
осигури най-ефективна комплектовка
на транспортните комуникации и складовите обекти в промишлените зони и
транспортните възли;
- информационният аспект е насочен
към създаване на съвместна база данни, а също възможности за координация и интеграция на управленските
функции в транспортните фирми и
транспортно-логистичните
центрове
участващи в транспортната система;
- икономикоаналитичният
аспект
на
транспортно-логистичните разходи при
превозвачите
и
транспортнологистичните центрове е свързан с
разработката и реализация на действия
осигуряващи съкращения на съвкупните разходи;
- нормативно-правната база за усъвършенстване координацията в работата
на
транспорта
и
транспортнологистичните центрове е четвъртият
аспект и е свързан с създаване на регламентиращи процедури за придвижване на потоците и оптимизация на документооборота между тези два компонентна на транспортно-логистичната
система.
Основната функция на транспортнологистичните центрове е създаването на запаси
от материалните ресурси и оптималната им
управление. Запасите представляват суровините и материалите, комплектуващите изделия и
готовата продукция, които предстоят да бъдат
потребени. Целта на запасите е избягването на
дефицита, т.е. отсъствие на необходимите ресурси, но в същото време наличието на запаси
винаги е свързано с риска от загуби поради
“умъртвяване” на вложеният в тях паричен
ресурс. Парите вложени за създаването на запаси значително ограничават възможностите на
предприятието за заплащане на труда и придобиване на други ресурси. Най-тежко е положението, когато под формата на запаси са инвестирани кредитни ресурси, тъй като тогава разходите се увеличават и с необходимите средства за обслужване на кредита.
Всички запаси могат да се класифицират
по мястото на тяхното съхранение. Производствените запаси се формират на територията на
предприятието, което ще ги преобразува в го-
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това продукция или полуфабрикати. Стоковите
запаси се формират както в предприятията
производители така и в сферата на обръщението, където те са предназначени за продажба.
Текущият запас служи за осигуряване непрекъснатостта на производствените и търговски
процеси между две доставки на ресурсите.
Гаранционният запас е необходим на предприятията за да могат те да функционират в случай
на нарушаване срока на доставка поради обективни или субективни причини. Сезонните запаси са свързани със сезонната възможност за
доставки, както поради сезонност в производството така и поради климатични условия не
позволяващи тяхното транспортиране.
В зависимост от измерителите на запасите
те могат да бъдат определени като абсолютни
(измерващи се в натурални показатели) и относителни като правило свързани с дни и седмици
в течение на които има осигурения ресурс.
Във всеки един транспортно-логистичен
център трябва да се решават въпросите свързан придобиване и съхранение на запасите. Ако
се поддържат значителни запаси то успоредно
с разходите за тяхното придобиване възникват
и разходи за тяхната издръжка. Величината на
тези разходи зависи от сроковете на съхранение и условията за запазване на потребителната стойност. При приемане на запасите съществуват разходи за товаро-разтоварни работи,
инвентаризация на запасите и контрол по тяхното съхранение. Тези разходи, както и разходите за охрана и застраховка могат да бъдат
класифицирани като преки разходи. Освен преки съществуват и косвени разходи свързани с
финансовите загуби от замразяване на оборотни средства, а също и плащането на определени данъци.
В световната практика са известни три
концепции за управление на запасите в транспортно-логистичните центрове. Първата от тези
концепции е ориентирана към максимизация
на запасите, тази концепция е характерна за
запаси, чийто равнище зависи от множество
фактори преди всичко външни за транспортнологистичната система. Например споровете
между Русия и Украйна за цената на природния
газ пряко се отразяват върху работата на газопреносната система у нас и изискват максимизация на наличния запас от газ в с. Чирен.
Концепцията за оптимизацията на запасите е
най-разпространена в условията на икономическа криза и се базира на точни методики за
разчет на потреблението. Тези методики се
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основават на оптимизиране съвкупните разходи
необходими за покупката и поддържането на
запасите. В условията на икономическа депресия също така широко разпространение полу-

чава и концепцията за минимизация на запасите, която концепция на практика означава отказ
от поддръжка на гаранционен (застрахователен) запас.
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Classifications of transport systems in term of crisis have made in the article. Mentioned are the main
principles for improving transport systems by reducing downtime.
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За нормалната работа на всеки стопански
субект в условията на криза е необходимо не
само да бъде изучена информацията за използването на неговият икономически потенциал,
но е задължително и оценката на външните
фактори, в това число взаимодействието в партньорите. За изпълнение на тази задача е необходимо да бъдат разработени методики за многовариантен диагностичен анализ, които биха
позволили да се обединят не само ретроспективния и перспективния анализ, но и да се определят алтернативни варианти на управленски
решения и оценките от тях.
Съществени възможности за търсене а подобни решения в условията на икономическа
криза дава икономическата диагностика. Тя
представлява процес на изследване на обекта и
получаване в резултат на това на съответната
диагноза, т.е. проявата на измененията настъпили в транспортната система в резултат на
икономическата рецесия. Всеки стопански субект като първично звено на икономиката може
да се характеризира с два аспекта на икономическата диагноза, т.е. оценка: (сканиране) на
деловата външна окръжаваща среда и оценка
на ресурсния потенциал (вътрешните) възможности на субекта. Изследването на външната
окръжаваща среда позволява диагностицираните транспортно-логистични системи предварително да се готвят към възможните негативни
изменения и да се стремят максимално да използват положителните тенденции вътре в отрасъла в страната и на външните пазари. Съвременна икономическа криза показва, че развитието на пазарите в т.ч. и транспортните се
извършва в цикличност, т.е. в последователна
смяна на един или друг стадий на развитие.
Цикълът на деловата активност е важен не само от гледна точка на неговата продължител-
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ност във времето и количеството на настъпилите в резултат на това изменения, но преди
всичко за определянето на момента при преминаване от едно в друго качествено ново равнище на развитие. Тази информация позволява
транспортно-логистичните системи своевременно да се подготвят към промените в икономическата среда и да използват предоставените
възможности за търсене на решения с оглед
компенсиране неблагоприятните промени при
криза.
Общите изисквания към икономическата
диагностика, могат да бъдат дефинирани, както
следва: получаване на максимален обем информация характеризираща най-пълно изследвания обект; възможност за работа с динамични редове; постигане на минимална трудоемкост и максимална оперативност в процеса на
изследване; получаване на резултати на които
трябва да е присъща нагледност и простота в
използването им.
Доколкото става дума за динамика (непрекъснати изменения на определени значения във
времето) възниква въпросът как да се получи
информационен материал за текущото състояние, така че на неговата основа да се вземат
изпреварващи решения за неутрализация негативните последствия на икономическата криза.
За вземането на такова решение е необходимо
да се намери отговор на следните два въпроса:
какви методи за оценка ще бъдат използвани; с
каква периодичност ще се извършват изследванията. Тези въпроси могат да се разглеждат
само в взаимовръзка, доколкото от отговорът
на първия въпрос зависи решението взето относно вторият, което на свой ред се взема на
базата на фактическите потребности.
Икономическата диагностика е насочена
не толкова към изучаване динамиката на сами-
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те показатели, колкото към изучаване структурата на връзките между тях и в това е нейното
основно различие от икономическият анализ.
Икономическата диагностика за дейността
на транспортно-логистичните фирми в условията на криза позволява: да се оцени ефективността
от
работата
на
транспортнологистичната система и на тази основа да се
определи стабилността на нейното развитие; да
се определи ефективността от дейността на
транспортната структура в условията на ограничена информация характерни за икономическата рецесия; да се определят възможните варианти за работа на транспортните структури
на база перспективната структура на връзките
между отделните оценъчни показатели; да се
изследват възможните последствия от управленски решения свързани с дейността на транспортно-логистичните системи преди всичко от
гледна точка на финансовата ефективност.
Като цяло икономическата диагностика на
транспортно-логистичните системи е насочена
към определяне състоянието на стопанската
дейност и оценка на икономическите последствия свързани с реализацията на управленските
решения. Изследванията на диспропорциите в
структурата на финансовите средства, което е
основата на икономическата диагностика формира базата за преструктуриране на транспортно-логистичните системи. Това преструктуриране е свързано с редица предпоставки, които
могат да бъдат обобщени в две взаимно обуславящи се групи: група предпоставки определяни от външните условия в дейността на транспортно-логистичната система (реорганизационни процедури, обявяване в несъстоятелност,
възникващи кредитни отношения и т.н.) и група
предпоставки обусловени от методологията на
извършване
на
финансово-икономическият
анализ. Двете групи предпоставки са тясно
свързани помежду си и когато се определя поподробно съдържанието на финансовата диагностика на транспортно-логистичните системи
то тя може да се представи във вид на няколко
основни блока.
Първият блок е финансовата диагностика
на отделните елементи на транспортнологистичната система характеризиращи състоянието и дейността им като, тук се отнасят
финансовите потоци, наличните дългосрочни,
краткосрочни финансови активи, заемни средства и т.н.
Вторият блок на финансовата диагностика
е диагностика на процесите включваща финан-

сиране на инвестициите, бюджетиране, финансово регулиране и т.н.
Третият блок е диагностика на финансовите явления и състояния, към които се отнасят
ликвидността, платежоспособността, устойчивото развитие и др.
Икономическата диагностика може да бъде
класифицирана като статична, когато неин
предмет е в определено състояние и динамична, когато тя изследва процеса на развитие.
Когато предметът на диагностиката се изучава
като цяло, без разглеждане на едни или други
елементи или части то налице е експрес диагностика, а в обратния случай е детайлизираната диагностика. На база скоростта на провежданите диагностични операции диагностиката
може да бъде активна и пасивна. Когато предметът на изследване се състои от комплекс
елементи, а в процеса на диагностика се
включват само някои от тях, то диагностиката е
частична. При включването на всички елементи
в изследването диагностиката става комплексна.
Финансовата диагностика на транспортните системи не бива да се разглежда нито като
част от анализа, нито като функция на управлението, респективно спомагателен елемент в
процеса на изследването. Диагностиката като
аналитически похват се подразделя в зависимост от различни класификационни признаци:
- период на провеждане: краткосрочна,
средносрочна, дългосрочна;
- етапи на провеждане:едноетапна, многоетапна;
- брой на обхващаните елементи: едноелементна, многоелементна;
- скорост на провеждане: мигновена,
продължителна;
- обект на операциите: вътрешна, външна;
- времеви промеждутък: текуща, перспективна;
- пълнота на провеждане: пълна, непълна;
- плътност на провеждане: избирателна,
всеобща.
В условията на икономическа криза найсъществено значение за работата на транспортно-логистичните системи има осигуряването
на тяхната конкурентоспособност на основа
внедряване научнотехническия прогрес, ефективни форми на стопанска дейност, инициативност и т.н. Следователно за да се състави и
обоснове реален бизнес-план в условията на
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стагнация е нужна преди всичко достоверна
информация в основата на която стои анализа
на стопанската дейност. Анализът следва да се
извършва с оглед реализацията на три негови
функции: оценъчна, диагностична и изследователска. В процесът на оценъчният анализ се
определят различията в достигнатото състояние
на транспортно-логистичната система от плановите показатели като това се извършва на
база предварително определеният критерии.
Диагностичният анализ включва детайлизирано
изясняване на причините на несъответствие
между фактическото и запланираното състояние и качествена интерпретация на реалната
ситуация. Изследователският анализ е насочен
към обосновка на препоръки така, че транспортно-логистичната система да премине в
желаното състояние.
Освен това в условията на рецесия, дълбокият и всестранен анализ на стопанската дейност дава и решението на въпроса кога и как
да се реиновира транспортният бизнес на база
внедряването на нова техника, технология и
усъвършенстване организацията и управлението на най-важните показатели. Изработването
на управленските решения, тяхната обосновка
се осъществява както на базата на извършеният анализ така и с помощта на управленската
технология, съдържанието на която се свежда
до изпълняването на определена последователност от действия: определяне на проблемната
ситуация и формулиране целите на управлението; събиране на икономическа информация за
всестранно запознаване с обекта на управление; обработка и анализ на икономическата
информация за изучавания обект; вземане на
управленско решение и организация за неговото изпълнение включваща и контрол за изпълнението.
В условията на икономическа криза изработването на надежден механизъм за обосновка на приеманите управленски решения е найважното направление за усъвършенстване на
управлението. Това се определя от факта, че
налично такъв механизъм повишава качеството
на управленските решения и позволява да се
избегнат взимането на случайни решения, а от
друга страна се обуславя и от факта, че за
транспортно-логистичните системи е характерна и еквивалентността – способността да се
достигат определените цели по различни пътища. Ето защо решаването на всяка задача има
компромисен многофакторен и многоцелеви
аспект.
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Анализът на стопанската дейност в условията на криза позволява да определи доколко
състоянието обекта на управление се различава от зададеното да се определят пътищата за
привеждането на обекта на управление от фактическото състояние в желаното. По такъв начин анализът е централен етап на процеса на
изработка на управленското решение и позволява да се даде обективна и пълна представа за
достигнатото равнище, динамика и темпове на
развитие на управляваният обект, наличието на
неизползвани резерви и по този начин да се
прогнозира неговото развитие в перспектива.
Сама по себе си информацията за управляваният обект е недостатъчна за вземането на
решение. За управлението на транспортнологистичните системи тази информация трябва
да бъде така обработена, че фиксирайки едни
или други явления тя да дава ключ съм тяхното
разбиране, именно тук на помощ идва икономическият анализ, който изяснява закономерностите и тенденциите в развитието на управлявания обект и способства за приемането на
обосновано решение. Анализът е необходим
етап за приемането на всяко управленско решение, като въз основа данните от анализа се
осъществява регулиране, т.е. отстраняване на
текущата несъгласуваност в работата на транспортните обекти.
Анализът представлява метод на изследване състоящ се в мислено разделяне на транспортно-логистичните системи на отделните им
съставни части и определяне конкретни свойства и взаимовръзки. Разбира се, тук следва да
се посочат и определени особености. На първо
място аналитичното разделяне не може да бъзе
произволно, ето защо на база поставената задача следва да се определят най-съществените
признаци, които позволява анализът да се концентрира и да игнорира несъществените или
случайни обстоятелства. Между елементите в
транспортно-логистичната система съществува
всеобща връзка и взаимна обусловеност, ето
защо тук анализът като метод за разделяне на
цялото на неговите съставни части не може да
осигури необходимата дълбочина на изследванията. Тези части трябва да бъдат изучени в
единство и взаимовръзка, т.е. анализът от своя
страна предполага и синтез. Само единството
между анализа и синтеза при изучаването на
транспортно-логистичните системи може да
доведе до осигуряването на адекватни управленски решения. При такова определение на
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икономическият анализ могат да бъдат посочени неговите най-важни цели:
- повишаване икономическата обусловеност на бизнес-плановете в процеса на
тяхната разработка, това се постига на
базата на ретроспективен анализ на
стопанската дейност на транспортните
системи;
- обективно и всестранно изучаване равнището на изпълнение на вече приетите бизнес-планове, т.е. изпълнението
на договорите за предоставяне на
транспортните услуги по обеми и качество, изпълнението на заданията за
достигане на финансовите показатели;
- обективна оценка за измененията в динамиката на основните икономически
показатели;
- количествена оценка на измененията в
техническото, технологическото и организационното равнище на развитие
на транспортното производство;
- определяне степента на използване на
основните производствени фондове,
материалните, трудови и финансови
ресурси и оценка на тяхното влияние
върху икономическата ефективност на
транспортна дейност;
- оценка на конкурентоспособността на
транспортната фирма;
- определяне на основните фактори
обуславящи отклонението на фактическото развитие в сравнение с предходния период и бизнес-плана;
- оценка на транспортния производствен
потенциал и прогнозиране на очакваните резултати, както и възможността
за тяхната реализация на външния или
вътрешния пазар.
Анализът в дейността на транспортнологистичните системи по времеви признак се
разделя на предварителен и последващ. Пред-

варителният е необходим за обосноваване на
плановете и управленските решения. Последващият се използва за изучаване тенденциите в
развитието на транспортно-логистичните системи, контрол за изпълнение на приетите планове и диагностика. Както предварителният,
така и последващият анализ са тясно свързани
помежду си. Последващият анализ на свой ред
се подразделя на оперативен и резултативен.
Оперативният анализ се извършва веднага след
извършването на стопанските операции или
промяна на стопанската ситуация в кратки
времеви отрязъци. Неговата цел е оперативно
да се определят недостатъците и да се въздейства върху транспортния бизнес. Резултативният
анализ се извършва за определени отчетни периоди. Неговата значимост е в това, че дейността на транспортно-логистичната система
се изучава комплексно и всестранно по отчетни
данни за съответния период. По такъв начин се
осигурява по-пълна оценка за дейността на
системата и използването транспортните мощности. Посочените два вида анализ дават възможност на ръководството оперативно да ликвидира недостатъците в транспортната дейност,
да обобщи резултатите от нея за съответния
времеви период и да разработи мероприятие за
повишаване ефективността на бизнеса в дългосрочен план.
На-важно място при анализа на дейността
на транспортните системи заема финансовият
анализ, който може да бъде характеризиран
като процес за определяне същността на финансовия механизъм за функциониране системата. Неговото основно предназначение е да
изучи, т.е. диагностицира и прогнозира финансовото състояние и определи резервите за устойчивостта на това състояние в условията на
криза. Нормалният финансов анализ се извършва както от финансовите служби в системата,
така и от външни структури – одиторски фирми, банки и др.
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This article examines the importance of analysis and diagnostic testing of transport and logistics systems in
terms of the economic crisis. Mentioned are the main requirements for economic diagnosis and the opportunities
for use by transport and logistics companies in terms of crisis.
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Резюме
Настоящият доклад разглежда основните и спомагателните институции на Европейския съюз според Учредителните договори, както и промяната в институционалната рамка на Общността в светлината на Лисабонския
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Едно от най-значимите събития на 2007г.
За Европейския съюз бе подписаният Договор
от Лисабон от държавните и правителствените
ръководители на 27-те държави от ЕС на 13
декември 2007г.Той изменя Договора за Европейски Съюз от Маастрихт и Договора за
Европейска Общност, който се преименува в
Договор за функционирането на Европейския
Съюз Лисабонският договор не е е основополагащ, а ревизиращ договор, който чрез частични промени реформира достатъчно съществено досегашния Европейски съюз.
Той не замества, а допълва и частично
променя старите договори. Промените предвиждат прекратяване съществуването на ЕО и
интеграционните процеси да се развиват в
рамките на ЕС. Новият договор предвижда над
1000 промени в Договора за Европейски съюз
и в Договора за Европейска общност. Функционирането на съюза трябва да се основава
на представителната демокрация. На съюзно
ниво гражданите са представени в Европейския Парламент , държавите-членки в Европейския Съвет- от своите държавни и правителствени ръководители, а правителствата в
Съвета- от техни членове.
Договорът трябваше да влезе в сила на
01.01.2009, но след отрицателния вот на
референдума в Ирландия неговото бъдеще се
отложи за неопределено време. Ирландското”не” подложи на остри дискусии и критики
съдържанието на Лисабонския договор. Тази
година се очаква провеждането на нов референдум в Ирландия с положителен резултат
относно бъдещето на Договора.
Ако договорът влезе в сила биха настъпили промени в институционалния баланс.
Институционалната структура остава основана на триъгълника Парламент - Съвет - Коми-
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сия, но Договорът въвежда нови елементи,
подобряващи ефективността, съгласуваността
и прозрачността на институциите в интерес на
европейските граждани.
Институциите стават 7 на брой: Европейски парламент, Европейски съвет, Съвет,
Европейска комисия, Съд на Европейския
съюз, Европейска централна банка и Сметна
палата.
Какво променя Договора от Лисабон?
1. Европейски парламент
Европейският парламент представя гражданите на държавите-членки. Договорът от
Лисабон засилва неговите законодателни и
бюджетни правомощия, както и правомощията
му за одобряване на международни споразумения. Изменя се и съставът му: броят на
европейските депутати няма да надхвърля
751 (750 плюс председателя), а разпределението на местата между държавите ще се
подчинява на принципа на постепенно намаляващата пропорционалност. Принципът означава, че депутатите от страните с най-голямо
население ще представят по-голям брой граждани от тези от страните с по-малко население. Съгласно договора всяка държава-членка
ще има не по-малко от 6 и не повече от 96
депутата.
2. Европейски съвет
Европейският съвет, който определя общите насоки на политиката на Съюза, става
институция на ЕС, но не получава нови правомощия. За сметка на това той се сдобива
със собствен председател. Тази нова фигура
ще се избира от Европейския съвет за срок от
две години и половина, и ще има за задача да
се грижи за подготовката и последователността на неговата работа и за намирането на
консенсус. Длъжността Председател на Евро-
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пейския съвет не може да се съчетава с други
национални мандати.
3. Съвет
Съветът представя правителствата на
държавите-членки. Ролята му остава в общи
линии непроменена. Съветът ще продължи да
споделя законодателните и бюджетните си
компетенции с Европейския парламент и ще
запази водещата си роля по отношение на
външната политика и политиката на сигурност, както и по отношение на координирането на икономическите политики. Основната
промяна, внесена от Договорът от Лисабон,
засяга процеса за вземане на решения. Съветът ще решава с квалифицирано мнозинство
освен в случаите, в които договорите предвиждат друга процедура, като например гласуване с единодушие. На практика, с влизането в сила на Договора от Лисабон, гласуването с квалифицирано мнозинство ще обхване
много нови сфери на действие (например
имиграцията или културата). През 2014 г. ще
бъде въведено също така гласуването с двойно мнозинство от държави (55 %) и население
на държавите (65 %), което не само ще отрази двойната легитимност на Съюза, но и ще
засили неговата прозрачност и ефективност.
Този нов начин на изчисление ще бъде допълнен от механизъм, , който ще позволи на малък брой страни членки (близки до блокиращото малцинство) да се противопоставят на
дадено решение. В такъв случай Съветът ще
трябва да направи всичко по силите си, за да
достигне до задоволително за всички страни
решение в разумен срок от време.
4. Европейска комисия
Основната задача на Комисията е да се
грижи за общия европейски интерес. Договорът от Лисабон реформира нейния състав. От
2014 г. нататък броят на членовете на Комисията ще бъде равен на две трети от броя на
държавите-членки (т.е. на 18 в Съюз с 27
членки), избрани на базата на равноправен
ротационен принцип между държавите. Именно въвеждането на ротационния принцип за
състава на Комисията е една от основните
причини за провала на Лисабонския договор в
Ирландия. Европейският съвет ще може да
променя този брой с единодушие.Друга важна
новост е, че Договорът от Лисабон въвежда
пряка връзка между резултатите от изборите
за Европейски парламент и избора на кандидат-председател на Комисията.Трябва да се
отбележи, че ролята на председателя на Ко-

мисията ще бъде засилена, когато той получи
правото да задължи даден член на колегията
да напусне своята длъжност.
5. Върховен представител на Съюза за
външните работи и политиката на сигурност и
заместник-председател на Комисията
Създаването на поста върховен представител на Съюза за външните работи и политиката на сигурност е едно от най-големите
институционални нововъведения на договора
от Лисабон. То се очаква да доведе до подобряване на съгласуваността на външните действия на Съюза. Върховният представител ще
играе двойна роля: представител на Съвета за
външната политика и политиката на сигурност
и заместник-председател на Комисията за
външните отношения. Тъй като отговаря за
провеждането на външната политика и на общата отбранителна политика, той ще председателства и Съвета на министрите на външните работи. Освен това той ще бъде представител Съюза на международната сцена по въпросите на външната политика и политиката на
сигурност и ще се ползва с помощта на европейска служба за външни дейности, съставена
от служители на Съвета, Комисията и националните дипломатични служби.
6. Другите институции
Разпоредбите на настоящите договори по
отношение на Европейската централна банка
(ЕЦБ) и Сметната палата остават без съществени промени. Що се отнася до Съда на Европейския съюз, Договорът от Лисабон му
дава нови правомощия, предимно в сферата
на полицейското сътрудничество и сътрудничеството по наказателни въпроси, и прави
някои процедурни промени.
7. Националните парламенти
Договорът от Лисабон признава и засилва
също така ролята на националните парламенти, които допринасят значително за функционирането на Съюза, въпреки че не са сред
неговите институции. Функционирането на
Съюза се ръководи от три демократични
принципа: демократично равенство, представителна демокрация и демокрация на участието. Договорът от Лисабон потвърждава принципа на демократично равенство – тоест, че
институциите трябва да оказват еднакво внимание на гражданите, укрепва представителната демокрация чрез засилена роля на Европейския парламент и по-силно участие на
националните парламенти и развива демокрацията на участието с нови механизми за взаи-
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модействие между гражданите и институциите
– като например възможността за гражданска
инициатива.Освен това Договорът от Лисабон
изяснява отношенията между държавитечленки и Европейския съюз.
8. Засилените правомощия на Европейския парламент
Европейският парламент, чиито членове
се избират на всеобщи преки избори на всеки
пет години, представлява гражданите на страните членки. С всеки нов договор правомощията на Парламента постепенно се разширяват.
Договорът от Лисабон потвърждава тази тенденция, засилвайки правомощията на Европейския парламент в законодателната и бюджетната област и в сферата на международните споразумения.В законодателната област
процедурата на съвместно решение (преименувана на „обикновена законодателна процедура“) обхваща нови области. По-конкретно
това означава, че Парламентът придобива
реална законодателна власт наравно със Съвета в области, по които в момента към него
или не се обръщат изобщо, или се обръщат
само за консултация. Някои от примерите са
законната имиграция, съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси (Евроюст,
превенция на престъпността, сближаване на
наказателните норми, нарушения и санкции),
полицейското сътрудничество (Европол) или
някои клаузи, отнасящи се до търговската
политика или общата селскостопанска политика. Европейският парламент ще се намесва
в почти всички законодателни области.
В бюджетната област Договорът от Лисабон утвърждава установената практика на
многогодишни финансови рамки, за които в
бъдеще ще се иска одобрението на Парламента. От друга страна, Договорът от Лисабон предвижда Парламентът и Съветът да
определят заедно всички разходи, като премахва сега съществуващата разлика между
т.нар. „задължителни“ (например преки селскостопански помощи) и „незадължителни“
разходи. Това нововъведение балансира ролята на двете институции при одобряването на
бюджета на Съюза.Не на последно място Договорът от Лисабон предвижда Европейският
парламент да дава мнението си по всички
международни споразумения, отнасящи се до
въпроси в сферата на обикновената законодателна процедура.
9. Засилена роля на националните парламенти
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Договорът от Лисабон признава и засилва
ролята на националните парламенти, които,
съобразявайки се с ролята на европейските
институции, ще могат да участват повече в
делата на Съюза. Нова клауза ясно описва
правата и задълженията на националните парламенти в рамките на Съюза, що се отнася до
информирането им, контрола на субсидиарността, механизмите за оценяване в рамките
на пространството на свобода, сигурност и
правосъдие или до ревизирането на договорите.
Новостите в Договора от Лисабон са
предимно в сферата на контрола на субсидиарността. Според принципа на субсидиарността Съюзът действа, освен в сферите си
на изключителна компетентност, само ако
неговото действие е по-ефективно от действията на национално ниво. Всеки национален
парламент ще може да посочи защо според
него дадено предложение не отговаря на този
принцип. Следва процедура на два етапа:
- ако една трета от националните парламенти смятат, че дадено предложение не отговаря на принципа на субсидиарност, Комисията ще трябва да
преразгледа своето предложение и да
реши да го запази, промени или оттегли;
- ако мнозинството от националните
парламенти споделя тези опасения, а
Комисията въпреки това реши да запази предложението си, ще бъде открита специфична процедура: Комисията ще трябва да изложи мотивите си,
а Европейският парламент и Съветът
ще решат дали законодателната процедура да продължи или не.
10. Прозрачността на Съвета на министрите
Трябва да се отбележи също, че както
националните парламенти, така и гражданите
занапред ще могат да научават директно за
решенията на членовете на Съвета от всяка
държава-членка от момента, в който всички
дебати и обсъждания в него по законодателни
въпроси станат публични.
11. Повече демокрация на участието
Европейските граждани вече разполагат с
множество инструменти, позволяващи им да
се информират и да участват в политическия
процес на Общността. Към тези инструменти
в бъдеще ще се прибави гражданската инициатива. Съгласно това ново право на инициати-
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ва 1 млн. граждани от известен брой държавичленки ще могат да приканят Комисията да
представи предложение в някоя от сферите на
компетентност на Съюза. Практическите
форми на упражняване на правото на гражданска инициатива ще бъдат уточнени в законодателен акт след влизането в сила на новия
договор. Договорът от Лисабон подчертава и
значението на консултациите, както и на диалога с асоциациите, гражданското общество,
социалните партньори, църквите и нерелигиозните организации
12. Отношенията между Съюза и държавите-членки
Договорът от Лисабон уточнява кой е
упълномощен да действа – Съюзът или държавите-членки – във всяка сфера на дейност.
Той ясно отговаря на въпроса, който много
граждани си задават: „Кой какво прави в Съюза?“. Договорът въвежда обща класификация
на компетенциите в три категории:
- Изключителни компетенции: единствено Съюзът има право да приема
закони в области като митническия

съюз, общата търговска политика и
конкуренцията.
- Поддържащи, координиращи или допълващи дейности: Съюзът може само да подкрепя действия на страните
членки, например чрез финансови интервенции. Става въпрос за области
като културата, образованието и
промишлеността.
- Споделените компетенции покриват
останалите области като околната
среда, транспорта и защитата на потребителите. Съюзът и страните членки си поделят правото да приемат закони при спазване на принципа на
субсидиарност.
След като са влезли в Европейския съюз,
държавите-членки остават в него по свой избор. Договорът от Лисабон въвежда клауза за
доброволно напускане, като по този начин
признава, че страните членки винаги имат
право да напуснат Съюза.
1.
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Резюме
Две години след приемането на България в ЕС се наблюдава някои тревожни тенденции в икономическото
развитие на страната. Те се изразяват най-вече в много ниското заплащане на труда спрямо другите страни
членки на съюза, ниския жизнен стандарт, постоянната икономическа емиграция, корупцията и трудното адаптиране към европейските икономически правила.
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Увод
Настоящата разработка е резултат от анализ на основни икономически параметри от
стопанското развитие на България през двете
години след приемането ни в ЕС.
Целта на материала е да акцентира върху
следствия и резултати от икономически действия непосредствено преди и веднага след влизането ни в ЕС, които не позволиха промяна в
нивото на жизнения стандарт на българина.
За постигане на тази цел бяха формирани
следните задачи:
- определяне развитието и структурата на
финансовите и покупателни възможности на българина на база официална статистическа информация;
- характеризиране на емиграционните
процеси, инфлацията и безработицата в
страната;
- развитие на кредитния пазар във връзка
с икономическата криза;
- анализ на негативните икономически
последици от т.нар “разсрочване” на
дълговия ангажимент на България [1, 2,
4];
- посочване резултатите от начина на
натрупване и разпределение на бюджетния излишък, неспособността за
ефективно използване на Европейските
структурни фондове и за връщане на
валутните задължения на трети страни
към България.
След изтичането на втората година от
членството на България в Европейския съюз се
получиха отговори на някои от многобройните
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въпроси за предимствата и негативите от това
присъединяване. За голямата част от българите
очакванията за бързо повишаване на жизнения
им стандарт - респективно доходите им, вече
като граждани на ЕС не се оправдаха. Не се
получи и масово навлизане на стоки от европейския пазар с цени по-ниски от тези предлагани от българските производители. Не започна
и активно усвояване на средствата от европейските фондове по различните програми.
Дори се стигна до прецедента да бъдат спрени
паричните средства от ЕС по фондове предназначени за развитие на българската икономика
поради корупция и източване с цел лично облагодетелстване.
Реализираната покупателна възможност на
българина по данни на Евростат към м. септември 2008 г. е малко над 210 евро месечно
/2592 евро/. По този показател се намираме на
33 място от 40 европейски страни, някои от
които не са членки на ЕС. В рамките на Балканския полуостров отстъпваме значително по
покупателна възможност не само на дългогодишния член на ЕС Гърция /18 място/, но и на
Словения и Хърватска /последната не е член на
ЕС/. Още по-лош знак е и това, че пред нас по
покупателна възможност на своите граждани са
и съседките ни Румъния, Сърбия и Турция. С
Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора
където този показател варира от 188 до 206
евро месечно сме на практика на едно и също
ниво при условие, че те не са членки на ЕС и
се счита, че са с по-малки ресурсни възможности.
Необходимо е да се отбележи обаче, че по
официални доходи над 2,2 млн. пенсионери,
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около 1,6 млн. учащи и вариращите между 280
и 380 хил. безработни /за 2007 г. - 305 хил./ –
са далеч от посочените по-горе цифри на покупателна възможност. Факт, който показва и
огромната разлика във финансовите възможности и стандарта на живот между различните
социални групи и сериозните икономически
трудности, който стоят пред българите в процеса на адаптация към ЕС.
Инфлацията (7,2% официална инфлация
за 2008 г., НСИ) е стопила почти две трети от
ръста на доходите на домакинствата през 2008
г. През декември 2008 г. средностатистическият българин е разполагал с 192 Евро., което е
с 11.1% повече спрямо същия месец на 2007
г. (данни на НСИ). Реално увеличение на доходите е под 4%.
Условията на живот в страната към края
на втората година от членството ни в ЕС са се
подобрили за много малка част от българите.
Значителното повишение на цените на основните хранителни стоки – /българинът все още
дава до 40%, а от м. октомври 2008 г. над
43% от доходите си само за храна/, на данъци,
акцизи и такси реално намали свободната покупателна възможност на масовия потребител.
Инфлацията (7,2% официална инфлация
за 2008 г.-НСИ) е стопила почти две трети от
ръста на доходите на домакинствата през 2008
г. През декември 2008 г. средностатистическият българин е разполагал с 192 Евро., което е
с 11.1% повече спрямо същия месец на 2007
г. (данни на НСИ). Реално увеличение на доходите е под 4%.
При официално минимална работна заплата от 120 Евро, средна пенсия от 65 Евро и
средна работна заплата от 170 Евро в страната
е ясно, че посочените по-горе цифри за покупателната възможност на българина се получават от допълнителни приходи от:
- втора работа;
- продажба или отдаване под наем на
имот /и;
- преводи от работещи в чужбина близки;
- заеми и кредити;
- спестявания;
- обезщетения, социални помощи и добавки.
Дори и с тези допълнителни приходи обаче
българите са от най-бедните в Европа и определено на последно място по доходи в ЕС. Това
създава сериозно социално напрежение, което
достигна своята кулминация през есента на

2007 и 2008 година с 40-дневната учителска
стачка, на работниците от “Кремиковци”, на
млекопроизводителите, на полицаите, както и
другите масови протести във всички сектори
свързани с бюджетното финансиране. Липсата
на добро заплащане доведе нова вълна от напускащи страната хора в работоспособна възраст, търсещи по-високи доходи дори и при
много по-ниско квалифициран труд. Само за
2008 г. по официална информация техният
брой е над 10 000 души (неофициално те са с
почти 14 000) и то при стагниращи икономики
на развитите страни и световна икономическа
криза обявена в края на м. септември. За последните 4 години общият брой наши сънародници емигрирали от страната е над 32 000
души, което пък е всъщност е определящия
фактор за намалялата от 12% на 6,5% безработица спрямо 2005 г. Като пример за значително по-доброто заплащане и стандарт на живот ще посочим квотата, която определи Испания за сезонна работа за българи през 2008 г 3333 души, при заплащане от 35 евро/ден,
петдневна работна седмица и 6,5 часов работен ден. Тези цифри на практика определят
средна заплата от близо 750 Евро месечно –
много над т.нар. “добри заплати” в България и
то при съизмерими по стойност общи битови
разходи в двете страни.
Поради започналата световна икономическа криза в края на 2008 г. възможностите за
работа на българи в ЕС и САЩ намаляха. Част
от най-ниско платените и без постоянни трудови договори българи в чужбина се принудиха да
се върнат и да търсят работни места в България. По правило те са с много ниска квалификация или въобще нямат такава. Този процес на
връщане на трудова емиграция обаче е временен и частичен поради простия факт, че осигурителните системи за безработните в ЕС и
САЩ позволяват стандарт на живот значително
надвишаващ този на работещ в България.
При тази променена икономическа обстановка в ЕС и световната икономика, въпреки
сравнително стабилната банкова система в
България започна процес на все по-трудна събираемост на кредите. Банките станаха собственици на значителен брой жилища загубени от
собствениците им поради невъзможност да обслужват ипотечните си кредити. От друга страна рязко намаля броя на желаещите да получат
кредити, а банките повишиха изискванията си
за платежоспособност на клиентите при отпускане на кредити. Наложи се рязко повишаване
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на лихвените проценти на депозитите с цел
привличането на свежи пари от резервите на
българските домакинства. Успоредно с това
значително се повишиха и лихвите по всички
видове кредити, което постави в затруднено
финансово положение близо 50% от теглилите
дългосрочни кредити българи.
Добрите резултати в приходната част на
бюджета предопределяха възможност за реализиране в последните три години на бюджетен
излишък, който обаче реално не беше използван за бързо нарастване на доходите най-вече
през 2007 г. и първото шестмесечие на 2008
г. по начина, по който това беше направено в
Румъния.
Кои бяха основните причини?
1. Натрупването и лошото управлението
на външния дълг на страната.
Българската икономика навлезе в 90-те
години на ХХ век при изключително тежка дългова криза. В края на 80-те години брутният
външен дълг (БВД) на страната превишава с
60% брутния вътрешен продукт (БВП). Това е и
началото на кризата на външната задлъжнялост
на България. Правителството на А. Луканов не
успя да намери приемливо решение на дълговия проблем и в началото на 1990 г. наложи
едностранен, пълен мораториум върху плащанията по държавния външен дълг (ДВД) на страната [2].
След този прибързан акт България навлезе
в четири годишен период на трудни преговори с
Лондонския клуб (ЛК) за преструктуриране на
дълга си към 300 частни банки - кредитори.
Преговорите завършиха със споразумение за
преструктуриране на Брейди задълженията, в
резултат, на което през м. юли 1994 г. стартират новите дългови договорености на България
[2].
На 08.03.2002 г. в Парламента е предложен за одобряване проект за сделка по замяна
на част от външния дълг и емитирането на нови
облигации, който след значителни перипетии се
приема на 15.03.2002 г. По същество сделката обхваща три операции:
- замяна на аукционен принцип на Брейди облигации срещу облигации деноминирани в щатски долари с матуритет
12 години и глобални облигации деноминирани в евро с матуритет 10 години;
- нова емисия на Еврооблигации срещу
пари в брой с 10-годишен матуритет;
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обратно изкупане на Брейди облигации
срещу пари в брой /Internet – Цели
поставени от Правителството на Р България във връзка с активното управление на дълга на страната/.
През есента на 2002 г. се осъществи операция по замяна на българските Брейди облигации. Операцията се обявяви на 09.09.2002 г.
и се осъществи на 20.09.2002 г. Тя се състоеше в разширяване на емисията на глобални
облигации в щатски долари от пролетта на
2002 г. с падеж 10.01.2015 г.
В следствие на тази операция България
търпи реални загуби от непредвиденото понижаване на курса на щатския долар. По официални данни на МФ през март 2002 г. $ 443,4
млн. номинал на Брейди облигации са заменени с 468,4 млн. EUR номинал глобални облигации. За 2003 г. по заменените брейди облигации Правителството би трябвало да плати
лихви с приблизителен размер от $ 10 млн.
Вместо това то плаща 7,5% върху заменящите
468,4 млн. EUR глобални облигации, т.е. 35
млн. EUR. В действителност обслужването на
тази част от държавния външен дълг възлиза на
69 млн. лв., а непромененият вариант възлиза
приблизително на 17 млн. лв. Огромната разлика от над 50 млн. лв. е в следствие на повисоките лихвени проценти и отслабването на
щатския долар. /Заб. отслабването на долара е
до нива 1,65 – 1,69 лв за долар, а в края на
2007 г. той е под 1,38 лв за долар, което увеличава в още по-голяма степен посочените погоре загуби/
Предвиденото намаление на нетните текущи плащания за следващите 5 години / до 2007
г./ с $ 400 млн. и за следващите 9 години /до
2011 г./ с над $ 670 млн., както и други ползи
от операциите по преструктурирането на дълга
все още не са факт.
Само през 2004 г. размерът на външния
държавен и държавно гарантиран дълг се увеличи със 771,4 млн. EUR в резултат на отрицателното външно финансиране и спада на курса
на щатския долар.
Структурата на дълга по кредитори се
промени – обратното изкупуване на облигациите с отстъпка (DISC) и обезценяването на долара довеждат до намаляване дела на Брейди облигациите. Така се увеличи и тежестта на еврооблигациите и задълженията към основните
кредитори. Намаление дела на задълженията
имаше само към Г-24 и Парижкия клуб.
-

Владимир Власков

През декември 2005 г. беше изплатен
предварително дълга по три транша от тригодишното разширено споразумение с МВФ. В
резултат на това и извършваните редовни плащания във валутната структура на дълга настъпиха известни промени. Деноминираният в други валути дълг отбелязва намаление спрямо м.
ноември, достигайки до 14,8% в края на декември. Съотношенията на дълга в щатски договори и на в евро се покачиха и достигнаха до
нива, съответно 29,5% и 55,7%. Среднопретегленият остатъчен срок на дълга става 8 години и 11 месеца.
Извършените през м. май 2006 г. плащания предизвикаха промени и във валутната
структура на дълга. Деноминираният дълг в
щатски долари и този в други валути отбелязва
намаление спрямо предходните месеци, достигайки съответно 26,1% и 12,1% в края на май.
Съотношението на дълга в EUR се е увеличило
и достига 61,8%. Среднопретегленият остатъчен срок на дълга достига 9 години и 1 месец.
Структурата на външния дълг, предоставена по кредитори е съставена основно от: облигации (глобални и еврооблигации) – 42,6%,
Световната банка – 16,8%, държавни инвестиционни заеми – 11,6%, държавно гарантирани
заеми – 11,1%, МВФ – 6,8%. Задълженията
към Европейския съюз са 5,3%, а към Парижкия клуб – 3,2%.
Брутният външен дълг в края на м.май
2006 г възлиза на 15 920,7 млн. EUR (66,4%
от БВП), като нараства с 1 390,5 млн. EUR
(9,6%) в сравнение скрая на 2005 г. (14 530,3
млн. EUR, 67,7% от БВП). Външният дълг като
процент от БВП измерва общата тежест на дълга спрямо БВП, но не дава представа за годишния размер на бремето на дълга, т.е. за сумата
на плащанията, чийто падеж настъпва през съответната година, както и от кого ще бъде поета тази тежест. Брутният външен дълг на България към м. ноември 2007 г. е вече 17 423,8
млн. ЕUR или малко над 65% от БВП [3].През
следващите няколко години нормата на обслужване на дълга ще остане висока.
Нормата на обслужване на дълга се изчислява чрез отношението между сумата на
подлежащите плащания на страната за определен период от време и валутните й постъпления
за същия период.
Той се изразява със следната формула:

НОД =

∑ МП .100,
∑ ВП

където:

(1)

НОД е „нормата на обслужване
на дълга”;
МП - международните плащания
на страната за определен период (обикновено една година);
ВП - валутните постъпления на
страната за същия период.

Операциите с външния дълг от 2002. се
оценяват все по-негативно. Хипотезите свързани с динамиката на валутния курс и лихвените
проценти се оказаха неточни. Пет години покъсно се отчитат както условията така и реалните загуби от тези операции, които е било
възможно да се избегнат при по-задълбочени
предварителни проучвания и преценка на събитията от 11 септември 2001 г. в САЩ.
Като цяло динамиката на външния дълг на
България отразява непоследователността и
липсата на приемственост в икономическата ни
политика. Сегашното състояние и развитие на
дълга са резултат от поредица недообмислени
еднократни актове за решаване на краткосрочни бюджетни проблеми. Наложително е нова,
активната политика по държавния външен дълг
насочена към регулярно разпределение на
плащанията във времето, така че те да не оказват отрицателно влияние върху спестяванията и
валутните ресурси. Точно този вътрешен финансов потенциал на страната (спестяванията и
валутните ресурси) може да осигури устойчив
икономически растеж, който пък от своя страна
ще намали тежестта на дълговото бреме и ще
разшири възможностите на държавата по отношение подобряване политиката на доходите в
образованието,
науката,
здравеопазването,
културата и социалните дейности.
2. При валутни режими различни от паричен съвет /ПС/, Правителството /респ. Централната банка могат да тушират възникващите
напрежения в платежния баланс чрез регулиране и управление на валутния курс. В условията
на ПС обаче Правителството няма възможност
да оперира с валутния курс. По тази причена
всички възникващи валутни дефицити следва да
се покриват от брутните валутни резерви /БВР/.
Правителството е длъжно да осигури нормално
обслужване на външните си задължения при
устойчиво равнище и динамика на БВР. В условията на ПС величината на БВР предопределя
паричното предлагане, което е главна предпос-

205

АКЦЕНТИ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО Й В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

тавка за увеличаване на икономическата активност.
3. Невъзможността България да върне изцяло натрупаните към нея задължения от трети
страни. В тази посока особено драстични са
загубите от редуцирания до под 400 млн. долара дълг на Ирак възлизащ на над 2,2 млрд. долара, на практика напълно опростения дълг
към Либия – над 400 млн. долара, сложната
система на частично връщане дългове към
страната ни от Русия и други държави от бившия СССР, както и на някои латиноамерикански и източноазиатски страни.
4. Слаба подготвеност на управленския
апарат за усвояване на пари по Европейски
програми, особено тези свързани с науката,
образованието, здравеопазването и социалните
дейности.
5. Задължителните вноски, които страната
ни плаща за членството си в ЕС – в размер на
близо 700 млн. лв., както и като член на НАТО
– над 220 млн. лв. Тези наложителни държавни
разходи могат да се покрият единствено с усвояване на средства също от европейските
фондове по различни, главно инфраструктурни
програми, по които през 2007 г. и 2008 г.
България е имала много по-малко от необходимото субсидиране поради неподготвеност на
държавната администрация за представяне и
защита на необходимите проекти.
Вярно е, че в следствие на световната финансова криза бюджетния излишък се яви като
важен буфер за запазване платежоспособността на лева и запазване на финансовата стабилност на страната, но започналото в началото на
2009 г. централизирано разпределение на държавни средства променя чисто пазарните икономически принципи и предопределя административни приоритети за запазване на някои сектори от една страна и пълна липса на държавна
подкрепа за други.
Нашето мнение е, че политиката на поддържане на ниски доходи с цел по-висок икономически растеж вече е изчерпала своя ресурс. Нейното продължаване, което в условията на световна икономическа криза бе «подсилено» със спирането на ежегодно 10%-то увеличение на доходите. Последното е абсолютно
наложително за частичното компенсиране на
инфлацията и бързия растеж данъчните ставки
и цените на стоките от първа необходимост.
Тази политика заплашва цялото общество защото бедността води до проникване и разрастване на корупцията във всички сфери на об-
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ществения живот. По-нататъшното й продължаване ще доведе до още по-голямо намаляване
на броя на работещите в селското стопанство,
много отрасли на леката промишленост, науката, образованието, здравеопазването, туризма, културата и др., което ще доведе и до сериозна криза в цялата икономика на страната.
Започналите масови съкращения на работници
от отраслите на строителната, тежката, химическата и добивната промишлености налага
държавна намеса за ангажиране на освободената работна ръка в мащабни инфраструктурни
проекти финансирани по европейски програми.
Огромната част от освободените работници са
с ниско образование и квалификация, поради
което средствата за преквалификация трябва да
са значително по-малко за сметка на създаването на работни места в проекти, където такава
работна сила е необходима.
В средните и малките градове в страната
вече се усеща липсата на квалифицирана работна ръка поради масовата икономическа
емиграция на българите в трудоспособна възраст към страните от ЕС, САЩ и Канада – за
2008 г. (както посочихме по-горе те са над 10
000 души), както и поради липсата на подготовка на професионални кадри в страната –
резултат от продължаващото орязване и намаляване на бюджетите за всички нива на образование.
За да не се достигне след приключване на
световната икономическа криза до бъдеща необходимост от прием на работници от други,
главно азиатски страни е необходима активна и
балансирана икономическа намеса на държавата във всички сектори на стопанския живот с
използването на всички предимства, които ни
дава членството, структурните фондове и финансова помощ на ЕС.
Изводи:
1. Наложителна е спешна промяна в жизнения стандарт на българина на база
повишаване на доходите въпреки икономическата криза
2. Трябва да се приложи коренно различен
начин за разпределение и преразпределение на бюджетния излишък в сравнение с прилагания в края на финансовите
2007 г. и 2008 г.
3. Необходимо е приоритетно финансиране в сферите подготвящи професионални кадри на всички нива, вкл. административно и управленско, с оглед рязко
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повишаване ефективността в работата
по Европейските програми и с Европейските структурни фондове.
4. Налагане на програми за трудова заетост в малките градове и селата с цел
намаляване на трудовата емиграция.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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EMPHASISES OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF BULGARIA АFTER
ACCESSION TO EUROPEAN UNION
Vladimir Vlaskov
Institute of Geography, BAS, Sofia, Bulgaria
Abstract
For two years after accommodating Bulgaria in european union it’s notes some anxious drift before the
economic development of the country. They are expressed largely in the very low wage of the labor with respect
to another countries-members of the coalition, the low living standard, her persistent economy emigration her
corruption difficult I adjust to the european economy rules.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪФИНАНСИРАНЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Кирил Ангелов
Технически университет, София
Резюме
Присъединителните инструменти на ЕС са една от най-ярко изразените възможности за преодоляване на
негативните последствия в българското стопанство на неблагоприятните последици от световната икономическа криза. В статията се подлага на анализ състоянието на администрацията в Република България отговорна за
провеждане на политиката по отношение на Оперативните програми на ЕС от гледна точка на системния подход. Анализират се законодателната база и взаимовръзките, както между звената от българската публичната
администрация, така също й между тях и структурите на ЕС.
Ключови думи: оперативни програми, организация и управление на оперативни програми
Key words: operational programmes, organization and management of operational programmes

Увод
Една от отговорностите на всяка държавачленка в процеса на усвояване на средствата
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на ЕС е определянето на институционална система, която да гарантира прозрачно и стабилно
управление на средствата при добра финансова дисциплина, ясно разграничение на отговорностите, разделение на правомощията и при
високо ниво на експертност на работа.
Организационна структура на управление
на Структурните фондове и Кохезионния фонд
в България трябва да бъде анализирана от
гледна точка на основните функции и задачи на
управомощените институции.

-

-

-

-

1. Институционална система на оперативните
програми в Република България
Комитет за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка (НСРР)
Комитетът за наблюдение на НСРР е орган
на стратегическо ниво, който следи за постигането на целите и приоритетите, заложени в
НСРР [2, 3], при което изпълнява следните
функции и задачи:
- следи за напредъка при постигането на
целите и приоритетите на НСРР въз основа на дефинираните в нея индикатори;
- обсъжда и одобрява всички промени в
НСРР, предложени от членовете на комитета, както и тези, които могат да
възникнат в резултат на прегледа на
Стратегическите насоки на Общността в
средата на програмния период;
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-

-

-

разглежда и одобрява годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на НСРР;
следи за целите на НСРР, като може да
изисква информация от управляващите
органи на оперативните програми по
отношение на приноса на оперативните
програми за изпълнението на целите на
НСРР;
информира се от ръководителите на
управляващите органи на оперативните
програми за резултатите, заключенията
и препоръките от извършените оценки
на програмите;
разглежда докладите за финансовото
управление и изпълнение на помощта
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, изготвени от Сертифициращия орган;
следи за действията, които се предприемат в съответствие с хоризонталните
политики: устойчиво развитие, равни
възможности, конкуренция и обществени поръчки;
следи за прилагане принципа на допълняемост, съгласно който средствата от
Европейската общност не могат да заместват публичните или еквивалентните
структурни разходи на страната-членка;
по предложение на членовете на комитета взема решения по проблемни въпроси, свързани с прилагането на европейската помощ.
Централно координационно звено
Централното координационно звено (ЦКЗ)

Кирил Ангелов

е структура, която координира и следи изпълнението на целите на НСРР в процеса на усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС в страната. С Решение на
МС № 965 т 16.12.2005 г. за ЦКЗ е определена дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз” в Министерство на финансите. Сред основните функции на ЦКЗ са:
- разработване и координация на изпълнението на НСРР;
- осигуряване на съгласуваност на политиката на сближаване с останалите политики на страната и ЕС;
- координация на помощта от структурните инструменти, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, Европейския фонд за рибарство, интервенциите на Европейската инвестиционна банка и други финансови
инструменти;
- отговаря за разработването, въвеждането в експлоатация и правилното функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от структурните инструменти на ЕС в България;
- действа като секретариат на Комитета
за наблюдение на НСРР;
- действа като Управляващ орган (УО) на
Оперативна програма (ОП) „Техническа
помощ”;
- координира разработването и одобряването на големите проекти.
Сертифициращ орган
Дирекция „Национален фонд” в МФ, в качеството си на Сертифициращ орган (СО) е
отговорна за изготвянето и подаването на отчети за разходи към Европейската комисия и изготвянето на искания за плащане, както и получаване на средствата от Комисията, в качеството си на орган, отговорен за получаване на
финансови средства. Основните функции на
СО, съгласно чл. 61 от Регламент 1083/2006
на ЕО, са:
- подготвя и изпраща на Европейската
комисия сертифицирана декларация за
разходите и искане за плащане по всяка
оперативна програма;
- за целите на сертификацията на разходи по оперативните програми осигурява
получаването на адекватна информация
от управляващите органи относно приложимите процедури и извършените

-

-

одити, свързани с декларираните разходи;
изпълнява функциите на Орган, отговорен за получаване на средствата от ЕК
по СФ и КФ, като мобилизира и управлява получените средства, в съответствие с приложимите правила и процедури;
отчита за целите на сертифицирането
резултатите от всички одити, извършени
от Одитиращия орган или тези, за които
той е отговорен.

Орган, осъществяващ оценка на съответствието, Одитиращ орган
Дирекция „Одит на средствата от ЕС” е
органът, осъществяващ Оценка на съответствието за всички оперативни програми в България. Тази административна структура е отговорна за извършване на оценка на системите за
управление и контрол на оперативните програми и признаване на тяхното съответствие с
разпоредбите на Регламент № 1083/2006 на
Европейската комисия. При извършване на
оценката на съответствието, дирекцията може
да бъде подпомагана от външни експерти/одитори.
С постановление № 94/25.04.2006 на
МС, дирекция „Одит на средствата от ЕС” в
МФ е оторизирана да изпълнява функциите на
Одитиращ орган по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, изпълняващ следните функции:
- Гарантиране, че са проведени одити за
верификация на ефективното функциониране на управленската и контролна
система на ОП;
- Гарантиране, че са проведени одити на
отделните операции на база подходяща
извадка, с цел удостоверяване на декларираните разходи;
- Представя на Комисията одитна стратегия, която обхваща органите, които ще
изпълняват одит по гореизброените дейности.
- Предоставя на Комисията годишен контролен доклад, който удостоверява, че
управленската и контролна система
функционират ефективно, декларация
за частично затваряне, удостоверяваща
законността и точността на направените
разходи, декларация за затваряне, удостоверяваща валидността на искането за
плащане на крайните баланси и закон-
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ността и точността на транзакциите,
покрити от крайните отчети за разходи,
които се придружават и от краен контролен доклад.
Гарантира, че одитните дейности са в
съответствие с международно признатите стандарти за одит.

Комитет за наблюдение на Оперативна
програма
Съгласно Постановление на МС №
182/21.07.2006, се създават Комитети за наблюдение на Националната Стратегическа Референтна Рамка и на Оперативните програми.
Съгласно чл. 8(1) от ПМС, Комитетите за наблюдение на Оперативните програми се състоят
от председател, членове с право на глас и наблюдатели. По време на заседанията на Комитета, председателят и членовете имат право да
гласуват, докато наблюдателите имат само
консултативни функции. Комитетите за наблюдение изпълняват контролни и координиращи
функции.
Управляващ орган
За Управляващи органи на Оперативните
програми се определят дирекции в ресорните
министерства.
Съгласно чл. 59 от Регламента на ЕО №
1083/2006 [5], Управляващият орган е институция, или публичен, национален, регионален
или местен орган, на който страната членка е
делегирала управлението на оперативната
програма.
Функциите на Управляващия орган са
представени в Чл. 60 на Регламента на ЕО №
1083/2006 [5]. Според този член, Управляващият орган носи отговорността за „ефективното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма, в съответствие с правилата за добро финансово управление”. На тази база са основните функции
на УО:
- гарантира, че операциите са избрани за
финансиране съгласно критериите, приложими към оперативната програма,
както и че съответстват през целия период на изпълнение, на приложимите
правила на Общността и националните
правила;
- удостоверява реалното изпълнение/
доставка на съфинансираните продукти
и услуги, както и че декларираните от
бенефициента разходи за операциите са
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наистина извършени и съответстват на
правилата на Общността и на националните правила; извършва проверки на
място на извадков принцип, в съответствие с правилата и процедурите по чл.
103(3);
- гарантира наличието на компютъризирана счетоводна система за записване и
съхранение на подробни счетоводни
транзакции за всяка операция от оперативната програма, както и събирането
на данните от изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинга, контрола и оценката;
- гарантира, че бенефициентите и другите
институции, включени в изпълнението
на операциите, поддържат или отделна
счетоводна система, или отделни счетоводни сметки за всички транзакции,
свързани с операцията, без да се нарушават националните счетоводни правила;
- гарантира, че оценките на оперативните
програми са извършени в срокове и че
отговарят на стандартите за качество;
- създава процедури, които гарантират,
че всички документи, свързани с разходите и проверките, необходими за осигуряване на подходяща одитна пътека,
се съхраняват според изискванията;
- гарантира, че Сертифициращият орган
получава цялата необходима информация за процедурите и проверките, извършени във връзка с разходите, с цел
сертифицирането им;
- предоставя на Комитета за наблюдение
необходимите документи, които позволяват качеството на изпълнение на оперативната програма да бъде наблюдавано в светлината на специфичните й
цели;
- разработва, и след одобрение от Комитета за наблюдение, представя пред Европейската комисията, годишните доклади и заключителния доклад за изпълнението на програмата;
- осигурява съблюдаването на изискванията за информираност и публичност;
- предоставя на Комисията информация,
необходима й за оценка на големи проекти.
Съществува нормативно противоречие в
българската законодателна уредба – договарящият орган не съвпада с управляващия орган,
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поради което има разминаване между поети
отговорности и реални правомощия.
Чл. 90 и чл. 98, [5] в допълнение разглеждат задълженията на УО, отнасящи се до съхранението на документи, и по-конкретно, че
Управляващият орган гарантира, че всички съпътстващи документи, свързани с разходите и
одита на оперативната програма, ще бъдат
съхранявани и ще бъдат достъпни за представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата в продължение на най-малко
три години след частичното или окончателното
приключването на оперативната програма, като
тези документи ще се пазят под формата на
оригинали или копия, заверени за вярност с
оригинала, върху общоприети информационни
носители.
Междинно звено
Съгласно чл. 2 (6) от Регламент
1083/2006 на ЕО [5], Междинно звено (МЗ) е
институция или публичен или частен орган,
предоставящ услуги, който действа под пряката
отговорност на Управляващия или Сертифициращия орган, или който извършва задължения
от тяхно име, спрямо бенефициентите, изпълняващи операции.
Съгласно чл. 42, Управляващият орган
може да възложи управлението и изпълнението
на част от оперативната програма на едно или
повече МЗ. Междинните звена осигуряват изпълнението на една или повече операции, в
съответствие със споразумението сключено
между Управляващия орган и това звено. В
случаите, когато задължения са делегирани на
Междинни звена, Управляващият орган запазва
цялостната отговорност и е изцяло отговорен
за правилното управление и изпълнение на
оперативната програма. Според националното
законодателство МЗ се определят с Решение на
МС.
Звено за вътрешен одит
Дейността на звеното за вътрешен одит
към оперативна програма обхваща проверка на
системите за управление и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС. Звеното
за вътрешен одит ежегодно предвижда в годишния си план одит на дейностите, свързани с
управлението на средства, предоставени от ЕО.
Звеното за вътрешен одит оказва при необходимост методическа помощ на УО.

2. Взаимодействия в институционална система
на оперативните програми в Република България
Йерархичната структура на организация и
управление на европейското съфинансиране на
оперативните програми в Република България
обхваща следните управленски равнища:
1. Политическо равнище. Европейската
комисия е призвана да изпълнява от една страна политиката на ЕС, насочена към укрепване
на икономическото и социалното сближаване
между всички страни-членки, а от друга – да
защитава финансовите интереси на Европейските общности. Тези два ангажимента на Европейската комисия са споделена отговорност
между Общността и страните-членки. От тази
гледна точка партньор на ЕК в Р. България е
Министерски съвет. Във връзка с организацията на процесите на управление, контрол и разходване на средства от европейски фондове и
програми МС:
- разработва Национална стратегическа
референтна рамка;
- определя и дава насоките на взаимодействие на Комитета за наблюдение по
НСРР, Централното координационно
звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Комитетите за наблюдение по оперативна програма, Управляващите органи и Междинните звена;
- отговаря за нормативната уредба във
връзка с европейското финансиране;
- организира и координира процесите по
превенция и противодействието на злоупотребите.
За да запази интересите на европейските
граждани, ЕК извършва постоянен мониторинг
и притежава правомощието да лицензира и да
отнема лицензите на Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Комитетите за наблюдение по оперативна програма, Управляващите органи и
Междинните звена. Без лицензи тези звена не
могат да извършват разплащания по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
2. Стратегическо управление на национално равнище. Централното координационно звено, Комитетът за наблюдение по Национална
стратегическа референтна рамка, Сертифициращият орган и Одитиращият орган са структурите, отговарящи за координацията и контрола
по всички оперативни програми.
Посредством Комитета за наблюдение на
НСРР, Министерски съвет следи за изпълнение
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на приоритетите на Република България, свързани с усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Централното
координационно звено координира и следи изпълнението на целите на НСРР по всички оперативни програми. Сертифициращият орган
изготвя и подава отчети за разходи и искания за
плащане към Европейската комисия. Органът,
осъществяващ оценка на съответствието, извършва тази оценка на процедурите на оперативните програми с изискванията на ЕС.
3. Координация на равнище оперативна
програма. Комитетът за наблюдение по оперативна програма носи отговорността за изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка за конкретна оперативна програма. Комитетът следи за ефективността и качеството на изпълнение на програмата. От тази
гледна точка комитетът има взаимовръзки на
две равнища. Комитетът за наблюдение по оперативна програма получава информация за
годишните контролни доклади, изготвени от
Одитиращия орган и от други вътрешни и външни контролни органи за констатациите с висока степен на риск (ако има такива) и коментарите на ЕК, които може да възникнат след разглеждането на доклада. Въз основа на тази взаимовръзка, комитетът предлага на УО промени
или преразглеждане на процедурите в ОП, които ще допринесат за постигане на целите на
фондовете от ЕС или за подобряване на управлението и намаляване на възможностите за
корупция и измами. Взаимовръзките с УО изискват още и контрол на дейността и одобрение
на критериите за избор на проекти по ОП.
4. Тактическо управление на оперативна
програма. Управляващият орган на оперативна
програма отговаря за ефективното, ефикасното
и правилно управление и изпълнение на оперативната програма, в съответствие с правилата
за добро финансово управление. В изпълнение
на тези свои функции, УО подържа взаимодействия с контролни и координиращи органи,
във връзка с управлението и отчета на дейността на оперативната програма и извършените
финансови операции. В Управляващия орган на
оперативна програма се извършват непосредствените дейности по взаимодействие с потенциални бенефициенти, включващи: планирането
на изпълнението на оперативна програма и
дейностите по нея, мерките по комуникация,
информиране и публичност, набиране на проектни предложения, тяхното оценяване и вземане на решение за финансиране на конкретни
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проекти, мониторинг на изпълнението на одобрените проекти. Всички тези функции на УО,
бидейки в пряка релация с частните интереси
на потенциалните бенефициенти, създават потенциал за корупционна активност. Това определя необходимостта от:
а) Идентификация на критичните точки, в
които могат да се получат нарушения.
б) Преструктуриране на такива процедури,
по начин по който да се избегне в максимална степен възможността за корупция.
в) Постоянно действащ контролен механизъм.
5. Оперативно управление на оперативна
програма. Управляващият орган може да прехвърли част от своите пълномощия на Междинно(и) звено(а). При проектиране на процедурите на тези звена трябва да се спазват вече
изяснените принципи.
6. Равнище на независимите контролни
органи.
Заключение
Анализът на нормативната уредба на организацията и управлението на Оперативните
програми на ЕС в Р. България изяснява системния подход при тяхното изграждане и изискванията към българската публична администрация.
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Фиг. 1. Модел на взаимодействия в институционална
система на европейското съфинансиране на оперативните програми в Република България

Кирил Ангелов

Въз основа на системен анализ е изграден
модел (фиг. 1.) на взаимодействия в институционална система на европейското съфинансиране на оперативните програми в Република
България.
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INSTITUTIONAL SYSTEM OF EUROPEAN CO-FINANCING FOR OPERATIONAL
PROGRAMMES IN REPUBLIC OF BULGARIA
Kiril Anguelov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
Structural instruments of European Union are the real possibilities for overcome negative effects in Bulgarian
economic, caused by world economic crisis. In this paper the analysis for state of Bulgarian administration,
responsible for policy implementation in regards of EU Operational Programmes system approach is made. Analysis
of Legal framework base and interactions, between different types of Bulgarian administration as well as between
them and European Union structures is made.
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Енергийният сектор е най-значимият пряк
консуматор на невъзобновяеми природни ресурси и източник на увреждания на природната
и жизнената среда. Световната зависимост от
изкопаеми горива заплашва не само климата
[1]. Нарастващата нестабилност на енергийните пазари и високите цени водят до икономическа нестабилност. В дългосрочен план, нарастващият глад за ограничените залежи на
въглища, нефт и газ може да доведе до международни конфликти. Последиците от изменението на климата ще бъдат не само икономически, но ще се измерват и в човешки животи.
Постоянното нарастване на цените на изкопаемите горива ще се отрази все повече и повече
на най-бедните и ще постави много европейци
в ситуация на енергийна бедност.
В съответствие със съвременните изисквания енергетиката следва да задоволява потребностите от горива и енергия с минимални обществени разходи, при спазване на изискванията за опазване на околната среда. Преходът
към енергетика, способна да изпълнява тези
цели, е сложен и продължителен процес, свързан с преодоляване на негативните тенденции,
нова система на регулиране и управление и
съвременна енергийна култура на самото общество.
След подписване на Договора от Амстердам през 1997 г. устойчивото развитие се превърна в основна дългосрочна цел за ЕС. В борбата с изменението на климата, държавните
глави и главите на правителства в Европа поеха
международен ангажинент да ограничат глобалното затопляне до 2 градуса над преиндустриалните нива, съгласно установената в
протокола от Киото рамка.
През последните години всяко следващо
председателство на Европейския съюз подчер-
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тава все по-категорично като един от своите
приоритети справянето с климатичните промени. Основна цел в тази насока е намаляването
на емисиите на вредни газове в атмосферата,
като основния фокус е върху въглеродния двуокис (СО2). Тъй като СО2 емисиите са неразривно свързани с горенето на изкопаеми горива
проблемът с климата няма как да бъде разрешен, без да се трансформира енергийния сектор. Контролът върху емисиите на въглероден
двуокис в рамките на ЕС може условно да бъде
разделен на три нормативни нива:
- поети международни ангажименти с
подписването на Протокола от Киото;
- ангажименти в рамките на ЕС (в процент намалени емисии), регламентирани от нормативната база на съюза;
- конкретни мерки в отделните държави
в ЕС.
Протоколът от Киото е приет на 11 декември 1997 г. по време на Рамковата Конвенция
на Обединените Нации по изменение на климата. В протокола като цел се посочва намаляване на емисиите вредни газове в глобален мащаб и изграждане на схема за търгуване с
емисии, при която държави с по-малко от позволения им брой емисии, могат да ги "продадат" на други, надхвърлили лимита си. В рамките на Протокола от Киото ЕС е задължен до
края на първия обвързващ период (31 декември
2012 г.) да намали емисиите на вредни газове
средно с 8% спрямо нивата от 1990 г.
През 2001 г. ЕС разработи стратегия за
устойчиво развитие, в която са заложени цели,
които да помогнат на Общността да постигне
постоянен напредък в живота на сегашните и
бъдещите поколения чрез създаването на устойчиви общества, които са способни да управляват и използват ресурсите ефективно и да
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стимулират социалните и икономическите иновации в обществото. Стратегическите цели
включват седем ключови приоритета:
- изменение на климата и чиста енергия;
- устойчив транспорт;
- устойчиво производство и потребление;
- заплахи за общественото здраве;
- по-добро управление на природните
богатства;
- борба с бедността в световен мащаб.
Остава въпросът доколко предвидените
цели и стъпки за постигането им са достатъчни,
с оглед все по-належащите проблеми, свързани
с изменението на климата, за периода след
2010 г., когато трябва да бъдат ревизирани
настоящите стратегии.
През януари 2007 г. ЕС публикува своята
Зелена книга за "Сигурна, конкурентна и устойчива енергийна политика за Европа". В документа е указано как Европа да посреща предизвикателствата, касаещи:
- сигурността на енергийните доставки и
промените в климата;
- как да се справя с повишаващите се
цени на петрол и природен газ;
- как да се справи със зависимостта от
Близкия Изток и Русия;
- как да се справя с тревогите по дългосрочната наличност на изкопаемите
горива;
- спешната нужда да се предприемат
мерки срещу глобалното затопляне.
Зелената книга призовава към засилена
интеграция и сътрудничество между държавите
при провеждане на възприетата енергийна политика на ЕС и определя приоритетните сфери,
върху които следва да се акцентира. За намаляване на зависимостта и смекчаване на уязвимостта на европейските енергийни пазари
трябва да се осъществят редица действия от
ключово значение, като:
- въвеждане на благоприятен правен
климат за привличане на инвестиции;
- мерки за облекчаване на трансграничната търговия с електроенергия;
- механизми за подобряване функционирането на вътрешния пазар на газ и
електричество;
- въвеждане на регулации за гарантиране на резерви при спешни ситуации;
- резервен капацитет в енергийния сектор.
През март 2007 г., Европейският съвет

прие интегрирана стратегия за борба с изменението на климата и гарантиране на енергоснабдяването в Европа. Тази стратегия включва
задължителни цели за намаляване на парниковите газове:
- използването на възобновяеми енергийни източници [2, 3];
- привеждането в действие на европейския план за енергийна ефективност [4].
ЕС се ангажира да намали емисиите на
парникови газове с 20% до 2020 г. На международно ниво, Европейският съвет подкрепи
идеята за намаляването на парниковите газове
от страна на развитите държави с 30% до 2020
г., в случай че страните с най-големи емисии
на парникови газове, като САЩ и Китай се
съглася с този амбициозен и важен проект заради последиците от глобалното затопляне.
Големият въпрос е обаче кои индустрии ще
трябва да понесат последствията. Особено
конфликтна е ситуацията с автомобилната индустрия, където Германия вижда в предложеното от ЕК ясни предимства за френските и италианските производители, а не истинско решение на проблема. Ако не бъде постигнат компромис е възможно Федералната република да
блокира регулацията. За да постигне тези цели,
ЕС трябва да "спести" 20% от потребяваната
енергия чрез по-ефективното й използване.
Затова ЕС наложи задължителни цели:
- 20% от произвежданата в ЕС енергия
трябва да идват от възобновяеми източници;
- 10% от използваните горива в транспорта трябва да са биогорива;
- 20% от първичното потребление на
енергия трябва да бъде спестена.
Посочените инициативи включват мерки за
международен договор за стандарти за енергийна ективност за производителите на електроуреди [5].
ЕС сега разработва Нова обща външна политика по въпросите на енергетиката със страните с най-голямо производство, потребление и
пренос на електроенергия, включително и с
Русия. Също така се разработва Европейски
стратегически енергиен технологичен план,
според който научно-развойната дейност трябва
да се съсредоточи върху технологии за пониски емисии на въглероден двуокис.
Схемите за търговия с емисии са основния
инструмент за постигане на поставените пред
Общността цели. Схемите позволяват на компании, чиито емисии надвишават разрешените
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им, да откупуват право на емисии от "поекологични" компании и да спомогнат за постигането на целите на Европа, залегнали в Протокола от Киото. При създаването на схемите
обаче някои страни-членки разпределиха твърде големи права за емисии и раздадоха 90% от
тези права безплатно, което доведе до спад на
цените и позволи на някои компании да продават своите права, без да полагат усилия за намаляване на емисиите си. Още стои и въпросът
за секторите, които са изключени от схемите за
търговия с емисии като авиацията. Това, според много анализатори, подкопава доверието в
тези схеми, но при преразглеждането на схемите за периода, тези недостатъци могат да
бъдат коригирани. Въвеждането на схеми за
търговия с емисии в световен мащаб също ще
бъде обсъдено с цел да се намалят значително
емисиите на парникови газове в рамките на
една световна климатична рамка. Остава отворен въпросът какъв вид схема за търговия с
емисии ще одобри за в бъдеще ЕС и доколко
ще успее да убеди световните си партньори да
се присъединят към тази схема.
Въпреки че ЕС е единен в своя ангажимент
за развитие на устойчива икономика, слабо
зависима от въглерода, въвеждането в сила на
тези амбициозни цели ще бъде трудно, ако не
се разработят правилните политики на европейско и национално ниво. През март 2007 г.
ръководителите на 27-те държави от ЕС приеха
амбициозен план за действие [6], който до
2009 г. трябва да се превърне в 12 правни
линии. Въпросът е не само дали срокът ще
бъде спазен, въпросът е и дали всичките законови инициативи ще станат реалност. Трите
обявени цели на бъдещата единна европейска
политика:
- борба с глобалното затопляне;
- засилване на общия европейски енергиен пазар;
- гарантиране на енергийна сигурност,
- отговарят в общи линии на трите основни лагера по интереси в ЕС.
За едни страни начело с Германия особено
важно е ограничаването на последиците от глобалното затопляне. Други като Великобритания
и Холандия поставят акцент върху интензифициране на вътрешния енергиен пазар в съюза,
главно защото собствените им пазари са в напреднал стадий на либерализация. За третата
група - тази на новите членки, най-важна е
енергийната сигурност, особено заради Русия,
най-важния газов и нефтен снабдител на източ-
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ноевропейските държави. Всички заинтересовани групи, заети в създаването на европейска
енергийна стратегия намират своите акценти
представени. По този начин, избягвания спор за
правилното поставяне на приоритети бе прехвърлен към процеса на създаване на правните
линии, или казано накратко постигнатият през
2007г. компромис, удовлетворяващ всички,
сега трябва да се превърне в конкретни действия, а това вече е трудното.
Европейската комисия настоява за разделяне на енергопроизводството от преносната
мрежа, нещо на което се противопоставя главно Германия и Франция. България също е против. В експертните комисии надделява гледището, че не само общата собственост е проблем при създаването нa свободен енергиен
пазар, а и регулацията. Опитът от либерализирането на националните индустрии през 90-те
показа, че разделянето на производството от
преносната мрежа води до положителен пазарен ефект (т.е. понижаване на цените) само
когато има и силно антикартелно законодателство. Така че в ЕП може да се обедини мнозинство, настояващо за обща европейска енергийна регулация, стигаща по-далеч от просто координиране на съответните институции в отделните страни, което означава още посериозен дебат.
Енергийната сигурност е областта, където
има най-големи пожелания и най-малко консенсус, ако въобще има някакъв. Пример за
това е подписаното споразумение "Южен поток" за пренос на руски газ към Италия през
България, директно застрашаваща общия европейски проект "НАБУКО". Растящите цени на
суровините и заедно с тях и силовата позиция
на страните-доставчици, начело с Русия, ще
накарат еврочленките да намерят в някаква
степен общ език. Въпреки това, възможностите
на общата енергийна външна политика на ЕС
не бива да се надценяват поради различните
национални интереси на държавите-членки на
Общността.
Вместо мечти за силна обща европейска
позиция, трудно постижими в действителността, по-реални биха били вариантите за засилване на енергийната ефикасност [7, 8, 9, 10]
(целите за повишаването й с 20% например не
са обвързващи) и за създаване на общ кризисен
план, при който в случай на нужда в една от
държавите да се гарантира солидарност от
страна на останалите. Така Европейския съюз
също може да гарантира ефективно сигурност-
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та си.
От казаното до тук могат да се направят
следните изводи:
1. Целите на бъдещата единна европейска енергийна политика са борба с глобалното затопляне, силен общ европейски единен пазар и гарантиране на
енергийната сигурност на съюза.
2. Основният инструмент за постигане на
целите на енергийната политика на ЕС
са схемите за търговия с емисии.
3. Засилването на енергийната ефективност и създаването на общ кризисен
план, при който при нужда в една от
държавите членки да се гарантира солидарност от страна на останалите
страни, са гаранция за енергийната сигурност на ЕС и пример за развитие на
интеграционните процеси в Общността.
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The paper analyses the problems, the objectives and the priorities in the EU energy sector. The necessity of
enhanced collaboration and integration between the member states in the energy field that will contribute to the
sustainable development of the union has been pointed out as well.
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Резюме
Работата разглежда единната политика на ЕС за повишаване използването на възобновяеми енергийни
източници и мерките, които вземат някои от държавите-членки на национално ниво. Отразено е и мнението на
някои държави по този въпрос извън ЕС. Посочени са предимствата и недостатъците на европейската схема за
търговия с емисии и въздействието й върху конкурентоспосолността на някои отрасли в икономиката.
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На 10.01.2007 г. е представен пакет от
мерки на ЕК за климатичните промени и
възобновяемата енергия. В него е посочена
амбициозната цел, емисиите на парникови
газове да бъдат намалени с 20% до 2020 г.
(спрямо нивата от 2005 г.). Тази цел не е в
конфликт с ангажиментите от Киото, а
решителна стъпка към задълбочаването им и
даването на глобален пример в борбата с
климатичните промени. Важно е да се
отбележи, че става дума за 20% общо за целия
ЕС, а не 20% за всяка страна-членка. Поетата
сериозна отговорност за намаляване на вредни
емисии е неразривно свързана с предлагането
на алтернатива на изкопаемите горива, които
са един от основните източници на вредни за
атмосферата газове. Наличието на надеждни и
съобразени с околната среда енергийни
ресурси отдавна не е просто "зелена утопия",
а политически приоритет от стратегическата
важност за европейските лидери. Сред
предвижданите мерки за намаляване на емисии
са:
- наличие
на
минимум
10%
възобновяеми горива в транспортния
сектор на всяка страна от ЕС до 2020
г.;
- стремеж към намаляване на емисиите
на
въглероден
двуокис
при
възобновяемите горива, чрез т.нар.
улавяне и съхраняване на въглерод;
- развиване на обща външна енергийна
политика;
- стратегически
план
за
енергийни
технологии;
- по отношение на ядрената енергия,
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страните от ЕС могат сами да преценят
доколко одобряват тази алтернатива на
изкопаемите горива.
Възможностите за намаляване емисиите
на въглероден двуокис и други вредни газове са
противоречиви.
Франция,
която
пое
председателството на ЕС на 1 юли 2008 г., по
традиция е привърженик на ядрената енергия.
Президентът Саркози поставя осигуряването на
енергийна диверсификация на едно от челните
места сред своите приоритети и подчертава
предимствата на ядрената енергия като една
енергийна
алтернатива
"ненатоварваща
атмосферата с въглероден двуокис", мaкap че
мнозина не са напълно съгласни доколко това
прави този вид енергия по-безопасна за
околната среда.
По отношение на биогоривата също има
много въпросителни, пред които се изправят
държавите от ЕС. Поставената цел от наличие
на 10% възобновяеми горива в транспортния
сектор е повече от амбициозна, тъй като през
2007 г. едва 6,4% от енергийните нужди в ЕС
биват удовлетворени чрез тези горива.
Биогоривата са считани за сериозна
възможност
за
намаляване
количеството
въглероден двуокис в атмосферата, тъй като
заменят основните източници на СО2 изкопаемите горива. Последни проучвания [1]
обаче
поставят
под
съмнение
техните
предимства. Изсичането на гори, за да се
осигурят повече обработваеми площи за рапица
(един от основните продукти при производство
на биогорива) лишава природата от ценен
естествен
източник
за
преработка
на
въглероден
двуокис.
При
наличие
на
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обработваеми площи, хранителните култури се
заменят с подходящи за производство на
биогорива, което задълбочава проблема с глада
и смъртността в бедните развиващи се страни.
Цените на хранителните продукти се покачват,
а нивото на въглеродния двуокис остава без
съществена промяна, поради изсечените гори и
транспортните усложнения около доставките на
готовите горива от страните, в които се
произвежда
биогоривото
до
развитите
икономики, основен потребител на този тип
горива.
По-малките икономики в съюза трудно
могат да си позволят преминаването към
вътрешно производство на биогорива, а дори
при внасяне отвън се изискват известни разходи
и инвестиции. Поради това от особена важност
са правилата в последното условно ниво
(националното), на което протича контролът
върху вредни газове.
Разликата
в
икономическото
и
индустриално развитие, БВП и цялостната
готовност за преминаване към използване на
по-малко вредни за атмосферата енергийни
ресурси
водят
до
определянето
на
диверсифициран подход в някои от посуровите изисквания на ЕС. По-високите
прагове са запазени за по-големите икономики
с традиции в широкото използване на
възобновяеми ресурси. Швеция например
поема
ангажимента
за
достигане
на
впечатляващия дял от 49% за възобновяеми
горива до 2020 г., докато малка държава като
Малта се спира на минималния посочен праг
от
10%.
Повишената
употреба
на
възобновяеми ресурси се предполага косвено
да допринесе за намаляването на вредни СО2
емисии, чрез намаляване изгарянето на
основните му източници- въглища, бензин и
т.н. При прякото ограничаване на СО2 емисии
също
има
съществени
разлики
между
поставените индивидуални цели. Тези разлики
са регламентирани чрез обща европейска
схема по такъв начин, че да не нарушават
поставената цел от 20% за целия съюз.
За да бъдат сведени до минимум
евентуалните икономически тежести, до които
могат да доведат поетите ангажименти за
опазване на климата, страните в ЕС създават
вътрешен пазар за търговия с вредни емисии.
Този вътрешен пазар обхваща около 10000
енергийно интензивни обекта в рамките на ЕС,
или около 40% от общия дял емисии на
въглероден двуокис в съюза и е регламентиран

от Европейската схема за тьрговия с емисии
(2008 г.-2011 г.).
Първият етап от схемата обхваща периода
2005 г.-2007 г.. Всяка държава в ЕС трябва да
представи индивидуален Национален план за
разпределение на квоти за търговия с емисии.
Този план посочва лимита емисии, който
съответната страна смята за изпълним спрямо
конкретните си възможности. Европейската
Комисия е отговорна за оценяването на плана
спрямо
предварително
зададени
общи
критерии. Комисията може да одобри или
отхвърли предложения план като във втория
случай поставя определени условия за промяна
на посочения процент. През 2007 г. например
ЕК намалява посочения от Полша лимит с цели
26,7%, след като го намира за ненужно
завишен.
След като планът е одобрен, при
надвишаване на позволените емисии, такива
могат да бъдат закупени от страни задържащи
се под праговия процент. В противен случай
превишаването на лимита се глобява с 40 евро
на тон (през 2005 г.-2006 г., цената на 1 тон
СО2 емисии в схемата за търговия е между 8 и
30 евро).
Съществуват известни спорове за това
доколко ефективна е съществуващата схема и
през януари 2008 г. е внесено подробно
предложение за директива [2, 3], изменяща и
допълваща
съществуващата
Директива
2003/87/ЕС, регулираща схемата за търговия
с емисии. До въвеждането на предложението
основните критики, които схемата търпи, са
че:
- не включва сектори, допринасящи в
най-голяма степен за емисиите на
вредни
газове
като
сухопътния
транспорт;
- не включва вредни газове като азотен
окис и флуоровъглерод;
- има преразпределение на разрешителни
за търговия с емисии: дори голяма
индустриална държава като Германия
остава с излишък от 44,1 милиона тона
СО2 и резултатът е рязко падане на
цените на пазара на емисии заради
прекомерно
предлагане,
което
дискредитира способността на схемата
да контролира адекватно пазара на
емисии.
Въпреки предвидените промени с цел
решаване на изброените проблеми някои от тях
остават, като факта че транспортния сектор и
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земеделието все още са извън системата.
Известен контрол над тях се упражнява чрез
споразумения за контрол на емисиите извън
Европейската схема за търговия - те са
съобразени с националния БВП. Богатите
държави, като Дания, са задължени да намалят
емисиите
в
транспортния
сектор,
строителството, земеделието и изхвърлянето
на отпадъците с 20%, докато нови членове
като България и Румъния имат право да
повишат емисиите си с 20%.
С оглед на финансовата криза в CAЩ и на
световните пазари, много от опонентите на
политиката на ЕС за намаляване на вредните
емисии се опасяват, че и без това големите
разходи свързани с нея ще дадат още понегативен ефект. Въвеждането на новите
регулации е свързано с финансови трудности,
които са особено неприятни на бизнеса и
големите индустрии. Сред най-ярките примери
за недоволство от налаганите ограничения е
включването на авиационния сектор в Схемата
за търговия с емисии. Най-остро, разбира се,
този ход бе приет от самите авиокомпании. С
поставената цел за 3% намаление на вредните
емисии, компаниите трябва да заплащат всяко
превишаване на установения лимит. Предвижда
се под новото ограничение да попадат всички
превозвачи, предлагащи полети от и за Европа.
Възниква обаче въпроса как ЕС смята да
наложи такова едностранно решение и как ще
се отрази то на европейските авиокомпании,
ако азиатските и американските им колеги
откажат да се присъединят. Отвъд океана
реакцията
е
повече
от
негативна
и
Американската [4] самолетна индустрия смята,
че ходът е в разрив с международната
авиационна практика. Федералната авиационна
администрация коментира, че е рано да се
каже дали CAЩ смята да повдигне обвинение
спрямо едностранчивия акт пред Световната
търговска организация, но добавя че ако ЕС
иска да наложи подобни стандарти извън
рамките на своята авиационна индустрия, то
това
трябва
да
стане
след
сериозни
обсъждания.
Мнозина
представители
на
бизнеса се опасяват, че решението ще нанесе
удар
върху
конкурентоспособността
на
европейските превозвачи. Прекият резултат за
една
средна
авиокомпания
ще
бъде
допълнителни разходи от 50 милиона евро
годишно, а за пътниците на всички превозвачи по-високи цени на билетите, ограничения при
позволеното тегло на багажа и т.н. Извън
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пътническата авиация, цените на много
продукти доставяни по въздух нарастнат
поради необходимостта изразходваното за
превоза им гориво и отделените газове да
бъдат подобаващо компенсирани спрямо
ограниченията на Схемата за търговия с
емисии. Освен това, дори да бъдат включени в
схемата, чуждите превозвачи пак ще имат
конкурентно предимство, в случай че оперират
повече дестинации извън рамките на Европа.
Извън този конкретен пример, множество
европейски бизнес организации от различни
отрасли
(Бизнес
Европа,
Европейската
асоциация
на
търговските
камари,
Европейската химическа индустрия (ЕХИ) и др.)
не крият критиките си към Комисията за
едностранното налагане на изисквания за
намаляване на емисиите до 2020 г. В
изявление на ЕХИ се твърди, че поставените за
цел високи проценти, които не са възприети от
други големи държави, със значителни емисии
на вредни газове, могат само да навредят на
конкурентоспособността
на
европейската
индустрия да оскъпят продукцията й.
Европейската федерация на съюзите за
обществени услуги дори нарича ограниченията
във вредните емисии “PR за оправдаване на повисоките
сметки
за
електроенергия
и
неуспешен опит да се прикрие провала на
либерализацията”. Негативно настроена е и
Европейската
асоциация
на
електроенергийната индустрия. Позитивно се
отнася лобито на ядрената индустрия, което
изразява задоволството си от факта, че
Комисията определя ядрената енергия като
"един от най-големите източници на енергия
без отделяне на въглероден двуокис в Европа".
за
бъдещето
Положителна
прогноза
чертаят от ООН като цяло, убедени, че
развитието на алтернативни източници на
енергия, предизвикано от нуждата да се
намалят вредните емисии, може да открие 20
милиона работни места по света в идните
десетилетия. Според Програмата на ООН по
околната среда, с нарастването на световното
население до близо 9 милиарда през 2050 г.,
нуждата от намиране на алтернативни
енергийни източници ще се изостри, а
необходимостта от контрол над вредни емисии
ще бъде от още по-голямо значение.
Организации за защита на околната среда
като
Приятели
на
земята
(Европа),
Европейското бюро за околната среда и WWF
смятат наложените ограничения за прекалено
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леки и недоволстват от липсата на по-сериозни
рестрикции. От приятели на земята дори
коментират, че пакетът, предложен от ЕС е "
добра новина за мръсната енергийна индустрия
и лоша за хората и планетата".
България е една от двете най-нови
държави приети в състава на ЕС и все още е
далеч от икономическото и индустриално
равнище в по-големите държави в съюза.
Поради това страната [5] има нужда от време,
за да се адаптира към високите екологични [6]
изисквания на ЕС и тепърва да подобрява
условията за увеличаване на източниците на
възобновяема енергия. През декември 2007 г.
България започва дело срещу ЕК, отказвайки да
приеме решението за намаляване на квотата.
Към нея се присъединяват Румъния, Чехия,
Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша и
Словакия.
България,
Унгария,
Румъния,
Словакия, Литва, Латвия и Естония заедно
настояват за въвеждането на диференциран
механизъм, по който новите и старите страни
членки трябва да намалят емисиите въглероден
двуокис.
В Националния план за разпределение на
квоти за емисии на парникови газове, страната
посочва квота от 67,6 милиона тона годишно,
която обаче не бива одобрена от Комисията.
ЕК намира предложените стойности за
прекалено високи и в крайна сметка е обявена
годишна квота за периода 2008-2012 г. от
42,3 милиона тона СО2. Това е с 37,4% помалко от предложеното в националния план,
при Румъния съкращението е с 20,7%.
Министър Джевдет Чакъров изказва остро
недоволство от отказа на Комисията да приеме
предложената
квота
и
заявява
пред
actualno.com "... България категорично ще
защити позицията си за разпределението на
квотите за емисии от въглероден диоксид в
двата Национални плана за периодите 2007 г.
и 2008 г. - 2012 г. година и няма да допуснем
страната ни от потенциален продавач, да се
превърне в купувач на емисионни единици [7]".
Цените за възобновяемите енергийни
източници
се
определят
от
дела
на
потреблението на енергия от възобновяеми
източници от крайното брутно потребление на
енергия. Потреблението на енергия от
възобновяеми енергийни източници включва
прякото използване на възобновяеми енергийни
източници (напр. биогорива) плюс дела на
електрическа и топлинна енергия, произведена
от възобновяеми енергийни източници (напр.

вятърна, водна енергия). Крайното потребление
на енергия представлява енергията, която се
използва от домакинствата, секторите на
промишлеността,
услугите,
селското
стопанство и транспорта. Общият знаменател
на дела на ВЕИ включва и загубите от
разпределение на електрическата и топлинната
енергия и потреблението на тези горива в
процеса на производство на електрическа и
топлинна енергия.
През м. юни 2007 г. бе приет нов закон
[8] за ВЕИ за диверсификация на енергийните
доставки, опазване на околната среда,
повишаване капацитета на малките и средните
предприятия и производителите на енергия от
възобновяеми енергийни източници и др. От
снабдителите се изисква да изкупуват цялото
количество
енергия
от
възобновяеми
източници, за което има издаден сертификат за
произход. Общественият доставчик, съответно
крайните снабдители, трябва да изкупуват
електрическата
енергия,
произведена
от
възобновяеми
енергийни
източници
или
алтернативни
енергийни
източници
(с
изключение на енергията, произведена от
водноелектрически централи с инсталирана
мощност над 10 MW), по преференциална
цена.
България се приближава към целта си за
използване на ВЕИ-Е за 2010 г. Големите ВЕЦ
понастоящем са основният източник на ВЕИ-Е,
но техният технически и икономически
потенциал е вече напълно използван. Има
добри възможности по отношение използването
на биомасата, тъй като 60% от земята е
земеделска, а около 30% е заета от гори.
Възможно е инсталирането на мощности
за използване на вятърната енергия за около
2200 - 3400 MW. В източната и южната част
на България има потенциал за използване на
слънчевата енергия и би могло да се
произвежда енергия от геотермални източници
от около 200 MW. По предложение на ЕК е
планирано за 2011 г., да въведе пазарен
механизъм за насърчаване производството на
електрическа
и
топлинна
енергия
от
възобновяеми енергийни източници. С цел
насърчаване използването на ВЕИ в момента
България усвоява Кредитната линия за
енергийна
ефективност
и
възобновяеми
енергийни източници за България (BEERECL).
Проектите
по
ВЕИ
могат
да
ползват
безвъзмездно финансиране от 20%. Вече са
отпуснати заеми в размер над 12,8 милиона
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евро. Биогоривата, ако не са в смес с други
горива, са освободени от акциз от 2005 г. (не
важи за всики видове биоетанол).
В заключение може да се каже, че
съществуват противоречиви мнения по въпроса
за Общата Европейска схема за търговия с
емисии, което неминуемо ще бе обект на
следващи коментари в Общността.
1.
2.
3.
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INDIVIDUAL MEASURES OF THE EU MEMBER STATES FOR SWITCHING TO USAGE
OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION
EMISSIONS TRADING SCHEME
Svetla Boneva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper analyses the EU policy for stimulation of usage of renewable energy sources and the measures,
undertaken by some member states at national level. The opinion on this issue of some countries outside the EU
has been presented as well. The paper has presented the advantages and the disadvantages of the European Union
Emissions Trading Scheme and its impact on the competitiveness of some sectors of the economy.
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ЕКОЛОГИЧНАТА КРИЗА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Балин Балинов
Технически университет, София
Резюме
По страшна от финансовата криза е екологичната и България не е изолирана от нея. Сега се потребяват
природни ресурси в повече отколкото природата може да възстанови. В България макар и с по-бавен темп се
забелязва процес на обезлесяване, унищожаване на почвите, замърсяване на въздуха изчерпване на водата,
както и намаляване на популацията на рибни и животински видове. Екологичния дълг нараства. Натрупват се
отпадъци в големите градове на България, които не могат да бъдат преработени, а няма достатъчно изградени
места за депонирането им.
Ключови думи: екологична криза, отпадъци, води, почви
Key word: ecological crisis, wastes, water, soils

В света по страшна от финансовата криза
може да се окаже екологичната и първите
признаци са вече налице, включително и за
България. Страната ни не е изолирана от този
процес макар понастоящем не всички показатели да сигнализират за наличие на подобна
криза. България има водни проблеми и пилее
енергийни ресурси според доклада на международната природозащитна организация WWF.
Според показателя виртуална вода1 страната ни
като износител на земеделски култури, за които е употребено значително количество вода е
похарчена за други страни внесли продукцията
ни (пример: за производството на една бучка
захар са нужни 1500 литра вода, а за един килограм говеждо месо – 15500). Ако страната
ни не се научи да ползва разумно водата, скоро
може да се очаква и водна криза. Така в Испания през 2008 г. поради сушата в областта Каталуния, бе принудена да се купува вода от
Франция и да се превозва с кораби от танкерен тип. В България на човек от населението се
падат 2500 куб.м. при средни 9000 куб.м. за
Европа. Амортизираната водопроводна мрежа
(70% от 70600 км. в България) е другия голям
проблем на страната, както и покриването на
100% на загубите от населението. Очаква се
подновяване на спрялото от 20г. строителство
на язовирни системи. Проблемът с водата е
свързан и с опазването на горите в страната,
което става все по-трудно при криворазбраната
демокрация. Според Зелени Балкани всеки ден
в България се изсича гора с площ от 100 футболни игрища. Годишно се изсичат над 6.5 млн.
плътни куб м дървесина за огрев,от които около 1/3 - 2 млн. куб. м., се добиват незаконно.
1

Основните методи на закононарушения са: незаконен дърводобив (на дърва за огрев, ромски
сечи, промишлена дървесина, сечи за ски курорти), умишлени пожари, приватизация на
горски фирми и незаконна реституция. Последиците от този процес са свързани с водата,
въздуха, ерозията на почвата както и с популацията на живеещите там животински видове.
Опита на Китай придобит след големите наводнения по поречието на реката Янцзъ с щети от
30 млрд. долара през 1998, в чието поречие
живеят 400 млн. души, показва, че поради изсичането на горите в басейна на реката са довели до загуби в пъти по-големи от стопанското
приложение на горските масиви [4]. Проблемите с гората са в повечето места от нашата
планета, но този процес, ако не бъде ограничен
ще ускори опустиняването, ерозията, намаляване на влагата, ще намали валежите и кислорода в атмосферата. Изсичането на горите
увеличава ерозията, почвата формирала се в
продължение на продължителни геологически
периоди започва да намалява спрямо образуването на нова почва. За негативен пример може
да бъде посочен бившия Съветски съюз, който
за периода от 1954-1960 свързан с разораване
на огромни площи за пшеница с размерите на
Канада и Австралия, първоначално увеличава
добивите, но за кратък период от време, възникват прашни бури, земята рязко намалява
добивите. Същият проблем се повтаря в Казахстан и Монголия, подобен проблем изпитва и
понастоящем Китай. Ветровата ерозия и водната ерозия причиняват немалко загуби на почвите. При сегашната направена картина на света

оценката за количеството вода, използвана за производството на даден продукт, който след това отива в друг край на света
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в доклада “Живата планета” (The Living Planet
Report) за 2008 г., изработен от международната природозащитна организация WWF (World
Wildlife Fund) има сериозно предупреждение за
бъдещето на нашата планета, по начина на изразходване на природните ресурси, без възможности те да бъдат възстановени от самата
природа. Човечеството е нанесло своя екологичен отпечатък2 в такава степен, че възстановителния капацитет на планетата е силно нарушен. Смята се, че ако човечеството продължи с
темповете си на сегашното потребление през
2030 година ще са необходими 2 планети за
неговото съществуване. В предишни доклади
срокът е бил 2050, а сега прогнозите са изпреварени с 20 години. „В екологично отношение
поведението ни е същото, каквото имаха финансовите институции, преди да започнат да
фалират, смята Джонатан Лоу от Лондонското
зоологическо дружество. Търсим незабавно
удовлетворяване на желанията си, без да държим сметка за последиците.“ [2]. България е в
по-благоприятна позиция от много страни в
света, но това е и поради стечението на обстоятелствата, че от 1989 г. страната ни е намалила производството си в тежката индустрия, и
това я прави не екологичен длъжник, а кредитор за кратък период от време нарушен понастоящем с прекомерното застрояване по българското Черноморие и планинските ни курорти. Консумацията на природни ресурси в момента в България е малко над средната за планетата - 2.7 гха при 2.1 г гха в света). Двуседмичната газова криза през януари 2009 година
е показателна за липсата на заместващи енергийни мощности. При подобни събития страната ни трудно може да компенсира липсата на
газ с други енергийни източници. Все още не е
построена втората ядрена централа в Белене,
както и са в начален стадий всички насоки на
развитие и реализиране на възобновяеми енергийни източници от типа на ветрови генератори
или малки ВЕЦ, по някои поречия, фотоволтаични централи и др. Непредвиденото натоварване на електро преносната система на страната в подобни ситуации е белег за трудно компенсиране и намиране на алтернативи, или заместители (заместването на газта с мазут на2

рушава европейските изисквания за излъчване
на вредни частици от изгарянето в атмосферата). Положително е все пак, че в закона за възобновяемите и алтернативни енергоизточници,
бе удължен срока за изкупуване на електроенергия от 12 на 25 години „за произвежданото
зелено електричество” за построени подобни
централи до 2015 година. Алтернативата от
производството на „соларна енергия има наймалкия екологичен отпечатък от всички възобновяеми източници и производството й не емитира парникови газове” [3] България има шанса
да оползотворява ресурсите си, без да надвишава възпроизводимите възможности на природата, но е необходимо да намали разходите
за производството на единица продукт по отношение на използваната енергия, която сега
надвишава близо 2 до 3 пъти енергията изразходвана за аналогични стоки в Западна Европа.
Друго едно опасение бе, че предприятията ще
трябва да плащат за емисиите от СО2 поради
това, че квотите отпуснати на България са
приблизително равни на излъчените количества
да 2007 г. (42,3 млн.тона). Финансовата криза
разразила се в света оказа влияние и на местното производство, „и много от 150-те предприятия в търговията вече свиха производствата
си, някои големи емитенти драстично – химическите „Агрополихим“ и „Неохим“, металургичните „Кремиковци“ и „Стомана Перник“,
подобна е перспективата за други предприятия
от химическата индустрия, металургията и
производството на материали за строителството” [1] в резултат на което вместо да бъдат
надхвърлени квотите, останаха и свободни такива. Очаква се преразглеждане на квотите за
България и възможност те да бъдат увеличени
вместо да са орязани, както се получи с 30%
от очакваното за страната. Друга насока на
проблема е оползотворяването на отпадъците
от различен вид. Разделното събиране на отпадъци навърши 5 години, но процеса за културата и ефективността на неговото реализиране е
далеч от желаното. В България шестте организации заели се с този процес отчитат слабо
развитие. Това се развива в период на настъпваща финансова криза към България и още по
страшна екологична такава. Все повече проце-

Иванов К. Вървим и към екологична кредитна криза, ”Бизнес екология бр. 3, 2008 Екологичният отпечатък е индикатор,
който отразява силата на влиянието върху околната среда на отделния човек, регион или нация и какво количество земя и
вода е използвано при производството на суровини и енергия, а също така и за депониране на отпадъци.
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са на депониране на отпадъците, който заема
95 % от тяхното „оползотворяване” за България започва да се оскъпява и това все повече
убеждава общините да създадат условия за сепариране и рециклиране на отпадъците, вместо
да бъдат депонирани и загубени както значителни поземлени площи, така и ценни ресурси,
които могат да бъдат извлечени от отпадъка, а
така също и спестена енергия за подобно ново
производство. Процесът на оползотворяване на
отпадъците никак не е лесен, особено за столицата, където освен местни жители има още
толкова приходящи или живеещи под наем. Нерегистрираните гурбетчии в столицата също
създават отпадъци, но не плащат данъците за
тяхното събиране в столицата, а такъв ако им
се взима, той е в родните им общини, които за
периода реализират по-малко отпадъци, поради
пребиваването на техните граждани в столицата и това не е малко. Друг един проблем е все
още ниското съзнание на повечето живеещи в
столицата за необходимостта от разделно изхвърляне на отпадъците. Често в подобни контейнери се изхвърля и битов отпадък, вместо
опаковки от стъкло, хартия, пластмаса и метал
и това води до скъпи инсталации за сепариране
на отпадъка и често пъти е невъзможно за
оползотворяване при замърсяване с хранителни
примеси. Проблемът с отпадъците има няколко
страни и редица проблеми за разрешаване. За
да бъде стимулирано населението, трябва да се
реализират данъчни облекчения, за тези които
го правят разделно, спрямо тези които си изхвърлят отпадъка по традиционния досега начин.
От друга страна концепцията за взимане на
такса смет не трябва да отразява площта на
жилището, защото то не създава отпадъка, а
неговите членове. Данъчната оценка се определя от местоположението, това прави жилищата
в централната част по-скъпи, а от там и такса
смет, без да отчита дали това е един човек или
семейство с повече или по-малко членове. Това не е стимул за разделно събиране на отпадъка. Сегашната финансова криза може да
спомогне да се преодолеят негативните практики в тази насока. Идеите може да са разнообразни, но няма ли възможност да се приложат
и реализират на практика са само добро пожелание. Все още няма достатъчно добре изградена система за прилагане на създаваните закони и нормативи в тази област и произтичащите наредби за неговото приложение. Трудно се
проследяват нарушителите, няма и глобени та-

кива. Опита на други страни в Европейския съюз може да спомогне за подобряване на този
процес. Така в Германия в градски условия сепарираните контейнери са със заключващ механизъм за членовете на кооперацията и не
може външен човек да изхвърли отпадъка си в
такъв контейнер. Ако има нарушител на разделното събиране санкции понася кооперацията и никои няма интерес за това. Друга една
система е продажбата на торби с определени
обеми и цени за тях, като право за изхвърляне
на отпадък за даден период и редица други.
Цената за сепариращите системи не е ниска и
това дава възможност да се прецени дали първоначално е по-удачно да са повече различните
видове контейнери за разделно събиране на
отпадъци или по-прецизни сепариращи системи,
но и по скъпо оползотворяване на отпадъка с
тях. В Германия е преценено, че първоначалното инвестиране в повече контейнери за 3 цвята
стъкло- зелено, кафяво и чисто стъкло, отколкото в инсталации за неговото разделяне. Ако
е смесено стъклото то не може да бъде оползотворено или е необходима скъпа сепарираща
система, която да извършва този процес. Във
Франция поради употребата на вино се събират
повече зелени бутилки и ниската квота за събиране на стъкло, не стимулират инвестирането в
три контейнера за стъкло като в Германия.
Опита да се приложи като в Германия среща
вече придобити лоши навици от Французите за
един контейнер за стъкло. Отпадъците попаднали във водоемите, морето и океаните създават допълнителни проблеми за животинския и
растителен свят, за неговата популация.
Употребата на азотни и фосфорни торове
в земеделието, миялни препарати в бита, създават се условия за цъфтеж на водораслите и
еутрофикацията изчерпва кислорода във водоемите. Токсично химическо замърсяване възниква и от използване на пестициди в селското
стопанство, от индустрията и мините. Неконтролируемото замърсяване причинява големи
вреди особено във водоемите и разрушава биологичното разнообразие. Като цяло и в България и по света се забелязва тенденция към намаляване на рибните запаси. В много страни се
отчита че морския риболов е стигнал предели
отвъд които, би довело до непоправими загуби
за рибното разнообразие и от там неясни последици за човека.
Посочените направления съвсем не изчерпват всички области от човешко въздействие в
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икономиката и последиците за природната среда в България, но могат да бъдат основа за
размисъл с цел навременно предотвратяване
на опасностите и негативите от възможното им
действие.
Последиците за България от възможна
екологическа криза не са за пренебрегване и
макар все още да не е налице чувствително
влошаване на посочените области, това съвсем
не означава, че те няма да окажат влияние, за
което в последствие ще бъде късно да се вземат мерки за преодоляване на негативните
последици.
Предимството, което има човечеството да
познава състоянието на земята и живота е мно-

го по-голямо от преди. Но само знанието, без
да се промени негативното въздействие на човека върху природата, няма полза, особено ако
дойде времето на необратимите последствия от
неговата дейност.
1.
2.
3.
4.
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ECOLOGICAL CRISIS AND HER CONSEQUENCES FOR BULGARIA
Balin Balinov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
More terrible from the financial crisis is the ecological and Bulgaria is not isolated from her. Now using nature
resources in more than the nature can repair. In Bulgaria even with slower speed is marked like a process of
cutting trees, destroying the soil, polluting the air and exhausting the water, just like decreasing the population of
fish and animal kinds. The ecological debt grows. There are wastes in big cities in Bulgaria, which cannot be
recycled and there are no places to conserve it.
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ЗА МАРКЕТИНГА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРОДУКТ
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Резюме
В доклада се обосновава социоикономическата същност на екологичния продукт. Акцентът е върху социоикономическата целесъобразност (изгода) за производители, потребители, обществото. Доказва се необходимостта от разработването на маркетингови стратегии при създаването и реализацията на екологичните продукти.
Ключови думи: маркетингова стратегия; социална и икономическа целесъобразност; екокултура на производство и потребяване.
Key words: marketing strategy, social and economical expedience, ecological culture of manufacturing and
consuming.

За изясняване на нашата теза е необходимо да уточним съдържателно термина екологичен продукт. Той не е просто стока за измерване на търговската целесъобразност на вложените инвестиции. Той не е просто проект или
програма на отделна фирма и корпорация, за
да се търси строго икономически ефект от неговата реализация. Екопродуктът е преди всичко нещо произведено с огромен социален и
икономически ефект, защото той има отношение към решаване жизненоважни проблеми на
граждани, малки и големи общности, национални и международни региони. Затова неговото производство не е израз на икономически
егоцентризъм (печалба заради самата печалба),
а обществено отговорна стопанска и социална
политика. Органичната или биохраната, са хранителни продукти произведени според специални стандарти, отгледани без употребата на конвенционални пестициди или изкуствени торове,
не съдържащи отпадъци от човешката или индустриална дейност и обработена без употреба
на радиация или хранителни добавки. При храната с животински произход трябва животните
да не поемат никакви антибиотици, хормони за
растеж и като цяло да са отгледани по здравословен начин. В повечето страни органичната
храна не може да бъде от генетично модифицирани растения или животни.
В този контекст и особения смисъл на
маркетинга на екологичния продукт. Маркетинговата политика, не е продиктувана от непременното увеличаване на пазарния дял, а е ориентирана към формиране на една нова култура
на производство и потребяване на здравословни храни, израз на екосъобразно изразходване
на природни ресурси, екосъобразен начин на
живот. През април 2008 г е регистрирано, че

органичните храни заемат около 1-2 % от световния пазар на храни.
По дълбоката си същност екопродуктът е
въплъщение на маркетинговата политика, защото отхвърля стария пазарен принцип произведи и след това търси клиенти. Най-често постигането на икономическа изгода става за
сметка на отрицателния екологичен и социален
ефект. Цената на произвеждания конвенционален продукт е по-ниска от тази на биопродукта.
Но това е така защото не е изчислена реалната
му цена, носеща в себе си отрицателния вторичен ефект от замърсяването с пестициди,
изкуствени торове и антибиотици. Последиците
от възникналите ракови и други заболявания, а
също и средствата необходими за преодоляване на замърсяванията не влизат пряко в цената
на продажбата на конвенционалните продукти,
но са цена платена от обществото и гражданите
за здравни и други компенсации. Това изисква
предприемачи и мениджъри да възприемат
маркетинговия подход при производството и
реализацията на всеки продукт. По друг начин
казано тяхната стратегическа цел трябва да
бъде преформулирана от „ произведи за да
спечелиш„ в „преди да произведеш прецени
екологическия ефект” т.е. личната и социална
целесъобразност.
Екопродуктът по своя технологична и техническа природа е с най-високо възприемаемо
качество, т.е. най-конкурентен в смисъл, че
носи в себе си най-голяма лична, природна и
социална полезност.
Маркетингът на екопродукта трябва да е
съобразен с факта, че в преобладаващото си
проявление е новост от революционен порядък,
защото променя из основи както производството, така и потребелението. Био фермите за ор-
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ганична храна не използват и не отделят синтетични вещества в околната среда. Много от
синтетичните химикали са с доказано вредно
влияние върху почвата, водата, както и местната флора и фауна. Био фермите, в сравнение с
конвенционалните са по-добри за запазването
на местната екосистема - растителност, насекоми, животни. При изчисления както на единица площ, така и на брой произведени продукти.
Органичните храни използват много по-малко
енергия, произвеждат много по-малко отпадък
(поради специалните изисквания към опаковането). По линия на хранителната верига био
продуктите не оказват вредно въздействие при
потреблението, както и като отпадък лесно се
резорбират от околната среда за разлика от
конвенционалните продукти съдържащи изкуствени вещества с вредни последици. В това се
заключава и революционния характер на биопродуктите, за сега недостатъчно осъзнато от
производители и потребители. Това налага неотложно да се положат усилия за подобряване
маркетинговата култура на предприемачи, производители и потребители. Те трябва да осъзнаят че новият продукт се отличава от съществуващите продукти. Неговите предимства пред
конвенционалните продукти трябва да служат
на потребителите за мотивиране на предпочитанието при покупка. Те ще дадат възможност
за по добрата им ориентация в продуктовото
разнообразие на пазара.
За предприемачите съществува възможност за пробив в пазара, защото екопродуктите
са с нови функции и съдържание. Разтревоженото обществено мнение по повод данните за
фалшиви местни продукти (сирене, мляко,
олио колбаси и други) налага хората, които
залагат на бизнеса с екопродукти да убедят
потребителите, че съдържанието и предназначението отговаря на евродирективите за природосъобразна храна. Това дава предимства пред
конкурентите и производителите на конвенционални продукти и помага на пазара да не се
допускат и задържат продуктите имитации.
За производителите да осъзнаят, че нови
продукти за организацията конкурентно способни на пазара са изключително екопродуктите. Това от своя страна ще наложи една печеливша производствена и маркетингова стратегия. България все още е предимно износител на
биологични продукти с незабележим дял на нашия пазар. В страната се произвеждат и изнасят био продукти в пъти повече, отколкото се
продават на местния пазар. Повечето от наши-
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те производители имат 5-6 годишен опит в износа за чувствителните и капризни пазари в
Германия, Швейцария, Италия, Франция, САЩ.
Пазарите в развитите страни показват, че найпредпочитаните биохрани са мляко и млечни
продукти, плодове и зеленчуци, хляб и месо,
което би трябвало да насърчи родните производители към този вид производство, защото разполагаме с ресурсите за производството им.
Предприемачи и производители трябва да
се съобразят с възможните причини за провал и
неуспех на новите изделия на пазара (био или
еко продукти) които могат да бъдат: лошо планиране, в т.ч. погрешно определяне размерите
на търсене; невярно избран момент на излизане на пазара; недостатъчни отличителни предимства (високо възприемаемо качество) на
новия продукт; дефекти в продукта; нерешени
производствени проблеми; завишена цена, т.е.
себестойността на продукта се разминава с
възможната пазарна цена или ценовата политика е на принципа “обиране на каймака”; недостатъчна и/или неправилна реклама и малки
усилия по насърчаване на продажбите; действия на конкурентите (например черен PR по
отношение на предлагане на новия продукт като се атакува неговото рецептурно съдържание ); прекален ентусиазъм от страна на привържениците на новия продукт, т.е. липсата на
критичност и самокритичност по отношение на
пазарните възможности на продукта. Например
не е тествано потребителското търсене и възможностите за заемане на пазарен дял.
Противодействие на ситуацията на провал
изисква създаване на “продукт – пазарна новост”, а такива са биопродуктите.
Маркетингът на екопродукта трябва да
промени поведението на производителите, като
ги освободи от притеснението за високите и
рискови инвестиции, като убеди държавата и
обществото в тяхната социоикономическа значимост и превърне последните в гарант на този
вид предприемачество.
Маркетингът, когато обосновава пазарната
цена на екопродукта, трябва да отчита и факта,
че той в крайна сметка е и обществено благо,
за което държавата трябва приоритетно да инвестира, защото това касае здравето на нацията. Задача на маркетолозите да убедят законодателната и изпълнителната власт за необходимостта от цял спектър от преференции (финансови, данъчни и др.).
Маркетингът на екопродукти трябва да
промени и потребителското поведение и най-
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вече мотивацията за покупка. Тук трябва успешно да се използва механизма на алтернативната цена. По друг начин казано да убеди
потребителя, че трябва да “жертва” покупката
на друг продукт, за да получи здравословен
продукт или природоцелесъобразен начин на
живот.
Маркетингът трябва да си извоюва водещо
място в обосновката на екопроекти и екопрограми, като обоснове тяхната социоикономическа целесъобразност.
За да избегнем умозрителност в характера
на нашето изложение ще предложим част от
маркетингова стратегия за създаване и реализация на нов екопродукт като проследим някои
основни етапа. Например туристически екопакет, които включва природна даденост, стоки и
услуги. Досегашната практика в екотуризма
предлага изключително природни ресурси, които не винаги включват природосъобразни и
здравословни храни и услуги.
Етап генериране на идеи. Цел на този етап
е да се обоснове идеята за производството на
нов туристически пакет, които да убеждава с
пазарната си целесъобразност (възможностите
да постигне удовлетворяващ пазарен дял) и
съвместимост с ресурсните възможности на
производителя. Търсенето и набирането на
идеи не бива да бъдат случаен или еднократен
акт, а системен процес.
Източниците за набиране на идеи могат да
бъдат:
- туристическият пазар и поведението на
потребителите. Състоянието на търсенето трябва да подтиква към нови решения за увеличаване на пазарния дял.
Туроператори и собственици на туристически обекти, търговци на екопродукти трябва добре да познават покупателното търсене, за да предложат идеи за
неговото оптимизиране;
- да се анализира дейността и пазарната
позиция на конкурентните в областта на
туризма и търсене на комуникационни
решения, които да разширят пазарния
дял на собствената листа и производствена гама. Например чрез успешни PR
кампании при въвеждане на екопродукти в туристическия пакет да се използва
за рекламно лице на VIP персони от
спорта и изкуството за утвърждаване
екосъобразния туристически пакет чрез
тяхното потребителско предпочитание;

производствени иновации, например да
се подскаже модел за сравнение между
конвенционалните методи на създаване
на туристически пакет и екосъобразен
такъв. Екопакетът може да бъде илюстриран на място чрез демонстрация на
органични методи (прилагани в екопроизводството) с който да се илюстрират
огромния им производствен потенциал,
което да повлияе върху цялостното
потребителско поведение на туристите.
По друг начин казано да мотивира тяхната потребителска ориентация към
екопродуктите;
- университети, рекламни агенции и фирмите за маркетингови изследвания. Изследователски екипи в редица водещи
световни университети имат за приоритет на своята работа екопроекти с екзотични идеи, които в последствие се
оказват с голям маркетингон ефект в
туристически бранш.
Рекламните агенции много често материализират кампании за привличане покупателния
интерес на туристите, като убеждават в рекламите предимствата на екопродуктите в туристическия пакет. Маркетинговите агенции успешно въвеждат новите екопродукти в туристическите пакети, като широко използват възможностите на интегрираните маркетингови
комуникации във виртуалното пространство.
Последното най-много се използва за реализирането на маркетингови решения в туризма.
В етапа на бизнес анализа се оценява продуктовата идея и се определя нейният потенциален принос за продажбите на туроператори,
собственици на туристически обекти и търговци, за минимизиране на разходите и максимизиране на печалбите.
На този етап се изследват промените в поведението конкуренцията и бизнессредата и как
те могат да повлияят върху бъдещите продажби,
върху разходите и печалбите от туристическия
екопакет.
Анализират се необходимите финансови
средства за разработка и комерсиализация и
условията, благоприятстващи възвращаемост
на инвестициите в екотуристическия пакет;
По време на бизнес анализа туроператори,
собственици на туристически обекти и търговци
търсят информацията за пазара, за да прогнозират потенциалните продажби, разходите и
печалбите.
-
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На етапа разработка на екотуристическия
пакет туроператори, собственици на туристически обекти и търговци трябва да преценят
дали е технологично възможно неговото производство при инвестиции, гарантиращи, че крайната цена да бъде разумна (изгодна) за тях и
потребителите. При съществуващия пазарен
дял на екотуристическия пакет по-високата цена ще се оправдае с качество, гарантиращо
природосъобразен и здравословен начин на
потребление.
Ако екотуристическия пакет в етапа на
разработката изглежда достатъчно успешен,
маркетолозите вземат решение за търговската
марка, опаковката, маркировката, ценообразуването и промоцията, които да бъдат използвани в етапа на пазарния тест (тестов маркетинг).
На етапа пазарен тест се въвежда ограничено количество от туристическия екопакет в
региони и страни, избрани да представляват
търсения пазар. Неговата цел е да се определи
реакцията на вероятните купувачи. Този тест се
използва, за да се минимизира риска от провал
на туристическия екопакет.
Пазарния тест предлага някои изгоди. Той
позволява на маркетолозите да изложат туристическия екопакет в естествена маркетингова
среда, за да получат информация за бъдещите
продажби. Когато туристическия екопакет се
предлага например на конкретна туристическа
борса възможно е да се видят неговите слабости или други части от маркетинговия микс.
Маркетолозите могат да експериментират с
различна реклама, цени и опаковки в отделните
тестови зони, както и да определят размера на
отношението към марката, към промяната в
марката и при повторни продажби, които са
резултат от промени в маркетинговия микс.
Етапът на пазарното тестване включва:
Продуктови тестове. Те са няколко вида.
При съществуващите туристическите екопакети
туроператори, собственици на туристически
обекти и търговци могът да пожелаят “подмладяването” им или приспособяването им към
нови форми на приложение. Може да се тества
нов туристическите екопакет, лансиран от конкурентите или такъв, който организацията би
желала да пусне на пазара. Не по-малко важно
е и тестването на непроменени туристическите
екопакет, за които туроператори, собственици
на туристически обекти и търговци искат да
знаят дали все още се приемат от потребителите (задоволяват ли техните потребности, не са
ли се насочили към туристическите екопакети
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на конкуренцията). В случаите на нови или модифицирани туристическите екопакети, както и
при тези, на които се променя видът на предлагането, пазарният тест трябва да даде отговор
на такива въпроси като: кой от двата пакета се
предпочита както и мотивите за харесване;
какво е отношението към цената и условията за
потребяването, трябва ли да се лансира нов
пакет в отговор на конкурентната офанзива или
е достатъчно да се промени вече, съществуващ
такъв.
Тест за стойността на туристическия пакет. За неговото провеждане е необходимо определен брой от проектирания туристически
екопакет. За екохраните в пакета може да се
предложи дегустиране в два варианта: индивидуално и колективно. За различните видове
услуги може да се използва модификация или
комбинация от посочените по-горе тестове.
Например в ресторант може да се използва
комбинация от дегустация и предлагане на рекламни материали за екообектите.
Юридически тест. Той обхваща общото
изясняване на залаганите в технологията на
продажбата на туристическия екопакет правни
предписания, необходими за излизане на пазара. Специално за чуждестранните туристически
пазари трябва да се получи отговор на въпросите: права на новия продукт, регистриране на
лого на екообектите; в съответствие на правните процедури с местното законодателство.
Ценови тест. Серията ценови тестове
трябва да дават еднозначен отговор на следните въпроси: потребителсната стойност на туристическия екопакет; ценовата политика; чистата печалба.
Марков тест. Знаците, чрез които се идентифицира туристическия екопакет от този на
конкурентите, което ще даде гаранция за неговата реализация на туристическия пазар с търсения търговски ефект.
Тест за конкурентоспособност. Конкурентоспособност в маркетингов смисъл – това е
триединство между туристическия екопакет,
начин на предлагане и обслужване на клиента.
Всичко това е изключително важна за постигане на непосредствен търговски ефект.
Рекламен тест. При рекламните тестове се
цели постигане на най-обща информация за
рекламната стратегия на конкурентите, мотивацията за покупка от крайните потребители,
вида на рекламоносителите.
Пазарният тест не е без риск. Не само, че
е скъп, но и конкурентите на туроператора мо-
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гат да се опитат да се намесят. Конкурентът
може да се опита да “заглуши” пазарната тестова програма чрез увеличаване на рекламата,
намаляване на цените, предлагане на специални преференции при покупка. Понякога конкурентите копират туристическия екопакет в етапа на пазарното тестване и започват да въвеждат подобен. Затова е желателно туристическия
екопакет да се комерсиализира колкото е възможно по-бързо след тестването.
На етапа комерсиализация маркетолозите
анализират данните от пазарния тест, за да се
разбере какви промени са необходими в маркетинговия микс преди да се представи туристическия екопакет на пазара.
Туристическия екопакет, за да влезе успешно на пазара маркетолозите трябва да изразходват достатъчно средства за PR, реклама,
за персонални продажби и други видове промоция. Тези разходи по комерсиализациата заедно с капиталовите не трябва да застрашат възстановяването на инвестиционните разходи във
възможно най-кратък период.
Комерсиализацията е значително успешна,
когато потребителите бързо приемат екопродукта. Това може да се постигне, ако маркетолозите запознаят потребителите с предимствата
му пред конвенционалните продукти.
Следват етапи на процеса на приемането
на туристическия екопакет от потребителите, а
именно: осведоменост на купувачите за продукта; желание на купувачите да се запознае с
туристическия пакет; оценката им за изгодите
от него; решението им да го ползват; да определят неговата полезност; мотивацията за неговата покупка.
Този модел на приемане има някои последици за етапа на комерсиализация. Първо,
промоцията трябва да създаде широка осведоменост за пакета и за неговите изгоди. Чрез

разнообразни промоционни техники да се предостави възможност на определен брой купувачи, лидери на общественото мнение да могат
да подпомогнат по–голяма част от потребителите да вземат решение за покупка. В същото
време маркетолозите трябва да предоставят
солидни гаранции за предимствата, на предлагания туристически екопакет, за да подсилят
мнението на купувача през етапа на оценка.
Постепенното въвеждане на туристическия
екопакет е по-популярно, защото намалява
рисковете от въвеждането му на пазара. Например, ако продажбата на туристическия пакет
пропадне, туроператори, собственици на туристически обекти и търговци ще понесат помалко загуби.
В заключение искаме да подчертаем, че
обръщаме внимание на неща известни в маркетинговата практика на конвенционалните продукти, за да предизвикаме тяхното осмисляне в
маркетинга на екопакетите в туризма и потърсим неговата специфика.
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Abstract
The argument in the report is about the socio-economical matter of the ecological product. The accent is upon the
socioeconomical expedience (benefit) for manufacturers, consumers and society. The necessity for developing marketing
strategies at the creation and the realization of the ecological products is proven.
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Резюме
В четиринадесет европейски страни вече функционират различни системи за фискално поощряване на закупуването на екологични автомобили. Основният показател са емисиите на СО2 в отработените газове, измерени в грамове на километър пробег. В някой страни екологичните такси се съчетават с премии за предаване
на стара кола за рециклиране. Екотаксите са критерий за отговорно поведение към околната среда. Повисоките изисквания за нейното опазване, съчетани с финансовото предимство за купувачите са фактор, определящ решението при покупка на нов автомобил. Забелязва се ръст в търсенето на нови екологично проектирани и произведени автомобили.
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Транспортното обслужване има въздействие върху околната среда в два аспекта: непосредствено и глобално замърсяване. Непосредственото въздействие върху околната среда
главно засяга неприятния шум и влошеното
качество на въздуха вследствие замърсяването
с микрочастици, сяра и азотни окиси от консумацията на дизелово гориво. Глобалното въздействие е фокусирано върху емисиите СО2 и
тяхното влияние върху парниковия ефект [1].
Един от най-важните проблеми в развитието на европейската транспортна система е
опазването на околната среда. Остротата на
този проблем се засилва поради нарастващата
автомобилизация на населението в отделните
страни. Отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда се
проявява на първо място чрез емисията на пет
основни вида замърсители: въглероден окис,
азотни окиси, въглеводороди, серен двуокис и
твърди частици. Отделените емисии на автомобилите в границите на ЕС се оценяват на
повече от милиона тона въглероден окис. Само в Германия уличното движение е причина за
изхвърляне на около 1,5 милиона тона азотен
окис годишно.
неблагоприятно
въздействие
Особено
върху околната среда има увеличеният брой на
леки бензинови автомобили. При тяхното използване за извършване на даден обем превози
се отделят 28 пъти по-голямо количество въглероден окис в сравнение с дизеловите автобуси и 39 пъти повече в сравнение с железопътните влакови състави с дизелова тяга. При използването на леки бензинови автомобили се
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отделят 19 пъти повече въглеводороди в сравнение с дизеловите автобуси и съответно 21
пъти повече в сравнение с дизеловата железопътна тяга.
Същественото замърсяване на околната
среда от транспорта създава проблеми по отношение на здравето на хората, вегетацията на
растенията, замърсяването на почвите и водите,
включително и подпочвените води.
В рамките на ЕС все по-нарастваща част
от населението страда от емисиите в отработените газове, отделени от автомобилите. Например в Германия разходите само за заболяванията, дължащи се на отработените газове от
превозните средства, възлизат на повече от
1500 млн. евро годишно.
Проблемът за най-ефективното използване
на енергията в транспорта ще се изостря в бъдеще поради постепенно изчерпване на естествените природни ресурси.
Глобалната екологична криза, пред която е
изправено съвременното общество, изисква
съвместяване на икономическото развитие с
изискването за опазване на околната среда.
Този принцип е отразен в концепцията за устойчиво развитие, която получава все поголямо приложение. Идеята за осигуряване на
подходящо качество на живот на днешните поколения, без да се правят компромиси с качеството на живот на бъдещите поколения, е формулирана по различен начин в отделните страни: качествен растеж, респективно устойчиво
общество (Нидерландия), екологично ориентирано общество (Швеция) и др. Вьв Финландия е
създаден социален комитет, който се занимава
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с въпросите за съвместяване на екологичните
цели с целите по икономическото развитие.
В стремежа си за постигане на устойчиво
развитие европейските правителства са интегрирали и продължават да интегрират екологичните цели в своите транспортни политики и
програми. Това на практика означава, че водещият принцип в транспортната им политика е
посрещането на нуждите на населението и икономиката от превози на пътници и товари по
възможно най-ефективния и безопасен начин,
на възможно най-ниска цена и с възможно наймалки увреждания на околната среда. Водени
от този принцип, при провеждането на политиката си в областта на транспорта европейските
страни разработват различни стратегии.
От една страна, гъсто населените и с
висока моторизация западноевропейски страни,
с огромни задръствания в и около главните
пътни артерии включват в своите стратегии
екологични изисквания към транспортните
средства, политика на планиране, налагане на
данъци и въздействие върху съзнанието и поведението на гражданите (Германия, Нидерландия,
Великобритания). Наред с тези мерки в Швеция
се прилагат и високи данъци, целящи съществено ограничаване на транспортните потоци.
От друга страна, страните от Югоизточна
и Централна Европа, отворени отскоро за големите автомобилни потоци, са твърде ограничени в своите действия. В тях основните мерки
се свеждат до модернизиране на съществуващата инфраструктура (Чехия, Полша, Унгария,
Словакия, Словения и България).
С цел намаляване на вредното въздействие
на отделяните от автомобилите газове все
повече се разширява употребата на безоловен
бензин във всички европейски страни. В някои
от тях (Австрия, Дания, Финландия и Швеция)
се продава единствено безоловен бензин,
докато в други (Германия, Нидерландия) той
заема най-голям пазарен дял. Употребата на
безоловен бензин нараства и в някои страни от
Централна Европа (Унгария, Полша, Словакия).
В България от 2006 не се произвежда и предлага оловен бензин и такъв с октаново число
под 95. Оловен бензин се използва само в Българската армия. От 2007 Лукойл произвежда
само евродизел с най-ниското съдържание на
сяра 0,001 %.
Грижата за опазване на околната среда
намира израз в разработването и производството на нови, по-чисти и с по-добри формули

горива - бензин с по-ниско съдържание на бензоли и дизелово гориво с понижено съдържание
на сяра. Във Финландия и Швеция - страни с
особено активна екологична политика, употребата на по-чисти горива е практика от години.
Важна роля за опазването на околната
среда се пада на въвеждането на катализатори
за пречистване на изгорелите газове. Тези устройства се използват широко във всички страни
на ЕС. През последните години нараства употребата им и в страните от Централна и Източна
Европа. Катализаторни устройства се влагат
във всички новопроизведени автомобили през
последните десетина години.
Наред с новите технологични решения европейските страни използват и редица икономически инструменти за ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху природните
компоненти.
В
някой
страни
съществува разработена цялостна система от
стимули за насърчаване производството и дистрибуцията на по-чисти горива. Алтернативните
горива, като например биодизел и биоетанол,
не се смятат в настоящия момент за решение
на проблема с въглеродния двуокис. Вече се
появява движение на автомобилите с газ или
газ-дизел и ефектът е не само екологичен, а и
икономически.
Природният газ, който е сочен като решение за източник на енергия, защото голяма част
от запасите му ще бъдат разработвани тепърва,
решава само временно проблема. Предвид
факта, че и прогнозите за неговата цена в
близките 25 години също са възходящи. Към
момента интересни и приложими алтернативни
горива са биоетанолът и биодизелът.
Идеи за разработка на алтернативни горива от растителен произход има отдавна. Разработки на двигатели, работещи с биодизел, датират още от Втората световна война, а биоетанол се произвежда и употребява като гориво
години наред в Южна Америка.
Развитието на автомобилостроенето е ясно очертано към производството на екологично
усъвършенствани автомобили. Тенденциите се
развиват в две основни направления:
- Експлоатацията на автомобили, задвижвани от двигатели, работещи с биогорива, основно биоетанол, биодизел,
биогаз, както и биомаса;
- Производство на автомобили, задвижвани чрез алтернативни на ДВГ конструктивни решения, основно хибридни
автомобили (задвижвани от комбини-
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ция между ДВГ и електродвигател),
електроавтомобили и автомобили с
водородни клетки [2].
За повишаване ефективността на организацията в транспорта, както и за ограничаване
на вредните за околната среда въздействия, в
редица европейски страни се изграждат системи за комбиниран транспорт по определени
главни коридори като алтернатива на автомобилния транспорт. Дори гъстонаселени и
високомоторизирани страни, в които изграждането на нова инфраструктура не изглежда лесна задача (Германия, Нидерландия), също поощряват създаването на подобни системи. Сред
мерките за създаване на комбиниран транспорт
най-често използвани са:
- стимулиране и данъчно облагане, като
освобождаване от плащане на пътни
такси
на
товарни
автомобили,
включени в комбинирания транспорт
(Германия);
- инвестиционни помощи за всякакви
съоръжения и оборудване, необходими
за контейнеризирания транспорт;
- въвеждане на модерна техника за
обслужване на контейнери (Франция и
Нидерландия);
- оказване на съдействие за безпрепятствено преминаване на границите от автомобилни
превозни
средства,
включени в комбиниран транспорт
(Австрия и Нидерландия);
- изграждане на модерни терминали за
комбиниран транспорт и др.
Комбинираните превози се прилагат за
повишаване на ефективността при превозите на товари. Същността на комбинираните
превози се изразява в съчетаване на предимствата на отделните видове транспорт,
участващи в превоза и тяхното взаимно допълване. Така се постига ефективно и оптимално използване на наличната инфраструктура и високо качество на предлагания
транспортен продукт.
Съществено значение за усъвършенстване
организацията на транспорта има регулирането
на търсенето на превози. Мерките в тази област варират от „меки", целящи да нагодят
нуждите от транспорт към съществуващата
инфраструктура, до по-строги мерки, каквито
са например данъците за допълнителни емисии
на въглероден двуокис. Във Франция на основата на съществуващата система за предвиждане на задръстванията се практикува широко
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разпространението на информация и съвети за
времето на пътуване и избора на алтернативни
пътища (най-вече в почивните дни и отпуските).
Други мерки за регулиране на търсенето
са добавките към действащите данъци върху
горивата и пътните превозни средства. Тези
мерки традиционно се прилагат с фискални
цели, но в същото време съдействат и за регулиране на трафика, както и за поощряване
внедряването на по-чисти превозни средства и
горива.
В някои европейски страни се прилагат
данъци и такси за използване на пътищата и
магистралите, в други въвеждането им се дискутира. Във връзка с това в Германия се изпробва въвеждането на модерна автоматична
система за събиране на пътни такси. От гледна
точка на подобряването на разпределението на
инфраструктурните разходи в Германия е въведена и специална допълнителна такса за
тежките превозни средства.
Някои страни от ЕС обсъждат и изпробват
въвеждането на такси в градските зони за намаляване натовареността на движението (Белгия, Германия, Нидерландия, Швеция и Великобритания).
Ако направим преглед на таксите в споменатите четиринадесет страни, базирани върху
вредните емисии, такива са въведени в болшинството стари страни членки. От новите само Кипър е въвел подобна такса, а за новите
членки не се знае дори какво е средното ниво
на емисиите в момента.
Средното ниво на емисии на колите в
Европейския съюз е 158.34 г/км, според
данните на CCFA. Всяка страна трябва да следи
и отчита тези емисии, като целта е те да бъдат
намалявани постепенно. Към момента те са
съответни както следва: Швеция – 148.19 г/км;
Белгия – 151.66 г/км; Дания – 156.39 г/км;
Холандия – 163.03 г/км; Финландия – 176.69
г/км; Австрия – 161.31 г/км; Кипър – 166.95
г/км; Ирландия – 163.37 г/км; Германия –
169.09 г/км; Италия – 146.24 г/км;
Великобритания – 164.54 г/км; Испания –
155.55 г/км; Португалия
- 142.29 г/км;
Франция – 148.19 г/км.
За България подобни данни няма и не е
ясно как те могат да бъдат изчислени, при
положение, че данните за автопарка ни са
твърде оскъдни.
В Швеция годишната такса за коли,
отговарящи на изискванията на стандарта EURО
4, се базира върху емисиите на CO2 . Таксата
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има базова стойност 360 SEK плюс 15 SEK за
всеки грам CO2 над 100 г/км. Тази сума се
умножава по 3.15 за дизели с първа
регистрация през 2008 г. и с 3.3 за други
дизели. За алтернативните горива таксата е 10
SEK
за
всеки
грам
над
100
г/км.
Същевременно премия от 10 000 SEK се дава
за екологични коли, които са - бензинови,
дизелови и хибридни коли под 120 г/км CO2; –
алтернативни
flexifuel
с
максимална
консумация на гориво 9 л/100 км (бензин), 8.4
л/100 км (дизел), 9.7 л/100 км (биогаз, метан);
– Електромобили с консумация до 37 kWh/100
км.
В Белгия съществуват отстъпки при
регистрацията на физически лица за кола под
115 г/км. Фактурната цена се намалява по
следния начин: коли под 105 г/км се премират
с 15% от продажната цена (до макс. 810 EUR).
Фирмените коли имат такса, базирана върху
емисиите
CO2 . Признаването на разходи,
свързани с експлоатация на кола (от 60 до
90%), се базира
върху емисиите на
CO2 .Въвежда се собствена система бонус,
където колите под 145 г/км имат бонус от
1000 EUR, тези с нива над 195 г/км се
наказват с 1000 EUR.
В Дания годишната такса за ползване на
кола се базира върху консумацията на гориво.
При бензиновите автомобили – таксите варират
от 520 DKK за коли, изминаващи 20 километра
с литър, до 18460 DKK за коли, изминаващи
4.5 километра с литър. При дизелови
автомобили - таксите варират от 160 DKK за
коли, изминаващи 32.1 километра с литър, до
25060 DKK за коли, изминаващи 5.1
километра с литър. Таксата за регистрация се
базира върху разхода на гориво. Отстъпката от
4000 DKK се дава за всеки километър над 16
(изминат с 1 л бензин) и над 18 (дизел).
Таксата от100 DKK се плаща за всеки
километър по-малко.
В Холандия таксата за регистрация се
променя
в
зависимост
от
енергийната
ефективност на модела, сравнен с останалите
подобни модели (сходна дължина и широчина).
Максималният бонус е 1400 EUR за коли,
емитиращи 20% по-малко от средното за класа
си. Максималната допълнителна такса е 1600
EUR, за коли с 30% по-високи емисии от
средното за класа. Хибридите имат бонус от
6400 EUR. Колите емитиращи над 232 г/км
(бензин)
и
192
г/км
(дизел),
плащат
допълнително по 110 EUR за грам. Годишната

такса за регистрация се намалява с 50% за
коли с емисия до 110 г/км(бензин) или 95
г/км(дизел).
Във Финландия таксата за регистрация се
базира върху емисиите CO2 . Размерът варира
от 10% за коли с 60 г/км до 40% за коли над
360 г/км. Системата е изцяло линеарна и
напълно неутрална технологично. Годишната
такса за ползване на кола в момента се базира
върху теглото. От 2010 г. ще бъде базирана
върху емисиите на CO2 . Ще варират от 20
EUR до 605 EUR годишно.
В Австрия от 1 юли 2008 г. се въведе
система бонус – малус. Колите под 120 г/км
CO2 получават бонус от 300 EUR. Тези над
180 г/км плащат малус 26 EUR за всеки грам
над
границата.
Алтернативните
горива
получават бонус от 500 EUR.
В Кипър таксата за регистрация се базира
върху емисиите CO2 . Започва от 30%
намаление за коли под 120 г/км до 20%
увеличение за коли над 250 г/км. Размерът на
годишната такса върху колата се намалява с
15%, за коли, емитиращи под 150 г/км CO2 .
Премия от 683 EUR се дава при покупка на
нова кола с емисии под 120 г/км. За покупка
на хибрид или flexifuel се дава премия от 1196
EUR.
В Ирландия от 1 юли 2008 г. таксата за
регистрация се базира върху емисиите CO2 .
Размерът се променя от 14% от цената (под
120 г/км) до 36% за коли над 225 г/км.
Хибриди и flexifuel получават допълнителна
отстъпка от 2500 EUR.
В Германия правителството промени
базата на годишната такса за ползване от
обема на цилиндрите към емисиите на CO2 от
1 януари 2009 г. Системата ще бъде линеарна.
Коли под 100 г/км ще са освободени от такса.
В Италия отстъпка от 800 EUR и
освобождаване от годишна такса за ползване
се дава на всяка нова кола с EUR 4 или EUR 5,
с емисии под 140 г/км, ако същевременно се
рециклира кола с EUR1. Освобождават се от
годишна такса за три години новите коли с
обем на двигателя под1300 куб см.
Във Великобритания годишната такса за
ползване се базира на емисиите CO2 . Размерът
варира от 0 GBP(до 100г/км) до 300 GBP
(бензин, дизел) и 285 GBP, за коли емитиращи
над 225 г/км. Фирмените коли се облагат с
такса, варираща от 15% от цената, за коли под
140 г/км, до 35% за коли над 240 г/км.
Дизелите плащат 3% допълнителна такса.
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Цифрата се умножава по 0.9 за бензинови и по
0.6 за други горива.
В Испания таксата за регистрация се
базира върху емисиите на CO2 . – от 0% за
коли под 120 г/км, до 14.75 % за коли над 200
г/км.
В Португалия таксата за регистрация се
базира върху обема на двигателя и емисиите
CO2 . Изчислява се по следния начин:
бензиновите коли с под 120 г/км плащат по 5
EUR на грам, дизелови под 100 г/км плащат по
15 EUR на грам. При по-високи нива се плаща
повече на грам. Върховите такси са при нива
над 210 г/км - за бензин се плаща 115 EUR на
грам и над 180 г/км за дизел се плаща 160
EUR на грам. Сумите за големи коли стават
колосални от порядъка на 20 000 EUR.
Във Франция е въведена система бонусмалус при регистрация както на нова, така и на
употребявана кола. Премия се дава за
регистрация на кола с емисии под 130 г/км.
Максималната е 500 EUR (за кола под 60 г/км
CO2 ). Има допълнителен супербонус от 300
EUR, ако се предаде за рециклиране кола, постара от 8 години. При емисии над 160 г/км се
плаща допълнителна такса, стигаща до 2600
EUR. На всеки 2 години нивата се свалят с 5
г/км.
Основният показател, с който днес се работи, са емисиите на С02. Той принципно е
толкова относителен, колкото разходът на гориво. Изчислява се по сложна схема след
стендови изпитания, които са далеч от реалното шофиране, но дава представа за икономичността на колата. Тъй като условията са еднакви, колите може да се сравняват. Данните за
този показател са включени в хомологизацията
на моделите и са вписани в характеристиките
им. По тази начин администрацията не тълкува
правилата, а просто ги прилага. Проблем на
фирмите е да свалят разхода на гориво (и съответно емисиите на С02) на своите модели под
определените граници. Освен това някъде се
използват и технологични критерии, поощряващи използването на определени видове горива
или технологии (хибриди, електромобили). При
тях също нещата са ясни, моделите се
хомологизират със съответното задвижване и
администрацията не може да тълкува, а трябва
просто да поощрява или да наказва. За някой
от най-новите модели на различните марки
данни те са следните.
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Клас А
Нова Форд Фиеста 86 к.с. под 100 г/км до 139
гр/км за топ версия 120 к.с.;
Нoва Хонда Джаз – бензин 100 к.с. 125 гр/км;
Рено Клио 117 – 165 гр/км;
Дачия Сандеро – 120-170 гр/км;
Дачия Логан – 137 – 185 гр/км;
Алфа Ромео MiTo – бензин 150 к.с. 153
гр/км;
Нова Форд КА – дизел 112 гр/км;
VW Поло – 119-155 гр/км;
Фиат Пунто – 139 гр/км;
Toyota iQ – под 100 гр/км – Автомобил на
2008 -09
в Япония.
Клас В
VW Golf 6 – бензин 160 к.с. 139 гр/км;
Шкода Октавия – 130 -176 гр/км;
Fiat Bravo – 119 – 167 гр/км;
Пежо 308 – 1.6 HDI – 125 гр/км;
Клас C
Нова Тойота Авенсис – дизел 177 к.с. 157
гр/км;
Нова Мазда 6 – дизел 185 к.с. 149 гр/км;
Рено Лагуна – 139 -189 гр/км;
Субару Легаси – дизелов боксер 110 кВт(150
кс) 150 гр/км;
Ситроен C5 – 173 к.с. 172 гр/км;
BMW5 – 165 – 182 100 гр/км;
Мерцедес Е класа Е 250 CDI – 139 гр/км;
VW Пасат – 128-233 гр/км;
SUV
Шевролет Каптива 197 – 264 гр/км;
Хюндай ix 55 – 224 гр/км;
Пежо 4007 191 –225 гр/км;
Нисан Qashkai – 149 – 205 гр/км;
Subaru Forester – 167 – 248 гр/км;
Мазда CX-7 – 243 гр/км;
Nisan pathfinder – 264-276 гр/км;
Nisan X-Trail – 190-230 гр/км;
Nisan Navara – 264-276 гр/км;
VW Туарег – 243-249 гр/км;
BMW X3 172-233 гр/км;
Volvo XC 60 – 175 гр/км.
Клас Е
BMW 7 – 192 – 266 гр/км.

Анализ на изложените данни
От прегледа става ясно, че с най-ниски
емисии са малките и съответно с най-ниска
мощност и нисък разход на гориво автомобли.
Засега всяка държава въвежда своя система, като отчита състоянието на автопарка си,
социалните проблеми, екологичните си приоритети, традициите, административния си капаци-
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тет, нуждите на държавния бюджет и евентуално поощряването на национални производители
на автомобили. Общо взето, се използват две
основни такси. Най-разпространено е таксуването при първа регистрация на автомобил. Освен това в много страни има и годишна такса
за ползване на автомобил. Най-опростено е
линеарното таксуване – колкото повече вредни
емисии отделя един автомобил, толкова повече
плаща собственикът. В повечето случаи се въвеждат прагове, определящи различни нива на
такси или премии. По този начин се стимулират определени типове автомобили. Пряко
толериране на фирми не се допуска, но понякога има индиректно влияние. При въвеждането
на системата бонус-малус във Франция германските фирми протестират, че се нанася
удар върху големите лимузини, където те доминират. Френските фирми имат повече модели, получаващи фискални облекчения, и системата всъщност им помогна да вдигнат продажбите. В Германия облагането е различно. Акцизът върху горивата също играе значителна роля
за поощряване на екологичното поведение. В
някои страни екологичните такси се съчетават
с премии за предаване на стара кола за
рециклиране. Това е най-директният път за
стимулиране на обновяването на автопарка.
Основната печалба от този тип екологична
политика е дългосрочна и е свързана с очистването на въздуха, което е приоритет за много.
Косвено това може да доведе до по-малки разходи за здравеопазване. Попълването на държавния бюджет не е основната цел на таксите.
Във Франция при въвеждането на системата
бонус-малус е имало очаквания, че малусите
ще стигат, за да се изплащат бонусите, но завоят в поведението на клиентите се оказа толкова силен, че разходите далеч надхвърлят
приходите. Въпреки това никой не се отказва
от системата. Като цяло обществото печели от
нея. Екологичните такси имат и психологически
ефект, който подсилва пазарния ефект и води
до по-отговорно поведение спрямо околната
среда.
Фирмите производителки по-скоро са съгласни с екологичните такси. От тях се очаква
да подтикнат обновлението на автопарка и съответно да стимулират производството. Големите фирми пригаждат сравнително бързо моделите си към различните системи на таксуване, като въвеждат промени, свалящи емисиите
на С02 под фискалните бариери. За това тряб-

ват солиден технологичен потенциал и производствени възможности, така че тези, които
разчитат просто на ниски цени, изостават. Засега държавното поощряване на екологичните
коли се прилага най-вече в западноевропейските страни. То е част от дългосрочна стратегия.
Статистиката за автопарка им е пълна, те знаят
с точност какво е сьстоянието му, изчисляват
колко въглероден двуокис се отделя, планират
мерки, за да може нивото му да се сваля постепенно.
В България - по българското законодателство остъпка от 50 % от данъка върху превозните средства ползват автомобили снабдени с
катализаторно устройство и мощност под 100
к.с.
Съществуват и екологична и продуктова
такса, които се събират еднократно при вноса
на автомобил. Продуктовата такса е сто лева и
средствата от нея се използват за рециклиране
и оползотворяване на отпадъци от излезли от
употреба моторни превозни средства. Екологичната такса е в размер между сто и двеста и
петдесет лева според възрастта на автомобила.
За нов автомобил, отговарящ на евростандарта
Евро 4 и Евро 5, таксата е сто лева. За стар
автомобил, неотговарящ на никакъв стандарт,
максималната екологична такса е двеста и петдесет лева. За автомобили Евро 2 таксата е
180 лева, а за тези със стандарт Евро 3 – 140
лева.
При товарните автомобили екологичността
има още по-голяма тежест при избора на нов и
модерен подвижен състав, защото освен при
данъчното облагане екологичността има значение и при определянето на пътните и магистрални такси. В Германия от 1 Януари 2009г. се
въведоха нови още по-ниски размери на пътната такса при товарни автомобили с вградена
система за намаляване на частиците.
Принципно размерът на пътната такса се
базира на класа вредни емисии, броя на осите
и дължината на облагаемата с пътна такса отсечка. Всеки автомобил, въз основа на своят
клас вредни емисии, влиза в тип категории: А,
В, С или D.
Това разпределение на категории пътна
такса в зависимост от класа вредни емисии
премира собствениците на товарни автомобили,
които притежават превозни средства, отговарящи на високите стандарти на защита на
околната среда [3].

237

ЕКОТАКСИТЕ – РЕГУЛАТОР НА ТЪРСЕНЕТО НА МАРКА (МОДЕЛА) АВТОМОБИЛИ?

Табл. 1. Размер на пътната такса за километър пробег
Категория

Класове на вредните емисии

Брой оси

А

Евро 5
EEV клас 1

B

Евро 4,
Евро 3 с PMK 2, 3 и 4

C

Евро 3 без PMK,
Евро 2 с PMK 1, 2, 3 или 4

до 3 оси
до 4 и нагоре
до 3 оси
до 4 и нагоре
до 3 оси
до 4 и нагоре

D

Евро 2 без PMK, Евро 1 и
товарни автомобили, които не
пренадлежат към никой от
класовете на вредните емисии

Такса в сила
от 01 Януари 2009
0,141
0,155
0,169
0,183
0,190
0,204

Клас на вредните емисии за
пътна такса за терминал за
събиране на пътна такса

€
€
€
€
€
€

5
6

до 3 оси

0,274 €

2

до 4 и нагоре

0,288 €

1

4
3

Забележка: PMK – класовете на намаляване на частиците са стандарти за допълнително оборудване за намаляване на произведените частици. По принцип за облагаеми с пътни такса товарни автомобили са на разположение класовете на намаляване
на частиците PMK 1 или PMK 2.

Новите размери на пътните такси в Германия за товарни автомобили предвиждат тези,
които са оборудвани с допълнителни системи
за намаляване на частиците да заплащат значително по-малко в сравнение с товарните автомобили, които причиняват високи емисии. Поради това, товарни автомобили с клас на вредните емисии Евро 2 с PMK 1, 2, 3 или 4 могат
да използват по-ниските размери на пътната
такса на категория С. Товарни автомобили с
клас на вредните емисии Евро 3 с PMK 2, 3 и 4
заплащат по тарифите на категория В.
Фирмите за транспорт и логистика регистрират всички свои автомобили в обслужващо
дружество, като регистрацията и заплащането
може да се извършва и чрез интернет.
Начините за отчитане са два. Единият е с
монтиран в товарния автомобил уред и всеки
автомобил разполага с карта. В уреда са запаметени данни за класа на вредните емисии на
автомобила. Другият начин е пътната такса да
се заплаща изключително на терминали за събиране на пътна такса, където се заплаща отново в зависимост от класа на вредните емисии
и изминатото разстояние според маршрута на
движение, като за това се получава квитанция.
Изводи и препоръки
1. От анализа на Екотаксите става ясно,
че в европейските страни с по-високо
екологично съзнание - Испания, Австрия, Франция, екотаксите за леки автомобили действат автоматично като
регулатор на марката и модела автомобил. Предлагат се автомобили с ниво под 120 г/км С02 и даже такива, от-
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делящи по 100 г/км С02, като те присъстват на пазари, на които има голямо търсене.
2. Всъщност, приемането на екотаксите
зависи до голяма степен от държавната политика и особено от налагането
на фискални мерки, базиращи се върху количеството С02. В някои страни
тези мерки вече действат - има поощрения за екологични коли и наказателни такси за замърсяващи коли. Това
веднага се отразява върху търсенето
на екологични версии.
3. Предлагането на екологични модели
преди налагането на такси няма успех.
Истината е, че тези такси насърчават
хората към екологично поведение.
Става дума не само за икономическата полза - че се реализират спестявания, но и за психологически механизъм. Всъщност, много малко хора са
готови да жертват нещо за екологията,
дори и да осъзнават нейното значение.
Повечето живеят с ежедневните си
проблеми и не са готови да платят повече за по-екологична кола. А такъв
модел е и по-скъп. Когато държавата
ги принуди да платят повече за модел
с по-ниско ниво на емисии, те ще получат обратно част от парите си под
формата на отстъпка от цената на автомобила. Това повлиява върху решението им и дори се гордеят с екологично отговорното си поведение. Това
се наблюдава във всички страни, където са въведени подобни такси.
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4. Законодателствата в повечето страни,
налагат таксите в зависимост от нивото на емисиите С02 и разхода на гориво. Най-облагодетелствани от тази политика са малките модели автомобили
на различните марки, които са поевтини,
по-икономични
и
найекологични.
5. Световната икономическа криза ще
увеличи още търсенето на малки модели, поради намалените покупателни
възможности на населението.
6. В България, където вносът на употребявани автомобили придобива застрашаващи размери, няма автомобилен
регистър, в който да се отбелязват замерванията, направени по време на
технически прегледи и при спирания за
текущ контрол на пътя.
7. В България при първоначалната регистрация на автомобила съответствието
на задължителните за ЕС норми продължава да се удостоверява с "декларация" от собственика! А не както е в
Европа - да изискат от собственика на
автомобила да представи официален
документ от производителя или от неговия оторизиран представител за емисиите на С02.
8. Екологичната и продуктовата такса са
еднакви за всеки новорегистриран
автомобил и няма разлика дали се
регистрира малък или голям нов
автомобил.
9. При
старите
коли
таксите
се
определят само от годината на
производство, без да има контрол дали
работи катализаторната уредба.
У нас стимул за закупуване на ново и
екологично превозно средство имат само

превозвачите,
извършващи
международни
превози на товари и пътници и част от тези,
извършващи превози в страната. При първите
покупката се лимитира от по-ниските пътни
такси в Европа, възможността за получаване на
определени разрешителни, достъпа до някой
страни,
които
допускат
само
щадящи
природата превозни средства и намаления
разход на гориво. От това и увеличението на
печалбата при извършването на транспортната
дейност на годишна база може да достигне
няколко хиляди евро. При превозите в страната
собствеността на екологични автобуси дава на
превозвачите
определено
предимство
в
конкурсите за транспортно обслужване на
населението за градски и междуградски линии.
И в този случай закупуването на нови превозни
средства
дава
възможност
за
сигурни
многогодишни договори и регулярни приходи.
И докато законодателството у нас не
стимулира покупката на екологични и нови
автомобили от населението и не въведе
принцип на отчитане на вредните емисии,
вносът на стари и замърсяващи околната среда
автомобили ще продължава със застрашителни
размери. А екотаксите няма да бъдат
регулатор на търсенето на определен модел и
марка автомобил.
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THE ECOLOGICAL FEES – REGULATOR OF THE DEMAND FOR A CERTAIN MODEL
OF AUTOMOBILES?
Radostin Dolchinkov, Vasil Bobev
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
In fourteen European countries there are various systems for fiscal stimulation of the purchase of ecological
automobiles. The main indicators are the quantity of СО2 in burnt gases, measured in grams per kilometer. In some
countries the ecological fees are combined with bonus for giving of an old car for recycling. The ecological fees are a
criterion for responsible attitude to the environment. The higher requirements for protection of the environment,
combined with the financial stimulation for the buyers are factors that determine the decision for purchase of a new
automobile. There is an increase in the demand of ecologically designed and manufactured automobiles.
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ЕКОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ: ФОРМИРАНЕ НА НООСФЕРА
Диана Антонова
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Резюме
Дълбокият цивилизационен кризис в края на XX век, обхванал всички сфери на обществото и
взаимоотношенията му с природата, всъщност е предпоставка и стимул за поредна вълна на епохални и
базисни иновации. Тя се разгръща в условията на глобализация и установяване на интегрален социокултурен
строй и служи за основа и ос при установяване на хуманистично-ноосферно постиндустриално общество. Това
изисква преосмисляне на наследеното от миналия век в областта на иновационните теории и методологията
на прогнозирането им, с цел изработване на ефективни механизми за използване на резултатите от
нововъведенията за просперитет на човечеството. Това не е само систематизиране на вече изказани положения
през ракурса на иновационното обновяване, а крачка напред в иновационната теория и методологията на
предвиждането им. Целта на статията е да бъдат изнесени редица нови положения за установяване на
хуманистично - ноосферно постиндустриално общество, интегрален социокултурен модел и глобализация като
важни епохални нововъведения през XXI в., дефиниращи вълната на иновационно обновление на света в близко
и по-далечно бъдеще. Дават се доказателства за взаимовръзката на иновациите във всички сфери на
обществото (научнотехнологична, икономическа, екологична, социалнополитическа и хуманитарна), в ритъма
на действието на циклично генетичните закономерности на динамиката му и неговото взаимодействие с
природата; за иновационната рента и квазирента като основни източници и стимули на периодични
трансформации в икономиката и технологиите.
Ключови думи: иновации, екология, ноосфера, устойчиво развитие.
Key words: innovations, ecology, noosphere, sustainable development.

Увод
Екологичните и технологичните иновации
се преплитат, отразявайки взаимодействието
на обществото с природата или отделни звена
на това взаимодействие. Тяхното зараждане е
съвместно, тъй като човекът е резултат от
еволюцията на природата. Той живее
заобиколен
от
нея,
като
постепенно
реализира властта си (понякога негативно)
върху биосферата. Затова, екологичните
иновации заслужават отделно разглеждане,
поради разликата в целите, механизмите и
последиците от осъществяването им.
1. Екологични иновации - път към създаване
на ноосфера и устойчиво развитие
В зависимост от полето на своето
приложение
екологичните
иновации
се
класифицират в два вида:
- екологични нововъведения от първи
вид - за влагане или по-ефективно
използване в производството и в
живота на хората на нови естествени
сили и природни ресурси, с цел
задоволяване
на
обществените
потребности.
- екологични нововъведения от втори
вид - за опазване на околната среда
от вредните последици на човешката
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дейност, вкл. и
от
социалнополитическите
технологичните,
военните и др. направления на
иновациите, което в крайна сметка
подобрява условията на живот.
Екологичните иновации са продиктувани
от конкретни условия на околната среда и
наличие на определени видове природни
ресурси. Те са териториално диференцирани населени места, региони, държави, климатични
пояси.
Едновременно
те
са
трансгранични и глобални, защото законите на
природата не се съобразяват със създадените
от човека географски граници.
Екологичните иновации се появяват
заедно със съзнателната дейност на човека, за
ползване продукти на природата като оръдия
или предмети на труда, за задоволяване на
потребности. Базисни нововъведения от
епохата на палеолита са използването на
огъня и оръдия на труда от дърво, кост,
камък;
опитомяването
на
животни;
изобретяване на копието, харпуна, лъка и
стрелите. Те определят обособяването на
човека от останалата биосфера. Той оцелява
при опасни условия или изменения в
природната среда, но това негово доминиране
води и до негативни екологични последици. В
епохата на мезолита (преди 10-12 хил. г.) се
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наблюдава първият общ екологичен кризис в
териториите населени от човека (умереният
пояс на север от екватора) [5, 8]. Причините
са двустранни - (1) след стопяване на ледниците се измества жизнения ареал на
животните, основен хранителен източник на
увеличаващото се население и (2) причини
произтичащи от самата човешката дейност.
Кризисът се преодолява чрез епохални
нововъведения от технологичен и екологичен
характер, определящи съдържанието на
неолитната
революция:
земеделие,
животновъдство, занаяти, строителство и
специфични видове активности, намаляващи
зависимостта на човека от природата чрез
промяна на рутинни дейности, създаващи
продукти в негова полза.
Следващите големи исторически периоди
се характеризират с епохални и базисни
нововъведения,
увеличаващи
човешкото
влияние над природата, но и запазващи
заплахата от екологични бедствия. Например,
строителство
на
огромни
иригационни
системи и риск от засоляване и намаляване
на плодородието на почвите - причина за
изчезване на древни цивилизации; изобретяване на парния двигател, но и заличаване на
гори и изчерпване на най-богатите залежи от
въглища и метални руди; употреба на
препарати за борба с насекоми и отравяне на
биосферата;
използване
на
атома
за
производство на електроенергия и заплаха от
радиоактивни
катастрофи
и
т.н.
Неприродосъобразните човешки решения и
действия водят до промени в равновесието на
природата.
Екологичните иновации са по-големи или
по-малки стъпки на трансформация на
биосферата в ноосфера – сферата на разума,
с все по-голямо влияние върху биосферата и
нейната еволюция. Учението за ноосферата
[2, 3, 5, 7, 8], придобива все по-голямо
признание като път за възстановяване на
оптималната коеволюция и равновесие в
развитието на дипола природа/обществото.
Понятието ноосфера все още намира
различни тълкувания. В. Вернадски представя
ноосферата като формираща се в течение на
хилядолетия реалност и имаща едновременно
положителен и отрицателен резултат [3].
Много
съвременните
еколози
привърженици на тезата за ноосфера, се
придържат към тази трактовка, но я
модифицират и пренасят в бъдещето като

мисия, която трябва да бъде изпълнена в
резултат на серия от базисни екологични
иновации, дори и при радикална за
човечеството цена. Концепцията за екогеизма
на В. Зубаков рисува апокалиптичен сценарий
на развитието: числеността на човечеството
да се намали за две поколения от 6,8 млрд.
(към 03.2009) до 1-1,5 млрд. поради недостиг
на ресурси, а количествената редукция да се
съпроводи с качествено усъвършенстване [1].
Това биха били епохални екологични нововъведения, променящи изцяло характера и
траекторията на човешкото развитие. Подобни
антииновации,
водят
човечеството,
към
самоубийствен сблъсък между цивилизации и
държави от „златния милиард” и осъдените на
унищожение народи и общности. Трудно е да
се
създаде
нещо
по-безсмислено
и
нехуманно, прикрито зад фрази за безконфликтна коеволюция на човека и биосферата
и хомеостаза на обществото с дивата
природа.
В настоящата статия се застъпва друг
ракурс на схващането за ноосферата, който
Вернадски уточнява в един от своите трудове:
„Може да се смята, че през последните 5-7
хил. години, без да се увеличава темпото,
протича
непрекъснато
установяване
на
ноосфера и …нарастване на културната
биохимична енергия на човечеството” [3]. В
статията "Няколко думи за ноосферата"
(1944 г.), той продължава: "От нас зависи да
направим стихийният процес съзнателен,
превръщайки биосферата - област на живота,
в царство на разума, в ноосфера, т.е. сфера
на
създаване,
систематизация,
разпространение и съхранение на цялото
многообразие от знания и култура”...
Учението получава широко разпространение. То се предлага като основа на
глобалната концепция за устойчиво развитие,
насочена към разрешаване на глобалната
екологична криза.
Още при появата си екологичните
иновации създават предпоставки за ускорено
възпроизводство, независимост на човека от
природата и влияние на неговата активност
върху природните процеси. Реално тези
предпоставки
са
реализирани
V-ІІІ
хилядолетие пр.н.е. на базата на клъстер от
епохални нововъведения в една малка, но
гъсто населена част от земното кълбо:
поливното
земеделие;
първите
локални
цивилизации;
държавата;
частната
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собственост. Всяка нова следваща епоха или
световна цивилизация се базира на клъстер от
епохални технологически, екологични и други
иновации. В края на периодите настъпват
екологични кризи, които могат да бъдат
преодолени само чрез радикални иновации.
Най-близката до нас криза се разгръща в
последната четвърт на ХХ век: демографски
взрив, увеличаване на земното население 2.4
пъти за 50 г.; прекомерна индустриализация,
изтощаване на природни ресурси и достигане
критични точки на замърсяване на околната
среда в някои региони; създаване и
натрупване на нови оръжия, способни да
унищожат всичко живо на Земята.
Осъзнатата заплаха от самоунищожаване
предизвиква вълна от базисни екологични
иновации: технологични - насочени към създаване на екологично чисти системи; ниско- и
безотпадъчни
технологии;
средства
за
мониторинг на околната среда; правноикономически: екологични закони и стандарти
за допустими нива на замърсеност на
околната среда; въвеждане глоби за тези
емисии; геополитически: споразумения за
забрана на изпитания и намаляване на найсмъртоносните видове оръжия; в сферата на
образованието и морала: налагане на
екологичния императив в основата на
съвременната нравственост; екологизация на
образованието. Към момента за найзначимото глобално епохално нововъведение
може да се приеме създаването и приемането
на Концепцията за устойчиво развитие (Рио де
Жанейро, 1992), утвърдена и доразвита в
Йоханесбург (2002) на Срещата на върха за
устойчиво развитие.
Основният принцип на устойчивото
развитие (УР) е оптимално съчетаване
използването
на
природни
ресурси
в
стопанската дейност с цел задоволяване
човешките нужди при запазване естествения
баланс
в
околната
среда,
така
че
потребностите да могат да бъдат удовлетворявани, както в текущия момент, така и в
далечно бъдеще. УР обединява: а) постигане
на икономическо развитие, осигуряващо
нарастващ жизнен стандарт; б) опазване и
подобряване на околната среда днес и в бъдеще. Обществата трябва да ползват и
управляват наличните ресурси ефективно
като реализират потенциала за екологични и
социални иновации в икономиката, за да
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гарантират просперитет, опазване на околната
среда и социално сближаване.
Клъстерът от глобални и национални
екологични
иновации,
определени
от
декларацията за УР се оказва в значителна
степен неизпълнен. Планетарната екология
продължава да се влошава, а двете цитирани
срещи маркират десетилетие на рухнали
надежди [10].
В какво се заключава същността на тези
иновации?
1. Предложена е концепция за глобално
УР (базисна научна иновация). Новото е, че УР
не може да бъде успешно реализирано в
отделни,
дори
и
най-развити
страни.
„Националните концепции и стратегии няма да
постигнат желания резултат, ако не е изработена и реализирана глобална стратегия за УР”
[12]. Това трябва да стане основна задача на
световното научно общество, представляващо
интересите
на
глобалното
гражданско
сдружение ООН. Препоръчително е под ръководството на ООН и ЮНЕСКО да се създаде
глобален научен съвет по въпросите на
устойчивото развитие [13].
2. УР е обективно обусловена тенденция,
една от закономерностите на установяване на
хуманистично-ноосферно постиндустриално
общество, път за еволюция на ноосферата
(Вернадски) и осъществяване на коеволюцията
на обществото и природата (Мойсеев).
Епохалните и базисните екологични иновации
от периода на установяване на това общество
трябва да бъдат хармонизирани, съгласувани
с останалите нововъведения, определящи
съдържанието на това общество. Биосоциалните системи в ноосферното общество могат
да
се
развиват
само
съвместно
и
хармонизирано.
3. Основни движещи сили за реализиране
на глобално УР трябва да бъдат диалогът,
сътрудничеството
и
партньорството
на
цивилизациите в решаване през ХХІ в. на найстарите глобални проблеми, включително и
екологичният императив. Предотвратяване на
сблъсъка е основният проблем в началото на
ХХІ в. Екологичните проблеми са фактор за
противопоставяне на цивилизациите - основни
играчи на глобалната сцена. Концепцията за
глобално УР трябва да е изработена и
реализирана чрез сътрудничество, съгласие и
компромиси между всички цивилизации,
независимо от военната или икономическата
им сила. Приетата от Генералната Асамблея
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на ООН на 09.11.2001 г. резолюция
„Глобалният дневен ред за диалог между
цивилизациите” и Доклада за развитието на
човека 2007/8 са път за постигане на подобен
консенсус, но само ако бъдат изпълнени, а не
отложени [16].
4. Предложен е икономически механизъм
за осигуряване на глобално УР (екологична
иновация от икономически характер) под
формата на образуване на глобални фондове
(екологичен, технологически и социокултурен), финансирани за сметка на отчисления
от световните рентни доходи – природна
рента, екологична антирента, технологична и
финансова квазиренти.Това би било значителен и устойчив източник за финансиране
на глобални екологични програми и проекти.
Те ще дадат възможност за по-ефективно
разпределяне на доходите от експлоатация на
природни ресурси и тяхното заместване
(много видове са ограничени, а перспективата
е да бъдат изчерпани); опазване от
замърсяване и облагородяване на околната
природна среда в критични точки на
планетата;
формиране
на
глобален
екологичен мониторинг и прогнозиране;
възстановяване на щети в резултат от мащабни екологични и природни катастрофи. По
този начин глобалното гражданско общество
би получило икономически лостове за
поддържане на УР.
5. Дефинирани са държавноправни
екологични иновации чрез формиране на
глобално право - система от международни
правни норми, признати и задължителни за
световното общество. Отделни елементи на
такова право вече действат в областта на
неразпространение на ядреното оръжие и
контрола за използване на атомната енергия;
чрез нормите на отчисления за издръжка на
ООН и други международни организации; при
правилата на ВТО и т.н. Правни норми от повисоко ниво, от рода на данъчни и митнически
рестрикции,
действат
в
рамките
на
Европейския съюз. Той е модел на междудържавен правен и икономически механизъм и би
могъл да бъде използван при формиране на
глобалния механизъм.
Как би могло да установяват тези правни
норми? Възможни са два начина. Първият е
подписване на международни споразумения, а
присъединяването на заинтересовани страни
да става чрез ратификация на общия
документ. Този начин е в съответствие със

съвременното международно право, но опитът
от ратификацията на Протокола от Киото,
сочи неефективност - липса на
задължителност
за
нежелаещи
да
се
присъединят. Другият начин е създаване на
органи на глобална законодателна власт,
приемащи
с
консенсус
задължителни
глобални правни норми и органи на
изпълнителна власт - осъществяващи приетите
норми. Функцията на законодателна власт би
могла да изпълнява Генералната асамблея на
ООН, а изпълнителната власт - Съветът по
безопасност на ООН и апаратът на
Генералния секретар на ООН. Това би
означавало, че държавите ще предадат
частично суверенитета си на недържавни
органи (както е в ЕС) за изпълнение на
предоставените им функции. Така глобалното
гражданско общество би получило институционална реализация, правен механизъм на
своето
УР,
контрол
над
кризите
и
последствията от глобализацията.
Описаните базисни иновации ще доведат
до радикални промени в геополитическите
отношения, но осъществяването им ще
отнеме време, през което да се осигури
глобално разпространение сред учените,
политиците, бизнеса и новите поколения, на
ноосферното мислене като основа за
установяване на интегрален социокултурен
световен модел. Този път е труден, необичаен
и в противоречие с каноните и стереотипите
на съвременните геополитически отношения.
Но друг реален път за оцеляване на
човечеството няма.
се
Единственият
приемлив вариант
нарича ноогенеза - съзнателно управление на
биосферата.
Старата
хармония
от
ранномодерната епоха не може да бъде
върната. Всеки, който проповядва връщане
към природата, визира реален социален
регрес. Трябва да бъде създадена ново
съответствие между технократското общество
и природната среда. Това може да се
постигне чрез комплекса от науки, наречени
ноогеника. Те са призвани да свържат
индустриалната цивилизация и неразрушената
биосфера. Разумът ще поеме избирателната
функция на биосферата - към природата се
допуска само онова, което не нарушава
биотичния кръговрат. Щом милиарди години
природата изобретява новации, без да
накърнява, а дори обогатява собствената си
цялост, това може да прави и разума.
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Ноогениката е наука на XXI век, чийто
принцип е човечеството да определя своята
дейност независимо от биосферата, но в
съответствие с принципите на нейната
еволюция. Всичко, което твори разумът,
трябва да е съвместимо с природата?
Възможностите са широки - безотпадъчни
технологии и заводи със затворен цикъл;
предприятия
на
бионичен
принцип;
обогатяване биосферата с нови видове
растения, микроорганизми и животни, т.е.
продължаване на еволюцията, но под
контрола на разума. Генното инженерство ще
позволи да се възстановят изчезнали по вина
на човека биологични видове [15].
2. Рационализиране на сферата за използване
на природните ресурси
Историята на човечеството е верига от
епохални, базисни и подобряващи екологични
иновации, привличащи нови ресурси във
възпроизводството и поддържането на живота
и осигуряващи по-ефективното им използване. Създаването на оръдия на труда от
дърво, кост, камък и употребата на огъня са в
основата
на
палеолита.
Изкуственото
възпроизводство на растения и животни е
съдържание
на
неолитната
революция,
положила
началото
на
съвременната
стопанска история. Следващото епохално
нововъведение е леенето на метали и
изработката от тях на оръдия на труда,
оръжия, предмети за бита и бижута. Като
епохални иновации могат да се разглеждат и
системите за изкуствено напояване и
използването на енергията от падащата вода и
вятъра. Усвояването на енергията на парата,
на електричеството, а през ХХ в. и ядрената
енергия, коренно преобразяват енергийната
база на обществото. В края на ХХ в. генното
инженерство, се намесва в наследствеността
на
растителния
и
животинския
свят,
включително и в развитието на самия човек.
Всяко едно епохално или базисно
нововъведение, насочено към задоволяване
нуждите на човека е предизвикано от кризисна
ситуация,
когато
предишни
иновации,
изчерпали пробивния си потенциал са
достатъчни за задоволяване на многократно
нарастващите потребности на значително
увеличаващото се население.
През втората половина на ХХ в. и през
първата половина на ХХІ в се наблюдава
криза в природоизползването. Високият
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растеж на населението, засилва демографското натоварване върху природните
ресурси. Очевидно началото на ХХІ в. е
поредния енергетичен (и екологичен) праг в
еволюцията
на
човечеството,
което
е
предпоставка
за
поредна
енергийна
революция.
През
последните
три
десетилетия
потреблението на енергийни ресурси в света
се увеличава средно с 2,1% годишно с
изпреварващи темпове на ръста на потребление на нефт и природен газ.
Тезата на „World Energy Outlook“,
подготвена от Международната енергийна
агенция (МЕА) през 2002 г. свидетелства за
високи темпове в ръста на потребление на
енергия, продължаващи макар и по-бавно и
през следващите три десетилетия. Последните
данни от доклада на „World Energy Outlook2008” сочат заплаха от недостиг на нефт не
поради липсата на резерви, а поради недостатъчни инвестиции за добив от евтини
находища.
Голяма част от инвестиционния капитал
се насочва към скъпоструващи депозити,
заради
ограничения
на
международни
компании, имащи експертиза за евтини
резерви на нефт. Тази тенденция трябва да се
прекрати, за да се посрещнат нарастващите
нужди от нефт на фона на намаляващите
темпове на производство. В референтния
сценарий на доклада световното първично
енергийно потребление нараства средно с
1.6% годишно, равняващо се на ръст от 45%
за периода 2006-2030 г. (от 11730 MTOE до
17 010 MTOE). В сравнение с прогнозите от
WEO 2007 този по-нисък ръст се дължи на
забавяне на икономическото развитие и повисоки цени на енергията. Нужни са
значителни инвестиции в енергийна инфраструктура, като почти половината да бъдат за
добив и производство на нефт и газ.
Настоящата финансова криза едва ли ще
засегне дългосрочните инвестиционни проекти, но може да забави вече започнати. Над
50% от планираните инвестиции ще бъдат за
поддържане на настоящия производствен
капацитет, а до 2030 г. голяма част от
съществуващата енергийна инфраструктура
трябва да бъде напълно подменена. [1]
Експертите на WEO очакват през
посочения период да се увеличава глобалното
търсене на енергийни ресурси с 1,7%
годишно. Към 2030 г. се очаква достигане на
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15,3 млрд. т в нефтен еквивалент спрямо 6
млрд. (1973 г.) и 9,7 млрд. (1999 г.) [12],
т.е. потреблението ще се увеличи с 2/3 в
сравнение със сегашното ниво. Всъщност
тази прогноза е малко вероятна по три
причини. Първо, достъпните запаси на горива
(най-вече нефт) са невъзстановими и ще
бъдат изчерпани в течение само на едно поколение. Второ, ползването на бедни залежи е
свързано с поскъпване на енергията,
респективно с намаляване на ресурсите за
развитие на обществото. Трето, такъв ръст на
енергийно
потребление
ще
увеличи
замърсяването на атмосферата, причинявайки
необратими изменения в климата. Един от
сценариите на свръхдългосрочната прогноза
на Международната енергийна агенция, сочи,
че делът на горивата в потреблението на
първични енергийни ресурси може да
намалее до 19%, към 2100 г. докато делът
на възобновяемите източници ще нараства:
солари до 38% и биомаса до 26%. Става
дума за скъсяване на сроковете за тази
епохална енергийна иновация.
Ролята на инвестициите придобива
първостепенно значение, защото основната
част на прираста на първичното производство
на енергия се очаква в индустриално
развитите страни, влизащи в ОИСР. Приносът
на държавите с икономика в преход също ще
се увеличава, но в по-малък обем, в
сравнение с предходните десетилетия.
Епохална иновация през ХХІ в. ще стане
промяната
на
наложилата
се
в
индустриалното общество тенденция за
консумация на енергия с изпреварващо
използване на изкопаеми добивни горива. Ще
са необходими и икономически иновации,
осигуряващи възпроизводство и рационално
използване на природни суровини. Човешките
ресурси и основните фондове, използвани в
процеса на възпроизводство, притежават свои
обособени финансови потоци: фондът за
заплащане на труда и социалните фондове на
предприятията
и
държавата,
амортизационните отчисления и инвестициите в
основен капитал. Рентата служи като
икономическа реализация на собствеността
върху природните ресурси. Тя е насочена към
присвояване на свръхпечалба, а не към
осигуряване възпроизводство на природни
ресурси, което има специфични особености.
Необходимо е да се насити и този финансов
поток, като се осигури възвръщане на

обществените разходи за възстановяване на
част от природните ресурси. Това би могло да
бъде
до
размера
на
разходите
за
геологопроучвателни дейности, заплащани за
всяка единица добивани полезни изкопаеми;
дял от отчисленията за всеки м3 обработена
дървесина за възстановяване на разходите по
издръжка на горските стопанства и опазване
горите от пожари и паразити; част от
заплащането за ползване на водни ресурси,
възстановяващи
разходите
на
водните
стопанства;
възвръщане
разходите
за
рекултивация, мелиорация на земите и т.н.
В развитието на моделите на пазарна
икономика през 90-те, в много страни тези
отчисления са определени първо като доходи,
въпреки че по икономическата си природа те
са по-близо до амортизацията и представляват
част
от
издръжката/себестойността.
Включвани към доходната част на държавния
бюджет, те са отменяни изобщо и смесвани с
общия данък за добив на полезни изкопаеми.
Тази мярка е антииновация, лишаваща от
финансови източници възпроизводството на
минерално суровинните комплекси – найважният източник на доход от експорта и
допълване на бюджета на държавата.
Очевидно ще се наложи връщане към
базисната екологично-икономическа иновация,
не само чрез възстановяване, но и чрез
съществено разширяване функциите на
специализирани фондове за възпроизводство
на най-важните видове природни ресурси.
Някои крачки в това направление са
направени
в
ЕС
чрез
създаване
на
Структурните фондове и Кохезионния фонд.
В България също може да бъде посочен
пример за икономическо нововъведение с
базов
характер
създаването
и
функционирането от 1995 г. на Национален
доверителен
екофонд
за
безвъзмездно
финансиране по споразумение на суапови
сделки за замяна “Дълг срещу околна среда”
и
“Дълг
срещу
природа”
между
правителствата на България и Швейцария,
както и на средства, предоставени на база на
други видове споразумения с международни,
чуждестранни или български източници на
финансиране, предназначени за опазване на
околната среда у нас. До началото на 2009 г.
Фондът е финансирал 87 проекта на обща
стойност 25 611 783 лв.
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3. Иновации и опазване на околната среда
През XX в. значение придобиват
екологичните иновации от втори вид. Тяхната
цел е изграждане на бариера между околната
среда и негативните последици от производството и жизнената дейност на човека и
възстановяване равновесието в коеволюцията
на природа/общество, т.е. определяне на
ограничения, отнасящи се до опазване на
обитаемата от човека среда и обществото
като цяло.
Епохална
екологична
иновация
от
глобален характер, която предстои да бъде
осъществена през първата половина на ХХІ в.
е преходът към ноосферен тип общество и
реализация на стратегията за глобално устойчиво развитие. Неуспешните досега опити за
осъществяване на тази стратегия показват
потребност
от
обновяване
и
усъвършенстване.
Къде
е
необходима
промяна?
Първо, в придаване глобален характер на
тази стратегия или признаване, че околната
среда (биосфера и геосфера) е единна и
неделима. Глобалният екологичен императив
има приоритет пред цивилизационния, национален, регионален и локален диктат, въпреки
че всеки от тях има ниша в екологичното
развитие на Земята.
Второ, в разбирането на това, че
глобална екологична иновация от втори вид
може да бъде реализирана само чрез клъстер
от базисни иновации в различни сфери на
обществено развитие, придаващи конкретика
на епохалното нововъведение. Те ще са база
на
постиндустриален
технологичен
и
екологичен начин на производство.
Комплексът от екологични иновации,
даващи възможност за намаляване на
замърсяването на околната среда е предвиден
в разработения от Програмата на ООН по
околна среда (ЮНЕП) аналитично-прогнозен
доклад „Глобалната екологична перспектива.
Минало, настояще и перспективи за бъдещето
(ГЕО-4) [14]. В него са изведени обобщения за
глобалната
екологична
динамика
на
изминалите години от Конференцията по
околна среда в Стокхолм през 1972 г. и се
разглежда сценарий за екологично развитие
до 2050 г. Процесът „Околна среда за
Европа” днес обединява 56 страни от три
континента. Целта е - съвместен отговор на
екологичните предизвикателства. В подкрепа
на този процес Европейската агенция за
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околна среда изготви поредица оценки на
околната среда за паневропейския регион, за
да предостави политически релевантна,
актуална
и
надеждна
информация
за
взаимодействие между околната среда и
обществото. Първата подробна оценка за
състоянието на околната среда е представена
в София през 1995 г. като актуализации са
регистрирани на Министерските конференции
в Орхус през 1998 г. и в Киев през 2003 г.
Показани са инерционните сценарии
„приоритет-пазар” и „приоритет-безопасност”
и отрицателните им последици, ако развитите
страни концентрират ресурсите си върху
собствената
екологична
безопасност,
оставяйки останалия свят в състояние на
екологична деградация. Положително са
оценени синопсисът „приоритет-стратегия”,
ориентиран към стратегическите планове на
националните правителства и международните
организации за подобряване на околната
среда, въвеждане данък за емисия на CO2 и
данъчни облекчения при намаляване на
замърсяването;
„приоритет-устойчивост”,
предвиждащ комплекс от екологични иновации
от втори вид на най-различни нива. Счита се
за целесъобразно допълване на дългосрочните
глобални прогнози със сценария „приоритеттехнологии”, предвиждащ клъстер от глобални
базисни иновации от екологично-технологичен
характер,
вкл.
глобален
екологичен
мониторинг, дългосрочно прогнозиране и
широко използване на екологично чисти и
възобновяващи се източници на енергия.
Възможности и следствия от епохалното
екологично нововъведение на ХХІ в. се
представят чрез съпоставка на два сценария
относно глобални емисии на СО2 и промени в
потребление на добивано гориво, описани в
доклада на Световната банка за развитие през
2008 г. [14].
Тези сценарии още веднъж доказват, че
бъдещето на човечеството през ХХІ в. може
да бъде гарантирано само при обединяване на
интелектуалните,
технологичните
и
икономическите му усилия за осъществяване
на епохални и базисни иновации, които дават
възможност за изграждане на позитивен
вариант на ноосфера.
4. Природна рента и екологична антирента източници и стимули за екологични иновации
Екологичните
иновации
влизат
в
противоречие
с
принципите
на
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функционирането на пазара, ориентиран към
възможно най-бърза и максимална доходност
на вложените средства, при това с печалба,
постъпваща не за обществото като цяло, а
към конкретен пазарен агент.
За да се премахне този органичен
недостатък, трябва да създават икономически
механизми, които по метода на принудата и
стимулите да подтикват пазарните участници
за осъществяване на икономически иновации,
необходими на обществото като цяло и на
отделните пазарни субекти като елементи от
единната система на общи интереси.
Създаването на специализирани фондове
за възпроизводство на природните ресурси,
своеобразните инструменти на амортизацията
им в обществен мащаб и използването на тези
фондове по предназначение биха осигурили
стабилна природна база за производство.
За
осъществяване
на
екологични
иновации, ролята на акумулатор на ресурси
може
да
бъде
природната
рента
–
свръхпечалбата,
реализирана
при
експлоатация на по-богати и с добри
местонахождения полезни изкопаеми, поплодородни
почви,
по-добри
горски
насаждения и водни източници. Извличайки
основната част от природната рента,
държавата, която е собственик на главните
видове природни ресурси, от една страна, изравнява условията на пазарна конкуренция за
предприемачите, които са в ролята на
държатели при неравни естествени условия.
От друга страна тя получава мощен източник
на средства за увеличаване мащаба на
природните ресурси. При това положение,
обаче, правителството трябва да се погрижи,
диференциалната рента от втори вид
(резултат от технологични иновации в добивните отрасли), да остава основно у
предприемачите,
стимулирайки
ги
към
нововъведения и осигурявайки средства за
финансирането им. Това е наградата, която
дава импулс за екологично-технологични
нововъведения.
При
разглеждането
на
природните
продукти с експортна насоченост, възниква
категорията световната природна рента [9].
Тя се появява като резултат от съпоставяне
на качеството и ефективността при добив на
природни суровини, постъпващи на световния
пазар и силно зависи от колебанията на
международните цени на тези суровини,
особено в моменти, когато настъпват резки и

неочаквани
промени
в
нивото
и
съотношението им (например, през 70-90те
години на XX век и през настоящото
десетилетие при петрола). В резултат износителите на суровини или получават огромни
свръхпечалби, несвързани непосредствено
със собствените им усилия и резултати, или
претърпяват незаслужени загуби.
В този случай се изисква специфичен
механизъм за разпределение на рентните
свръхпечалби. Обикновено за това се
използват митническите плащания, нивото на
които нараства с покачването на експортните
цени и намалява с падането им. Логично,
държавата като част от световното стопанство
прибира
основната
част
от
такава
свръхпечалба и своевременно намалява
плащанията при рязкото й свиване. Това
следва да се извършва не със закъснение, а
своевременно, затвърждавайки променящата
се скала на отчисленията, за да могат
предприемачите
да
контролират
предварително дяловете си в световната
природна рента.
За финансирането на екологичните
иновации от втори вид, насочени към опазване
и подобряване на околната среда, е
целесъобразно да се използва нова категория
- екологична антирента [9], т.е. свръхпечалбата, получавана от предприемачи, транснационални корпорации и държави, нарушаващи
екологичните нормативи и нанасящи вреди на
околната среда. Тези щети трябва да бъдат
икономически
оценявани
(отчитайки
дисконтираните разходи за възстановяването
им) и под формата на глоби за вредни емисии
в околната среда (отчитайки интензивността и
опасността им). При това тези отчисления не
трябва да се внасят в приходните статии на
държавния бюджет, а да се консолидират в
регионални,
национални
и
глобални
екологични фондове и да се използват целево
за финансиране на екологични иновации от
втори вид.
Изводи
Следствията от въвеждане на екологична
антирента биха били: Първо, стимулиране на
предприемачите
за
осъществяване
на
екологични иновации и намаляване на
вредните емисии в околната среда. Това би
променило
размера
на
плащанията
и
предприемачът би получил напълно заслужена
екологична рента - „морков” вместо „тоягата”
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на
екологичната
антирента.
Така
ще
съществува реална възможност за определяне
възвращаемостта
на
екологичните
инвестиции. Второ, държавните власти и
глобалният екологичен фонд биха получили
необходимия източник от допълнителни
средства за осъществяване на иновации,
екологичен мониторинг и прогнозиране,
реализация на общодържавни и международни
екологични програми и проекти, развитие на
екологичното
образование,
помощ
за
усвояване на екологичните иновации от
страни с ниско ниво на доход.
Възможно е този ред в глобален мащаб
да се окаже по-функционален, отколкото
предвидената в Протокола от Киото търговия
с квоти за допустимо ниво на емисии в
околната
среда
(търговия,
формираща
„световния пазар на замърсяване”).
Да
предположим
образно,
че
от
международни споразумения и Генералната
Асамблея на ООН е установено плащане в
Глобалния екологичен фонд в размер на 1
долар за тон изхвърлен СО2 (възможен е
обективен контрол). Съгласно условията от
1998 г. общият размер на отчисленията към
Фонда би съставил 22,8 млрд. долара, от тях
за страните с висок доход - 11,2 млрд. (в това
число за САЩ - 5,4 млрд., за Япония 1,3
млрд., Германия - 0,6 млрд.); за държавите с
ниско ниво на доходи - 2,4 млрд. (в т.ч. за
Индия 1,1 млрд., за Африка на юг от Сахара 0,5 млрд.). Русия ще е необходимо да внесе
1,4 млрд. долара. Така би се формирал, при
това достатъчно бързо, огромен инерционен
саморегулиращ се пазарен механизъм, който
да насочва към екологични иновации от втори
вид.
Предприемачи,
изобретатели
и
изследователи биха започнали да търсят
пътища за намаляване емисиите на СО2 и
съответно
размерите
на
плащанията.
Примерът на Франция и Великобритания
доказва, че това е реалистичен път. От друга
страна, Глобалният екологичен фонд би
получил мощен източник на средства за
финансиране на базисни екологични иновации
и помощ за тяхното прилагане в страни с
ниско ниво на доходи, без собствени средства
за осъществяване на този процес (например
Централна Африка, Южна Азия).
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Следователно, използването на рентните
източници на екологични иновации за
осъществяване
на
глобално
устойчиво
развитие е напълно реално, въпреки че ще
изисква много усилия и ще срещне съпротива
от
компании
и
страни,
безнаказано
използващи природните ресурси и нанасящи
най-големи
щети
на
околната
среда.
Същевременно, това е перспективен и
приложим път за съединение и хармоничен
синтез
между
базисни
екологични
и
икономически иновации, даващ прогресивна
посока в процеса на установяване на
ноосфера.
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ECOLOGICAL INNOVATIONS: FORMATION OF NOOSPHERE
Diana Antonova
Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria
Abstract
The deepest civilization’s crisis of the end of XX-th century, covering all spheres of the society and its
relations with nature, is precursor and stimulus for next wave of epochal and basic innovations, which is going
under globalization and formation of the integral sociocultural order and serves as a basis and a core for formation
of humanistic and noospheeric post-industrial society. It demands to re-think a heritage of the XX-th century in the
field of the theory of the innovations and methodology of their forecasting, to work out efficient mechanisms for
using fruits of innovations in favor, not for harm of the humanity.
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2009 (24)
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НОВ ЕКОЛОГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ
ОТ ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 3”
Богдан Стоянов
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас
Резюме
В работата е разгледана първата в България технологичната схема за двустепенно очистване на димните
газове в ТЕЦ “Марица Изток 3”, работеща с лигнитни въглища. Описани са технологичните процеси и химичните реакции при осъществяване на процеса. Установена е над 94% ефетивност на инсталацията за отстраняване на серен диоксид, което е в съответствие с екологичните изисквания на ЕС.
Ключови думи: енергина политика на ЕС, устойчиво развитие.
Key words: energy policy of the EU, sustainable development

В настоящият момент енергейният сектор
[1, 2, 3] е най-значимият консуматор на невъзобновяеми природни ресурси и източник на
увреждания на природната и жизнената среда.
В протокола от Киото приет на 11 декември 1997 г., по вpeмe на Рамковата Конвенция
на Обединените Нации по изменение на климата, се посочва необходимостта от намаляване
на емисиите вредни газове [4] в глобален мащаб. В рамките на Протокола от Киото, ЕС е
задължен до края на първия обвързаващ период
(31 декември 2012 г.) да намали емисиите на
вредни газове, средно с 8% спрямо нивата от
1990 г.
Контролът върху емисиите на въглероден
двуокис и други газове в рамките на ЕС може
условно да бъде разделен на три нормативни
нива [5]:
- поети международни ангажименти с
подписването на Протокола от Киото;
- ангажименти в рамките на ЕС (в процент намалени емисии), регламентирани от нормативната база на съюза;
- конкретни мерки в отделните държави
в ЕС.
Посоченият контрол върху емисиите на
вредни газове в Р България е описан в Наредба
№ 1 на Министерството на околната среда и
водите от 27 юни 2005 г. В нея са дадени нормите за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от
обекти и дейности с неподвижни източници на
емисии (Обн., ДВ, бр. 64 от 02.08.2005 г. - в
сила от 02.08.2006 г.).
Енергийния център на страната е базиран в
южна България в маришкия басеин (фиг. 1.),
където на площ от 312 km2 са откритите рудници, около които са построени три топлоелек-
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трически централи. Добиваните лигнитни въглища са с ниска калорийност, високо пепелно
съдържание и сяра. Eдна от трите ТЕЦ в минномаришкия басеин – “Енел Марица Изток 3” е
първата топлоелектрическа централа на Балканите, работеща с тези въглища и е в пълно
съответствие със стандартите на ЕС (фиг. 2.).
Електорцентралата се намира в непосредствена близост – 10 км северо-западно до гр.
Гълъбово. Комплексът на ТЕЦ се състои от
електроцентрала и сгуроотвал за депониране
на изгорелите въглища.
ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” е кондензационна електроцентрала, изградена в края на 70те години като една от трите електроцентрали в
комплекса „Марица изток”. Електроцентралата
заема площ от 0.5 км2. Сгуроотвалът се намира на 5 км югоизточно от електроцентралата и
се разполага върху площ от 0.5 км2.
В ТЕЦ се изгарят лигнитни въглища добити
в мина „Трояново 3” на комплекса „Марица
изток”.
Съгласно проекта общата брутна мощност
на електроцентралата възлиза на 840 МВт. – 4
блока по 210 МВт.
През периода март 2003 г.-март 2008 г. е
изпълнен мащабен инвестиционен проект за
рехабилитация и модернизация със следните
цели:
- Повишаване мощността на всеки енергиен блок – след рехабилитацията
мощността на всеки блок е повишена
от 210 МВт на 227 МВт;
- Подобряване годишната използваемост
на централата – годишната използваемост ще достигне до 75%;
- Удължаване оперативния живот на централата с минимум 15 години;
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Изграждане на сяроочистни инсталации
за пречистване на димните газове от
серен диоксид (СОИ) за удовлетворяване изискванията на българските и
европейските норми за опазване на
околната среда;
- Подобряване на безопасността.
Освен рехабилитацията на енергийните
блокове са модернизирани въглеснабдяването и
сгуроизвоза на изгорелите въглища.
-

Фиг. 1. Разположение на трите ТЕЦ в минномаришкия басеин

Фиг. 2. ТЕЦ “Енел Марица Изток 3”

Котлите са специално конструирани за директно изгаряне на източно-маришки въглища с
висока влажност и произвеждат 670 t/h пара с
температура на 545° С и налягане 140 Атм.
Изхождайки от калорийността на ползваните
въглища, необходимото количество за ТЕЦ
„Марица изток 3” за всеки рехабилитиран котлоагрегат за един час е около 63 тона.
Приблизително 90 % от получената при
горенето сгуропепелина се увлича с димните
газове към комина. Последното означава, че
един котлоагрегат, за един час, отделя в атмосферата близо 54 тона пепелина.

За очистване на отделените димни газове
от четирите котлоагрегата при рехабилитацията
на ТЕЦ е изработена двустепенна инсталация,
която включва два последователни процеса:
- очистване на димните газове от прах;
- очистване на димните газове от SО2,
SO3, HF и HCI.
Съоръженията за очистване на димните газове от прах са сухи електрофилтри. Коефициентът на очистване на димните газове от прах
за монтираните в ТЕЦ електрофилтри е
99,96%. Всеки едиин електрофилтър се състои
от 16 броя корониращи и утаителни електроди.
Към всяко електродно поле е свързан високоволтов електроагрегат за високо напрежение
20 – 30 кV. Около корониращите електроди се
оформя „корона” от електрически заряди, които се прехвърлят върху преминаващите пепелни частици. Придобилите електрически заряд
пепелни частици се привличат и задържат върху противоположно заредените електроди. С
помощта на специални механизми задържаната
пепелина се отделя (стръсква) от електродите и
се извежда посредством хидротранспорт към
сгуроотвала.
След електрофилтрите димните газове от
четирите котлоагрегата постъпват в две сяроочистващи инсталации, които работят по мокър
варо – варовиков метод с ефективност 94 %.
Подобен тип съоръжения работещи по метода
на “Уелман-Лорд”, разработени в БАН очистват
димни газове, съдържащи серен диоксид, чрез
абсорбция в разтвори на натриев бисулфит/
сулфит в колони с пълнеж. Предлаганото техническо решение предвижда значително намаляване размерите на улавящото съоръжение
при еднаква ефективност [6].
Суспензията от варовик рециркулира от
резервоара на абсорбера към струйниците и се
разпределя чрез пулверизиращи дюзи в напречното сечение на абсорбера. Падащите в рециркулационния резервоар капки абсорбират киселинните съставки SО2, SO3, HF и HCI от димния
газ.
Потокът от димен газ влиза в абсорбера
малко над нивото на рециркулационния резервоар на абсорбера и се изкачва в абсорбера.
Капките падат от горната част в противоток на
димния газ, действайки на принципа за мокро
очистване на газовете.
Действието на абсорбера охлажда димния
газ до температура на адиабатно насищане по
време на мокрото очистване. Димния газ се
охлажда от рециркулиращата суспензия. Загу-
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бата на вода се компенсира чрез добавяне на
нова технологична вода.
Абсорбираните газове: SО2, SO3, HF и HCI
реагират с калция на варовика в рециркулационния резервоар на абсорбера. Като междинна
фаза при реакцията със SО2 се образува сулфит НSO3, който се окислява до сулфат в рециркулационния резервоар от разтворения кислород. За ускоряване на този процес през диспергиращите бъркалки в резервоара на абсорбера се впръсква въздух за окисление.
Последният етап на процеса е кристализацията на гипса от свръхнаситения разтвор.
Времето за престой на варовика, респективно на гипса в рециркулационния резервоар
(долната част на абсорбера) е напълно достатъчно за образуването на стабилни гипсови
кристали (CaSO4 x 2H2O ), както и за разтваряне на варовика.
Част от суспензията от абсорбера се подава чрез помпи към гипсовите хидроциклони,
където се получава концентрирана гипсова
суспензия (50% тегл.) и се изхвърля заедно с
пепелната утайка.
Преливният (бистрият) поток от гипсовите
хидроциклони, който съдържа 1 – 3 % твърди
частици представляващи дребни гипсови и варовикови кристали, пепелина и инертни материали от варовика, се подава обратно към абсорбера. Фините варовикови частици продължават да нарастват по-късно в утайника на абсорбера.
Очистените димни газове напускащи секцията за контакт, преминават през двустъпалната капкоуловителна секция за отстраняване
на увлечените капки и наситени с водни пари,
се изпускат през горната част на абсорберите.
Абсорберът е разделен на три зони:
І. Скруберна зона (за мокро очистване на
газа).
В тази зона киселинните съставки SО2,
SO3, HF и HCI се абсорбират и разтварят във
водната фаза на суспензията, сулфитът НSO3-,
междинен продукт от абсорбцията на SО2 в
последствие се окислява до сулфат SО42-, който реагира до получаването на гипс , като калциевия йон се получава от разтварянето на
варовика.
ІІ. Зона за окисляване (рециркулационен
резервоар на абсорбера)
Предназначението на този резервоар е :
- Окисление на сулфита до образуването на сулфат;
- Разтваряне на пресния варовик;
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Образуването на гипс от реакцията на
сулфата с калция от разтворения варовик;
- Кристализиране на гипса.
ІІІ. Зона на отделяне на капките
В горната част на абсорбера димните газове се насочват през два хоризонтално монтирани вътрешни капкоуловителя с цел свеждане
до минимум количеството на увлечените капки
в очистения газ.
-

Абсорбиране на SО2, SO3, HF и HCI
Посочените компоненти SО2, SO3, HF и
HCI в димните газове се разтварят във водата
съдържаще се в капките на суспензията по
реакциите:
SO2 + H2O
↔
НSO3- + H+
SO3 + H2O
↔
SО42- + 2 H+
(1)
HCI + H2O
↔
CI- + H+ + H2O
+
↔
F + H + H 2O
HF + H2O
Реакция с варовика
Варовикът се разтваря във водната суспензия и неутрализира киселините, образувани
по посочените реакции (1), като се получават
Са2+ и СО2:
СаСО3 + n Н2О↔Са2+ + СО32- + n Н2О
СО32- + Н+ + n Н2О↔НСО3- + n Н2О
(2)
НСО3- + Н+ + n Н2О↔СО2 + n Н2О
Описаните химични реакции протичат във
водната суспензия в рециркулационния резервоар при стойност на рН 5,5. Посочената стойност на рН се поддържа чрез контрол на новите порции дозиран варовик и реактивността.
Окисление
Въздухът за окисление, диспергиран в рециркулационния резервоар чрез бъркалките в
този резервоар е нужен за окисление на сулфита до получаване на сулфат по реакцията
(3):
(3)
2 НSО3- + О2 ↔ 2 SО42- + 2Н+
Кристализация
Получените сулфатни йони ще достигнат
заедно с калциевите йони точката на насищане
на гипсовия разтвор и впоследствие ще започнат да се утаяват от разтвора след кристализация на гипса (4):
Са2+ + SО42- + 2Н2О↔СаСО4 х 2Н2О
(4
Кристализацията протича основно в рециркулационния резервоар.
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Конструкция на абсорбера
Абсорберът е проектиран като кула с противотокова зона с открито пръскане и система
за принудително окисление в рециркулационния резервоар (на дъното на абсарбера). Въздухът за окисление постъпва диспергиран във
варовиковата суспензия като се осигурява пълното окисление на НSО3- до SО42- в течната
фаза. За добрата ефективността на абсорбера
е необходима скорост на газа 4,0 m/s, която се
осигурява при наличния диаметър на абсорбера
18.5 m.
В горната част на противотоковата зона са
монтирани две стъпала на капкоотделителите.
За извършване на промивки на всички секции
от капкоотделителя са монтирани тръби с дюзи
за впръскване на вода по елементите на капкоотделителя. Промивки се извършват в междинен цикъл. По този начин се оптимизира разхода на технологична вода за капкоотделителите
и резултатите от почистването.
Подаване на въздух за окисление
За подаването на въздух за окисление са
предвидени три турбо компресора. Те са разположени в сграда между двата абсорбера.
Дебитът на компресорите може да се регулира
в диапазон от 45 до 100%, чрез промяна на
ъгъла на лопатките. Един компресор осигурява
необходимия въздух за един абсорбер. Въздухъх се диспергира под въздействието на бъркалките и се разпространява в суспензията
посредством ротационни пръскалки (крилчати
дюзи) откъм нагнетателната страна на бъркалката. Необходимият дебит на въздуха зависи от
количеството SO2 в неочистените димни газове,
като варира пропорционално на количеството
SO2.
Система димоходи
Старите димни вентилатори при рехабилитацията са подменени с нови, проектирани така, че да преодоляват пада в налягането на
общия поток димни газове от котела през въздухоподгревателя, електрофилтрите и системата СОИ. Клапата на съществуващия свързващ
димоход на засмукващата страна на димните
вентилатори е нормално затворена. Хоризонтално монтираните клапи за неочистен газ затварят димоходите поотделно за всяка пещ.
След клапите димоходите се обединяват в един
димоход , който води към входа на абсорбера.
Старият комин се ползва единствено за бай-

пасно действие когато освен въглища като гориво се ползва и мазут (при разпалване на котлите).
Система гипсови хидроциклони
Гипсът се получава като страничен продукт от мокрия очистващ процес. Гипсовите
кристали се получават във варовиковата суспензия. Последната съдържа още CaF2, СаСI2,
нереагирал СаСО3 инертни материали от варовика, съставки от пепелината като SiO2, Fe2O3,
Al2O3 и др. Гипсовата суспензия от абсорбера
се подава чрез помпи за гипс (от 3 до 50%) в
хидроциклоновите станции. При количества до
11 500 mg SO2 / m3 (нормални кубически метри) в неочистения газ за отделяне на получения
гипс
е
достатъчна
една
група
помпа/хидроциклон. Над това ниво се изисква
действието на 2 групи хидроциклони. Преливният поток от хидроциклонната станция съдържащ по-финната фракция твърди частици (фини
гипсови частици, пресен варовик, неразтворими
замърсители съдържащи се във варовика и
пепелина) се връща обратно в съответния абсорбер. Концентрираната гипсова суспензия от
дъното на хидроциклона съдържаща главно поедри гипсови частици се събира в колекторен
резервоар, от където постъпва заедно с пепелината от електрофилтрите в системата за
транспорт към хвостохранилището. За да може
съдържанието на твърди частици в утайника на
абсорбера да се поддържа в определени граници, групите хидроциклони се включват и изключват при определени гранични стойности.
Транспорт и складиране на варовика
Варовикът се доставя под формата на късове с размер 3-5 cm с ж.п. транспорт. В ТЕЦ
варовика се разтоварва автоматично от вагоните върху транспортьори, които го складират на
открити насипи. Съществува и вариант за доставяне на варовик с камиони. От разтоварната
станция за камиони варовикът също се транспортира до посочените насипи. Посредством
изгребващ скрепер и транспортни ленти варовикът се транспортира до трошачките, където
материалът се натрошава до съответния размер за мелниците. Трошачките подават варовика в бункер, захранващ три топкови мелници.
Система за мелене на варовика и захранване
със суспензия
Чрез претегляща транспортна лента варовика от бункера постъпва в мелниците с необ-
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ходимото количество вода пропорционално на
подавания варовик. Суспензията от мелниците
постъпва гравитационно към изходящия резервоар на мелниците, след което се изпомпва
към надземна група от хидроциклони за сортиране. Дънният поток в хидроциклоните съдържащ по-едър материал рециркулира към входа
на мелниците за повторно мелене, а преливният поток – суспензия от варовик с размери-25
μm се подава в захранващия резервоар на абсорбера за ползване от СОИ. Всяка една от
трите мелници и свързаната към нея система
за сортиране на суспензията е в състояние да
осигури необходимото количество от варовикова суспензия за един абсорбер. Дозирането на
варовиковата суспензия в абсорбера зависи от
сигнала за дебит на димния газ идващ от димните вентилатори умножен по измереното съдържание на серен диоксид и стехиометричните коефициенти. Сигнала за стойността на рН
служи за допълнително регулиране на дебита
на свежата варовикава суспензия.
В заключение може да се обобщи,че при
работата на ТЕЦ във всяка една СОИ постъпват
до 30 t/h серен диоксид. Уловеният SO2 e 28,2
t/h. Изразходвания за един час от една СОИ
варовик е около 45 t, а отделеният гипс е около 76 t. Очистеният димен газ се изпуска в
атмосферата чрез комини с височина 150 m.
Очистеният газ не се подгрява повторно. Старият комин се използва само за байпасно действие.
Получената гипсова суспензия ще се изхвърля заедно с пепелната утайка, докато прик-

лючи строителството (което е в напреднала
фаза) на завод за получаване на строителен
гипс и гипсокартон на територията на ТЕЦ.
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NEW ECOLOGICAL APPROACH TO PURIFICATION OF SMOKE-GAS
OF “MARITCA-IZTOK” TERMO-ELECTRIC POWER STATION
Bogdan Stoyanov
Prof. Asen Zlatarov University of Burgas, Bulgaria
Abstact
The paper analyses the first technological scheme for two-stage purification of smoke-gas in Bulgaria. The
scheme has been applied at “Maritca Iztok” termo-electric power station working on lignite coal. The paper
describes the technological processes and the chemical reactions of the process. Over 94% efficiency of the
installation has been registered in removal of sulphur di-oxide that is in conformity with the European requirements
in the field of ecology.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА „ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА” –
ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Целта на доклада е да се направи преглед на учебното съдържание на дисциплината “Интегрирана екологична оценка” във водещи университети в света, като на тази основа се направят обобщени изводи за състоянието и предложения за подобряване на учебната програма на тази учебна дисциплина. В разработката се прави преглед на учебни програми по дисциплината “Интегрирана екологична оценка” във водещи университети в
света. Разглежда се учебното съдържание и мястото на този учебен курс в учебните планове, съпоставя се
броят на заложените кредити и наличието на сходни теми в учебните програми на изследваните университети.
На тази основа се правят обобщени изводи и предложения за подобряване на обучението, свързано с екологичното оценяване.
Ключови думи: екологична оценка, учебни програми
Key words: ecological assessment, curriculum

Увод
Концепцията за устойчиво развитие обединява социалния и икономическия аспекти заедно с този за опазването на околната среда.
Това е наложило регламентацията по съхраняването на природната среда, да бъде включено
във всички политики на ЕС. През 1998 г., Европейският Съвет потвърди изискването главните политики, предложени от Европейската
Комисия да бъдат придружени с оценка за влиянието им върху околната среда. Един от начините за постигане на устойчиво развитие, е да
се прилага екологична оценка, като необходим
инструмент за осъществяване на превантивен
контрол по опазване на околната среда. Според
някои автори [3] в теоретичен аспект екологичната оценка се възприема като специфична
форма за осъществяване на екологичен контрол, а юридическата му същност е правно регламентирана процедура за оценка на отрицателните последици от антропогенното въздействие върху околната среда.
В тази връзка възниква необходимостта от
включване на дисциплината “Интегрирана екологична оценка” в редица специалности на различни университети в света. Това се налага
поради изострянето и сложното преплитане на
глобалните проблеми, които имат взаимозависим, социално-икономически, природно – ресурсен и екологичен характер и които засягат
отношенията между природата и обществото,
като тази дисциплина се явява един от методи1

те за управление на природоползването и опазването на околната среда.
Учебните програми по дисциплината “Интегрирана екологична оценка” във водещи университети
Направено е проучване на учебни програми по дисциплината “Интегрирана екологична
оценка” или на дисциплини със сходно наименование, което обхваща 12 университета1 в
Европа и САЩ, на чиито страници в Интернет
са представени относително по-подробни учебни програми. Разпределението на университетите по държави, наименованието на специалността, в която са включени и наименованието
на учебните дисциплини в проучените учебни
заведения е показано на таблица 1.
В структурата на изследваните университети, обучението по дисциплината “Интегрирана екологична оценка” е застъпено най-много
във висши учебни заведения от хуманитарен
тип, където има голямо разнообразие от факултети и специалности. 58% от проучените
университети са от този вид, следвани от техническите университети с 33%. Голяма част от
учебните програми по тази дисциплина са
включени в плановете на специалността “Екология” (41%), три от тях са част от учебния
план на специалности, свързани с устойчивото
развитие, две от учебните програми, свързани с
екологичното оценяване се преподават в специалности, касаещи опазването на околната
среда. Наименованието на дисциплината, свър-

Информацията за водещите университети в Европа и САЩ е взета от актуалните им уебсайтове.
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зана с екологичното оценяване във всички разгледани университети кореспондира с основните понятия, които го определят. Те са “екологична оценка”, “ОВОС”, “екологична експертиза” или комбинация от тези понятия.
В таблица 2. е представено разпределението на статута на дисциплината, като в 5 от

Държава
Австрия
Беларус
България

Германия
Ирландия

Русия

САЩ
Швейцария

висшите учебни заведения (42%), тя е задължителна в учебния план на съответната специалност, а в 7 (58%) е включена като избираема.
Тя е задължителна в четирите руски университета и в университета в Швейцария.

Табл. 1. Разпределение на проучените университети по
Наименование на специалността, в
Университет
която се изучава изследваната
дисциплина
Университет по почвозУстойчиво икономическо развитие
нание, Виена
Гродненски държавен
Биоекология
университет
Екология и опазване на околната
Софийски университет
среда
УНСС
Екоикономика
Технически универсиМениджмънт на устойчивите ретет, Мюнхен
сурси
Технически универсиПланиране на ландшафта и ландтет, Берлин
шафтна архитектура
University college, Cork
Екология и растениевъдни науки
Нижегородски държавен Биология
университет
Екология
Новосибирски държавен
Екология
университет
Световен технически
Защита на околната среда
университет, Москва
Johns Hopkins University Университет Базел
Устойчиво развитие

държави
Наименование на дисциплината, касаеща екологичната
оценка
Приложна ОВОС
Екол. мониторинг, контрол и
екологична оценка
ОВОС
Интегрирана еколна оценка
ОВОС
ОВОС
Екологична оценка
Екологична оценка
Екологична оценка и екологична експертиза
ОВОС и екологична експертиза
Екологична оценка
ОВОС

Табл. 2. Статут на дисциплините, свързани с обучението по екологично оценяване
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДИСЦИПЛИНА
ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА
Университет по почвознание, Виена
Гродненски държавен университет
Софийски университет
Нижегородски държавен университет
Университет за национално и световно стопанство
Новосибирски държавен университет
Технически университет, Мюнхен
Световен технически университет, Москва
Технически университет, Берлин
Университет Базел
University college, Cork
Johns Hopkins University

Студентите, преминали през курса на
обучение по дисциплината, свързана с екологичното оценяване получават сред средно 4
кредита по системата за трансфер на кредити, като за различните университети те са с
различен брой в зависимост от заетостта на
студентите (Табл. 3.). Кредитите в изследваните учебни заведения варират от 1 до 6, като
най-ниско е оценен обема на работата на студентите в университета в Базел, а най-високо
в Техническия университет в Берлин, където е
отчетена и най-високата заетост на студентите
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като часове аудиторна и извън аудиторна заетост.
Прегледа на разпределението на аудиторната и извън аудиторната заетост по дисциплините, касаещи екологичното оценяване в
някои от проучените университети показва, че
разпределението на часовете за лекции, упражнения и извън аудиторна заетост е равномерно, тъй като в повечето университети се
наблюдава тенденция, лекциите и упражненията да са с еднакъв брой часове, а извън аудиторната заетост да е равна на аудиторната.
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Изключения правят някои от университетите,
като Световният технически университет в
Москва, където лекциите обхващат 12% от
часовете, упражненията 6% от тях, а извън

аудиторната заетост е 82%. Идентичен е броят на предвидения брой часове за лекции, като
той е около 30 часа. (табл. 4.).

Табл. 3. Брой заложени кредити, за дисциплината в различните университети
Университет
Брой кредити
Университет по почвознание, Виена
3
Софийски университет
4
Университет за национално и световно стопанство
4
Технически университет, Мюнхен
5
Технически университет, Берлин
6
University college, Cork
5
Университет Базел
1
Табл. 4. Разпределение на аудиторната и извън аудиторната заетост по дисциплините, касаещи екологичното
оценяване в някои от проучените университети
Всичко
Извън аудиУниверситет
Лекции
Упражнения
часове
торна заетост
Софийски университет

30

15

-

45

Относителен дял от всички часове, %
Университет за национално и световно стопанство
Относителен дял от всички часове, %
Технически университет, Берлин
Относителен дял от всички часове, %
Нижегoродoски държавен университет
Относителен дял от всички часове, %
Световен технически университет, Москва
Относителен дял от всички часове, %

67
30
25
30
25
36
28
16
12

33
30
25
30
25
36
28
8
6

60
50
120
50
58
44
106
82

100
120
100
180
100
130
100
130
100

Учебното съдържание на дисциплините, свързани с екологичното оценяване
Прегледът на учебните програми по екологична оценка установи наличието на такива със
сходно съдържание. Интерес представлява
дисциплината “Оценка на въздействието на
околната среда (ОВОС) и екологична експертиза”, включена в учебния план на специалността
“Защита на околната среда” в Световния технологичен университет в Москва. Първата тема
на учебната програма касае основните етапи
на инвестиционното проектиране, екологическата експертиза и ОВОС като елементи на инвестиционния процес (Табл. 5.). Втората тема
разглежда системата от административни методи на управление на природоползването и
охраната на околната среда. Едновременно с
това се прави преглед на основните нормативни документи, свързани със законодателството
по отношение на природоползването в Русия,
инструкциите за екологичната обоснованост на
икономическите и други дейности. Третата тема е свързана с оценка на въздействието върху
околната среда по видове природни ресурси,

международното сътрудничество и документите
за извършване на ОВОС, видовете лицензи и
сертификати. В курса лекции са включени въпросите, касаещи нормативната база и критериите за извършване на екологичната оценка.
Разглежда се стратегическата екологична експертиза и включване на общественото мнение в
нея. В темата за основните обекти и субекти на
екологическата експертиза се разглеждат отношенията между субект и обект и основни
понятията като “експертна комисия”, “експерт”, “процедура”, “практиката” и др.
По време на упражненията е предвидено
да се разработи курсова работа за “Охрана на
околната среда към проект за строителство на
промишлен обект”, като тя трябва да съдържа
общи сведения за строящия се обект, технологичния цикъл. Освен това е необходимо да се
направи оценка на въздействието върху въздуха, водните ресурси, почвите и геологическата
среда, растителния и животинския свят. Курсовата работа трябва да съдържа раздел за икономика на природоползването и да завършва с
ОВОС и прогнози за въздействията.
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Аналогичен курс на обучение се предлага
и в университета в Базел в магистърската специалност “Устойчиво развитие”. В съдържателно отношение, той включва теми, свързани с
правните основи на ОВОС, основните етапи на
процеса, ролята на различните участници в
процеса. От студентите се изисква разработване на конкретен проект по групи, касаещ еко-

логичната оценка, като се представят различните етапи на оценяване на въздействието върху
околната среда за конкретен инвестиционен
проект. В проекта трябва да има раздел за ролята на различните участници в екологичната
оценка, обосновка за взетите решения от групата, както и презентация на проекта.

Табл. 5. Съдържание на учебния курс по ОВОС и екологическа експертиза в Световния технологичен
университет, Русия
Наименование на темата
Лекции
Упражнения
Въведение в екол. експертиза. Основни етапи на инвестиционното проектиране
2
Основни нормативни и законод. документи, използвани при изготвянето на ОВОС
2
ОВОС
2
Прогнози за оценка на въздействието върху околната среда
2
Основни обекти на екологическата експертиза
2
Процедура за организация на екологическата експертиза
2
4
Заключение от екологическата експертиза
2
4
Всичко часове
16
8

Учебните курсове по ОВОС в университетите в Германия (Технически университет, Берлин), както и курсовете в редица други страни
също разглеждат голяма част от изложените
теми, като се спират на определението на понятието в европейски и международен контекст, на ОВОС и стратегическа екологична
оценка на планове и програми, на сравнението
между двата вида екологична оценка. В учебната програма на този университет се разглежда
стратегическата екологична оценка в контекста
на техническото планиране (напр. – процеса на
планирането на пътища, депа за отпадъци и
др.)
В двата руски университета в Нижни Новгород и Новосибирск, учебните програми на
дисциплините, касаещи екологичното оценяване са с идентично съдържание. Те разглеждат
основните понятия и теоретичните основи на
екологичната експертизa, концепцията за държавната екологична експертиза и нейното значение за осигуряване на екологичната безопасност. Отделено е внимание на международните
аспекти в развитието на екологичното оценяване, етапите и формирането на системата за
екологична оценка и въздействието върху
околната среда, както и хармонизирането на
руското законодателство с европейското. В
отделна тема и в двата университета се разглеждат съдържанието, целите, задачите, принципите на ОВОС, както и обектите и субектите
на екологичното оценяване на инвестиционни
предложения. Различията в учебните програми
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на разглежданите университети са в теми,
свързани с практиките по провеждане на екологични експертизи на различни обекти, които се
намират на територията на областта, в която е
местонахождението на съответните висши
учебни заведения.
Интерес представлява дисциплината “Екологична оценка” в Johns Hopkins University в
САЩ, като в съдържателно отношение тя запознава студентите с концепции и инструменти,
използвани в количественото оценяване на
околната среда и показва, как те могат да бъдат прилагани. Курсът включва оценка на стратегии, методологии за екологична оценка, показателите за екологична интегрираност, както
и оценка на несигурността и риска. В лекционните теми са включени такива за контрола на
населението, понятията екосистема, общност и
др. Упражненията в компютърна зала представят нагледно разглежданите концепции и запознават студентите с различните методи за оценка в практически аспект.
Съдържанието на учебния курс “Интегрирана екологична оценка”, преподавана в специалността “Екоикономика” в УНСС е структурирано в два раздела, като първият от тях е посветен на организационно-правните основи на
интегрираната екологична оценка, а вторият на
принципите за разработване и методите за провеждане на ОВОС.
Първата тема на лекционния курс е посветена на теоретичните основи на интегрираното
екологично оценяване. Специално място е от-
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делено на целите, задачите, обектите и субектите на стратегическата екологична оценка и
ОВОС. Направено е сравнение между двата
вида оценки и са определени техните основни
принципи.
Втората тема е свързана с правната и
нормативно-методичната основа на стратегическата екологична оценка и ОВОС. В нея са
разгледани основните документи – закони, директиви, регламенти, наредби и др., свързани с
екологичното оценяване.
Третата и четвъртата тема на първи раздел са посветени на организацията и процедурата за провеждане съответно на стратегическата екологична оценка и оценката на въздействието на околната среда. Съобразно принципите на двата вида оценки и законовите изисквания за екологичното оценяване е определена
процедурата за разработване на екологичната
оценка. Определени са етапите в процеса на
оценката на въздействието върху околната среда и е очертана рамката за изготвяне на екологична оценка.
Първата тема на втория раздел е посветена на ОВОС като съставна част на инвестиционните проекти, определена e структурата на
ОВОС, разгледана е вертикалната и хоризонталната структура на ОВОС и връзката между
тях. По–голяма част от темите във втори раздел касаят оценката на въздействието на отделни природни ресурси. При изготвяне на
учебната програма за тази дисциплина е отчетено предварителното изучаване на дисциплините “Икономика на околната среда и природните ресурси” и “Ресурсен мениджмънт”.
Интерес представлява и курсът по “Оценка
на въздействието върху околната среда“ в Софийски университет. Той цели да запознае студентите с процеса на установяване, анализиране и предвиждане на възможните въздействия
върху околната среда вследствие на проектирана или осъществявана дейност, преди решението за нейното извършване да е влязло в
сила. Темите в курса са свързани с обучението
на студентите за евентуалните последици и
опазването на околната среда при различен вид
стопански дейности, за подобряване процесът
на взимане на решения, за създаването на реална екологическа политика за намаляване на
риска за човешкото здраве и опазването на
околната среда, а така също и за осъществяването на превантивен екологичен контрол. Необходимо условие е студентите да са минали

курс по дисциплината “Екология и опазване на
околната среда”.
Заключение
На базата на анализа на учебните програми по дисциплините, свързани с екологичното
оценяване могат да се направят следните
обобщени изводи и препоръки:
- Прегледа на учебните програми по екологична оценка установи наличието на
такива със сходно съдържание, включващо организационните основи на екологичното оценяване, неговите цели,
задачи, обекти и субекти, правната и
нормативно-методична основа на стратегическата екологична оценка и ОВОС,
организацията и процедурата за провеждане на двата вида екологична оценка и др;
- Най-често срещаните наименованията
на дисциплините, свързани с екологичното оценяване са “Eкологична оценка”,
“Eкологична експертиза”, “ОВОС” или
комбинация от тези понятия, което ни
дава основание този вид обучение да се
включи в учебния план на сп. “Екоикономика” с учебната дисциплина “Интегрирана екологична оценка;
- В структурата на изследваните университети, обучението по екологично оценяване е застъпено най-много във висши учебни заведения от хуманитарен
тип, където има голямо разнообразие от
факултети и специалности;
- Оценяването на заетостта на студентите
по дисциплините, свързани с екологичната оценка чрез кредитната система е
неидентично в изследваните университети. Броят на полагащите се кредити
се различава шест пъти. Тe зависят от
броя часове предвидени за аудиторна и
извън аудиторна заетост, като наймного кредити са заложени в университети с висок хорариум по тази дисциплина;
- Прегледа и сравнението на разгледаните учебни програми по дисциплината,
касаеща екологичната оценка показва
сходен брой часове, предвидени за лекции по този учебен курс. В повечето
университети се наблюдава еднакъв
брой на предвидените часове за лекциите и упражненията, като сборът им
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най-често е равен на броя часове, заложени за извън аудиторна заетост;
- В по-голяма част от учебните програми,
необходимо условие за включване в
курс по екологична оценка е предварително изучаване на дисциплина, касаеща въпросите на природоползването и
околната среда ( “Екология и опазване
на околната среда”, “Икономика на
околната среда и природните ресурси”
и др.).
Предложеното учебно съдържание на
курса по “Интегрирана екологична оценка”,
включен в специалност ”Екоикономика” в
УНСС се различава с:
- допълнителни теми, касаещи оценката
на въздействие върху отделните природни ресурси. Разгледани са аспектите, свързани с оценка на въздействие
върху атмосферата, повърхностните
води, литосферата, почвената покривка,
растителния и животинския свят;

-

-

-

1.
2.
3.

различно съдържание на семинарните
занятия, обогатено с повече практико приложни задачи за организиране и
провеждане на екологична оценка на
конкретен обект или с проект за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение;
теми, свързани с видовете екологична
оценка, тяхното сравнение и ясно разграничаване на особеностите и целите,
за които се използват;
онагледяване на различните видове екологична оценка с конкретни примери от
практиката.

Използвана литература:
Министерство на околната среда и водите, Указания за ОВОС на инвестиционни предложения,
2002
Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда
НАУМОВА С. Основни въпроси на екологичното
право, Тракия-М, 2007

THE EDUCATIONAL PROCESS OF DISCIPLINE „INTEGRAL ECOLOGICAL
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The purpose of the paper is to review the educational content of the course “Integrated Environmental
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Резюме
Целта на разработката е да се разкрият причините за екологичните конфликти и на тази основа да се
предложат варианти на системи за тяхното управление с оглед съдействие за за постигане на устойчиво
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Увод
Природните ресурси, тяхното използване и
опазването на околната среда са неделима част
от обществения живот като източници на доход,
суровина за промишлеността, национална
гордост и идентичност. За много селски райони
и техните общности основен източник на
доходи са приходите от земеделието, риболова,
дърводобива, подземните богатства [9].
Природните ресурси освен важна роля в
световната
икономическа
структура,
изпълняват и първостепенна културна роля за
много местни общности и често са повод за
гордост. Ресурси като земя, вода, гори
обикновено имат историческа и културна
значимост, били са дом на древни цивилизации,
пазят исторически артефакти, съхраняват
културни традиции. Тези ресурси са част от
идентичността
на
хората
от
местните
общности.
През последните десетилетия сериозни
промени претърпя политиката по отношение
управлението
на
природните
ресурси.
Нарастването
броя
на
населението,
интензификацията на земеделието, растящата
търговия,
инвестиции
и
икономическа
активност увеличиха натиска върху всички
природни ресурси. Преди те се използваха като
суровини от местната промишленост /влакна,
горива, минерали, дървесина и други/ или като
продукти в световната търговия с храни /кафе,
телешко месо, плодове и други/. Понастоящем
значителното нарастване на износа и броя на
местното население карат потребителите да
използват
по-уязвими
и
непродуктивни
находища, да търсят нова земеделска земя, от
която да изкарват своята прехрана. Граници за
използването
на
ресурсите
вече
не
съществуват. Всяка промяна на употребата на

земеделска
земя,
увеличаването
на
потреблението на който и да е ресурс води до
конфликти, понякога и въоръжени.
Конфликтите за природните ресурси като
вода, земя, гори са повсеместни [3, 5]. Винаги
и навсякъде хората се съревноват и борят за
достъп до и възможност за използване на
природните ресурси с оглед подобряване
своето
благосъстояние.
Измеренията,
равнището и интензивността на конфликтите са
различни. Конфликтите за природни ресурси
може да имат класови измерения при които
един срещу друг се изправят владеещите
ресурсите срещу тези, които ги добиват и
преработват.
Политическите
аспекти
доминират,
когато
държавата
е
силно
заинтересована от публичните блага и се
стреми да ги опази или да поддържа
политически алианси с цел запазване на
властта. Половата, възрастовата и етническата
структура при използването на природните
ресурси ни разкриват културните и социалните
измерения на конфликта.
1. Същност на екоконфликтите
Конфликтите са неизбежна част от
човешкия живот. Те се случват независимо
дали ги желаем или не. В стремежа си да
постигнат
своите
цели,
които
са
противоположни с тези на други хора те влизат
в конфликти едни с други. Конфликтите
въвличат
мислите
/идеите/,
емоциите
/чувствата и възприятията/ и действията
/поведението/ на хората.
Конфликтът се определя като несъгласие
между две или повече страни – съзнателното
поведение на една от страните, предизвиква
разстройство на интересите на другата. Думата
има латински произход – con-със и fligo-
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блъскам и означава стълкновение, сблъскване
на противоположни интереси, стремежи или
възгледи [2].
Конфликтите за природните ресурси могат
да се разглеждат като съставени от три
елемента:
- Хора: как хората се отнасят и са
свързани с конфликта, какви са техните
чувства, емоции и възприятия за
проблемите и за другите хора в
конфликта; как се отнасят към
природните
ресурси
осигурявайки
благосъстоянието си.
- Процеси: начинът за вземане на
решения и какви чувства хората
изпитват за това. Често процесът на
вземане на решения се подценява при
конфликтите. Но обидата, чувството, че
неправилно са се отнесли с теб,
чувството за безпомощност са едни от
основните двигатели на този процес.
- Проблеми: специфичните страни и
разлики сред хората, групите и
засегнатите организации. Често те
включват
различни
ценности
[4],
несъвместими
интереси
[6]
или
конкретни различия в използването,
разпределението
и
достъпа
на
ограничените ресурси. Понякога те са
наричани
„базови
причини”
за
конфликта, при които хората се
стремят да заемат ясни и силни
позиции.
2. Системи за управление и разрешаване на
конфликтите
Управлението на екоконфликтите обхваща
както разрешаването, така и стимулирането на
конфликти с цел да се подобри ефективността
на организацията [1]. Управлението на
конфликтите е целенасочено въздействие за
отстраняване
на
причините
породили
конфликта или коригиране поведението на
участниците в конфликта и стимулирането му
при липса на идеи, съпротива срещу промените
и необичайно ниско ниво на текучество в
организациите. Разрешаването им обхваща
ограничаване на вече възникналите такива.
Изключително важно е как участниците
определят рамките на екоконфликта, т.е. как те
си го представят. Това дава възможност да се
разкрият мотивите, интересите, желанията на
участниците
в
него.
Управлението
на
екоконфликтите често включва процес на
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преформиране рамките на конфликта, като се
променят техните възгледи за него или за
начините
за
неговото
решаване.
Екоконфликтите често включват силни емоции
– тъга, гняв, недоволство. Задача при
управлението им е да се помогне на хората да
се справят с тези силни чувства. Заради
поведенческата и действената компонента на
конфликта е много важно при управлението на
екоконфликтите да се формулират начини
поведението на хората да спомогне за
намаляване на наблюдаваните различия и
причини за конфликтите.
Управлението на екоконфликтите предлага
система
от
принципи
и
средства
за
трансформиране на конфликтите в сила
спомагаща
за
постигане
на
устойчиво
препитание. Тези средства могат да подсилят
съществуващите
обичайни и
юридически
механизми за управление на конфликтите.
Няма единна стратегия и подход за
управление и разрешаване на конфликтите
валидна за всички ситуации. Всяка има своите
силни и слаби страни, своите предимства и
ограничения и се прилага взависимост от
конкретната ситуация. Различните варианти за
управление на конфликтите се различават
според [8]: юридическото признаване на
процеса и резултата; нужната специализация на
третата страна, подпомагаща управлението на
конфликта; ролята и властта на тази трета
страна; видът на готовите решения и резултати.
Има три социални системи за управление
на конфликти, които включват и намесата на
трета страна.
2.1. Обичайни /традиционни/ системи за
управление на конфликта
за
Различни
стратегии
и
техники
управление и разрешаване конфликтите за
природните ресурси се прилагат в местните
общности. Наблюдават се интеркултурни
прилики – преговори, медиация, арбитраж са
често срещани практики, както и прилагане на
принудителни мерки като отлъчване от
обществото, клюки, извънредни санкции.
Успехът на традиционните стратегии за
управление на конфликтите често зависи от
способностите на местните власти
за
прилагане на решенията. Когато властта на
традиционна
елитарна
група
намалява,
способностите им да прилагат и налагат
решения също могат да се понижават.
Традиционните практики институционализирани
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чрез
широката
база
на
националната
юридическа система са подходяща стартова
точка за подобряване на способностите на
местните
власти
да
се
справят
с
предизвикателствата на съвременния ресурсен
мениджмънт [7].
Тази система има своите предимства [7]:
окуражава
участието
на
членовете
на
общността и уважава местните ценности и
обичаи; лесно достъпни поради ниските им
разходи, гъвкавост в прилагането и използване
на местния език; окуражават вземането на
решения
базирани
на
сътрудничество,
консенсус основан на дискусия поощряваща
местното сдобряване; допринасят за усилване
на местната власт; неформалните и дори
формалните лидери могат да играят ролята на
помирители, медиатори, съветници и арбитри;
дълготрайната им публична законност придава
чувство на местна собственост както на
процеса, така и на резултатите.
Могат
да
се
отбележат
следните
недостатъци:
изместени
са
официалната
законова
и
административна
система;
тедостъпни за хората въз основа на полови,
класови и други фактори; увеличените различия
в обществото дължащи се на културните
промени, демографските процеси и други
фактори подкопават социалните отношения
подкрепящи
традиционната
система
за
решаване на конфликти; може да се появят
дълготрайни проблеми за достъп до системата
дължащи се на полови, класови или други
причини; често не могат да спомогнат за
решаване на конфликтите между общностите
или между общностите и държавата; решенията
могат да не бъдат писани и така да не могат да
служат за бъдещо позоваване на тях.
2.2. Национална юридическа система
При нея решенията на конфликтите за
природните ресурси се базират на правната
система и основните положения на съответната
политика, които са администрират чрез
юридическите
и
държавни
институции.
Арбитражът и юридическите решения са
основните
подходи
за
решаване
на
конфликтите при които вземащите решения са
съдии или служители овластени да правят това
и да налагат своите решения на конфликтните
страни.
Решенията се базират на националните
правни норми прилагани по стандартен начин и
при съответните решения едната страна е

губеща, другата е печеливша. Затова страните
имат много малък контрол върху процеса и
резултатите от управлението на конфликтите.
Освен това, всеки контрол, който те имат,
може да е резултат от корупция, която
подкопава интегритета на системата. Някои
национални юридически системи отчитат
местните обичаи, религия. Прилагането на
решенията на конфликтите все пак зависи от
способността на правната системата да ги
въвежда в действие. Понякога тя е ограничена.
Трябва да се отчита и факта, че правните
системи на много страни имат проблеми с
публичния достъп и отчетност особено за
бедните и социално маргинализираните групи
от населението.
Предимствата
и
са
следните
[7]:
увеличават силата на държавното право,
овластяват гражданското общество и подкрепят
екологичната отчетност; официално установени
са с добре изградени процедури; отчитат
националните и международните проблеми; при
наличие на голям дисбаланс между страните
може по-добре да защити правата на тези с послаба власт и възможности; решенията са
безпристрастни и всички страни са равни пред
закона.
Налице са и някои недостатъци: често са
недостъпни
за
бедните,
жените,
маргинализираните
групи,
отдалечените
общности поради високите разходи, голямото
разстояние, езиковите бариери, политическите
пречки, неграмотност и дискриминация; могат
да не отчитат местните обичаи, институции и
дългосрочните нужди на общността; включват
юридически и технически специалисти, които
нямат нужния опит, умения нужни за комениджмънт на природните ресурси; използват
процедури водещи до решения: печалба-загуба;
водят само до частично участие в процеса на
вземане на решение на страните на конфликта;
трудно се получават безпристрастни решения
при липса на съдебна независимост, при
висока корупция; използват специализиран език
на високо образованите групи, като се
фаворизира бизнеса и държавните институции
пред обикновените хора и техните общности.
на
2.3.
Алтернативно
управление
конфликта.
Ко-управлението
на
конфликтите
/основано на подхода на сътрудничеството/
предлага
съвместни
решения
и
търси
доброволни споразумения между спорещите
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базирани на „печалба-печалба” решения.
Алтернативното управление на конфликтите се
развива като отговор на базираното на сила
или на юридическата система решение на
конфликтите,
които
използват
ситуация
„печалба-загуба”. Тъй като ко-управлението на
конфликтите
се
базира
на
доброволни
съглашения, решенията му зависят само от
готовността на страните да ги спазват.
Интревенциите при алтернативното управление
на конфликта са насочени към подобряване
споделянето на информация, адресиране
причините
на
конфликта
в
дух
на
сътрудничество, използване на конфликта като
сила водеща до положителна социална
промяна,
изграждане
способностите
на
общността да се справя с конфликтите си и
към ограничаване броя и интензитета на
бъдещите конфликти. Ко-управлението на
конфликти
най-добре
се
прилага
при
участници, които са с еднаква сила.
Тази система има следните предимства
[7]: подпомагат преодоляването на трудности
по
изграждане
на
системата
на
коуправлението на конфликтите, които са
присъщи на административната, правната и
дори
обичайната
система;
рекламират
управлението на конфликти чрез изграждане на
споделени интереси и намиране на пресечни
точки на интересите; включват процеси
наподобяващи съществуващите в повечето
местни системи за управление на конфликти,
включително гъвкавост и ниска цена; създават
чувство за собственост при прилагането на
решението
на
конфликта;
окуражават
изграждането на способности за решаване на
конфликтите сред общността, така че местните
хора да станат по ефективни
Могат
да
се
откроят
следните
недостатъци: често не успяват да се справят
със структурните неравенства и могат да
засилят
властовия
дисбаланс;
срещат
трудности при събирането на всички участници
в конфликта около масата за преговорите;
може да не преодолеят различията във властта
на участниците, така че уязвимите групи като
бедните, жените и местното население остават
маргинализирани; могат да доведат до
решения, които не са юридически издържани;
някои хора използват методи създадени в други
условия и култури, без да ги адаптират към
локалната специфика.
Ключов въпрос при управлението на
конфликтите е практическото прилагане на
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решенията и задължителният характер на
конфликтните решения. Когато страните са
взели дадено неформално решение, неговото
прилагане зависи от готовността да се спази
то. Могат да го приложат ако им носи
предимства, но могат и да го пренебрегнат.
Могат да търсят ново решение.
В случаите на арбитраж и юридическо
решение, третата страна или юридическата
система е нужно да имат адекватен социален
статус и власт да налага санкции. Въпреки това
съдебната победа не винаги води до
практическо прилагане на взетото решение.
Наблюдава се неуважение към съда породено
от неговата слабост да приложи на практика
вече взетото решение.
Изводи
В исторически план конфликтите при
използване на природни ресурси на местно
ниво обикновено са се разрешавали на основа
на местните традиции или традиционните
механизми за решаване на конфликти. В тези
общества минимизацията на риска е била
предпочитана
пред
максимизацията
на
печалбата при решаване на конфликтите и тези
традиции са се базирали на специфични
системи от ценности и духовни традиции. С
прекъсването на традициите и навлизането на
глобалните икономически сили до местно ниво,
подобни конфликти вече преминават под
юрисдикцията на държавата. Засилването на
ролята
на
индустриално-консуматорското
общество също допринася за промяна на
характера и начина на разрешаване на
конфликтите за природни ресурси.
Трудностите при прилагането на успешни
системи за управление на екоконфликтите се
дължат на самите им характеристики и
особености. Конфликтите се променят както
хоризонтално, така и вертикално. Заради
географските мащаби екоконфликтите могат
да се разрастват хоризонтално и да преминават
през различни политически, административни и
правни системи, като обхващат местните
власти,
националните
правителства
и
международните
институции.
Местните
конфликти могат да се променят вертикално
към национални и международни нива.
Конфликтите за природните ресурси се
срещат на различни нива – от домакинството
до
местно,
регионално,
национално
и
международно измерение. Освен това те могат
да преминават от ниво на ниво. Местните

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОКОНФЛИКТИТЕ – НАЧИН ЗА ПОСТИГАНЕ ...

конфликти
могат
да
се
разширят
до
национално и дори глобално ниво поради
тяхното значение или като резултат от усилията
на местните власти да повлияят върху
процесите на вземане на решение на по-високо
ниво.
В екоконфликтите участват най-различни
групи и подгрупи от населението. Тези
различни участници са носители на висока
степен на културно разнообразие. Те могат да
имат
значителни
неравни
властови
възможности за въздействие върху проблемите.
Конфликтните страни могат да са с еднакъв
интерес към даден ресурс, но да имат различни
идеи как да опредметят тези интереси.
Интензивността на конфликтите също
варира значително – от неразбирателство,
неудовлетвореност
сред
членовете
на
общността за лошо рекламирана и разяснявана
политика за развитие на ресурсите, до жестоки
сблъсъци между различни групи за контрол
върху собствеността и разпореждането с
ресурсите. Собствениците и ползвателите на
природните ресурси може да са местни
общности,
правителства,
въоръжени
групировки, частни компании и други.
Природните ресурси може да се използват
по начин вредящ на благосъстоянието на част
от ползвателите, което може да доведе дори до
избухването на въоръжени конфликти.
Природните ресурси са жизнено важни за
благосъстоянието на хората, за развитието на
търговията, културата и общностите, но
тяхното използване може до провокира
напрежение между различни групи и общности,

дори и между държави. Демографският натиск,
изчерпването и деградацията на природните
ресурси, неравният достъп до тях, тяхната
липса е много вероятно да се влошат през
следващите десетилетия, което ще има значим
ефект върху стабилността и възможността за
устойчиво развитие. Затова от изключителна
важност е да се прилагат успешни стратегии за
тяхното разрешаване.
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Abstract
The purpose of the paper is to disclose the reasons for eco-conflicts and on this basis to suggest variants for
systems for their management and solution in order to help the sustainable development of rural regions.
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РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ТЕНДЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
Виолета Блажева
Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Реформата на Общата селскостопанска политика от 2003 г. е насочена към подкрепа на селскостопанския
сектор и развитие на селските райони. В тази насока основен приоритет, който се отстоява от българското правителство, е успешно усвояване на средствата от структурните фондове на Общността, в това число и Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство. След реформата на Общата селскостопанска
политика на мястото на Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство Европейската
комисия създава два отделни фонда за финансиране на селскостопанските разходи, а именно: Европейски земеделски фонд за гарантиране на земеделието, който финансира пазарната подкрепа и директните плащания и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, насочен за финансиране развитието на селските
райони. Общата селскостопанска политика е насочена към ефективно и устойчиво земеделие. Нарастващите
предизвикателства пред селското стопанство в Европа налагат нейната непрекъсната реформа, от гледна точка
на привеждането й в съответствие с по-високите изисквания на обществото за здравословни храни, опазване на
селските райони, гарантиране производството на по-висококачествена продукция и запазване доходите на селскостопанските производители.
Ключови думи: Обща селскостопанска политика, Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Key words: Common Agricultural Policy (CAP), European Agricultural Guidance and Guarantee Funds (EAGGF),
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Целта на настоящият доклад е да очертае
тенденциите в развитието на селските райони в
подкрепа на селскостопанския сектор, от гледна точка на Общата селскостопанска политика
(ОСП) на Европейския съюз (ЕС), продиктувани
от следните обстоятелства:
Първо, наличието на дефицити, през 60-те
години, на по-голяма част от пазарите на продоволствени стоки налагат практически приложението на Общата селскостопанска политика в
Европейския съюз. Тази система бързо прояви
своите недостатъци (до 1990 г.), изразяващи се
в натрупване на излишъци, вследствие предоставяне на субсидии за производство в следвоенен
период, когато селското стопанство е силно засегнато и не може да гарантира доставката на
храна.
Второ, реформите на “План 2000” са в
подкрепа не на свръхпроизводство, а на пазарно-ориентирана спрямо околната среда Обща
селскостопанска политика, насочена към ефективно и устойчиво земеделие. Това я насочи
към развитие на селските райони и помогна на
фермерите да разнообразят производството си,
подобрят маркетинга на продуктите си и преструктурират бизнеса си.
1

Трето, реформата на Общата селскостопанска политика от 2003 г. е насочена към
подкрепа на селскостопанския сектор и развитие на селските райони. Новата ОСП цели защита на околната среда; стабилизиране на бюджетните разходи за ОСП; постигане на споразумение за търговията със селскостопански
стоки в рамките на преговорите със Световната
търговска организация (СТО).
Политиката за развитие на селските райони е от особена важност, тъй като те съставляват 90% от територията на Европейския съюз и
в тях живее над 60% от населението на 27-те
страни членки.
Европейският земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) финансира националните програми на страните членки за развитие на селските райони. Финансовите средства
се изплащат годишно под формата на авансови,
междинни и окончателни плащания. Националното съфинансиране е 20% (около 631
млн. €). Общо средствата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. възлизат на
3 233 млн. €1 В съответствие с европейското

За периода 2007-2009 г. допълнителните плащания от националния бюджет могат да бъдат финансирани от средствата за
развитие на селските райони (сумата не трябва да надвишава 20% от годишното разпределение за селските райони).
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законодателство2 всяка страна членка разработва два документа: Национален стратегически план за развитие на селските райони
(НСПРСР) и Програма за развитие на селските
райони (ПРСР). В НСПРСР се посочват приоритетите и се набелязват действията на съответната страна членка, въз основа на стратегическите насоки на Общността. Дефинираните в
посочения Национален стратегически план три
цели ще бъдат постигнати чрез прилагането на
22 мерки, включени в Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007-2013 г. и
групирани в четири приоритетни оси. Трите
основни стратегически цели са:
Първа, Развитие на конкурентно земеделие
и горско стопанство и основан на иновации
хранително-преработвателен сектор;
Втора, Опазване на природните ресурси и
защита на околната среда в селските райони;
Трета, Насърчаване на възможностите за
заетост и подобряване качеството на живот в
селските райони.
На база на трите основни стратегически
цели са разработени конкретни мерки, обединени в четири приоритетни оси:
Ос 1 „Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектор”;
Ос 2 „Подобряване на околната среда и
селската природа (управление на земята)”;
Ос 3 „Подобряване качеството на живот в
селските райони и разнообразяване на селската
икономика”;
Ос 4 „ЛИДЕР”.
От особена важност за развитието на селските райони са втора, трета и четвърта ос, а
именно:
Мерките, включени в Ос 2, са ориентирани
в две групи и целят:
Подкрепа на устойчивото управление на
земеделските земи:
Мярка 211 – Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планинските
райони. Планинските райони обхващат около
24% от земеделския фонд на страната. Компенсаторни плащания за фермери от планинските райони се предоставят за землища:
- със средна надморска височина над
700 м;
- със среден наклон на терена над 20%;

със средна надморска височина между
500 и 700 м и със среден наклон на
терена над 15%.
Мярка 212 – Плащания на земеделски
стопани в райони с ограничения, различни от
планинските райони. Необлагодетелстваните
райони (различни от планинските) са ниско
продуктивни земеделски земи на територията
на землища с индикатор на средно претеглена
категория на земеделската земя с 80% по-ниска от средната за страната (от 6-та до 10-та категория) – около 10% от земеделския фонд.
Мярка 214 – Агроекологични плащания.
Мярката реализира дейности, заложени в Националната агроекологична програма (НАЕП), в
следните схеми:
- земеделски земи с висока природна стойност
(ВПС);
- характеристики на ландшафта (в т.ч.
традиционно отглеждане на овощни
култури);
- традиционно животновъдство;
- биологично земеделие;
- опазване на почвите и водите;
- агроекологично обучение.
Насърчаване на устойчивото управление
на горите:
Мярка 223 – Първоначално залесяване на
неземеделски земи. Мярката се прилага за
временно неизползвани земеделски и неземеделски земи на цялата територия на страната.
Подпомагат се дейностите по:
- залесяване (почвоподготовка, дейности
за ограждане на залесената територия
и други);
- поддръжка (отглеждане на младите
горски култури до 5 години след залесяването).
Мярка 226 – Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности. Финансова помощ се предоставя за гори от
цялата територия на страната за дейности по:
А. Възстановяване:
- почистване на площите, пострадали от
горски пожари;
- презалесяване на пострадалите гори
чрез използване на местни дървесни
видове; създаване и поддържане на депа за съхранение на дървесината в случаите на природни бедствия.
-

2

Регламент 1698/2005 г. на Съвета относно подпомагане развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони.
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Б. Превантивни дейности за борба с горските пожари:
- създаване на противопожарни пояси;
- създаване и поддръжка на противопожарна инфраструктура;
- строителство, подобряване и поддръжка на горски пътеки и площадки за хеликоптери;
- закупуване и строителство на наблюдателни пунктове, средства за наблюдение и комуникация;
- строеж на лесокултурни прегради.
В. Общи превантивни дейности, свързани
не само с борбата с горски пожари:
- разнообразяване на видовия състав
чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени естествени дървостои;
- внасяне на капани за борба с насекомите вредители.
Мерките, включени в Ос 3, са ориентирани
в две групи и целят:
Насърчаване на разнообразяването на възможностите за заетост в селските райони:
Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности. Насърчаването на инвестиции
за започване и разширяване на неземеделски
дейности в селските райони ще улесни преструктурирането на земеделския сектор, който се
характеризира с голям брой нископродуктивни
малки стопанства. Цели на мярката са:
- насърчаване разнообразяването към
неземеделски дейности;
- насърчаване създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;
- насърчаване развитието на интегриран
селски туризъм.
Мярката е насочена към следните сектори:
- развитие на услуги в селския туризъм;
- местно занаятчийство;
- преработка и директна продажба на
собствени продукти в самото стопанство;
- социални услуги за селското население;
- поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;
- производство на енергия от възобновяеми източници (биогориво).
Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия. Мярката предоставя помощ за първоначални инвестиции и консул-

268

тантски услуги на микропредприятия в селските
райони. Предоставя се помощ за материални и
нематериални инвестиции и консултантски услуги за маркетинг и мениджмънт на:
- новорегистрирани микропредприятия;
- съществуващи микропредприятия.
Помощ се отпуска на микропредприятия,
действащи в различни сектори, като:
- преработвателна промишленост (дървопреработване, производство на мебели, преработка на биомаса, производство на енергия от възобновяеми
източници и т.н.).;
- услуги (туризъм, отдих и спорт, обучение, социални грижи и здравеопазване).
Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности. Дейностите, които се подпомагат, са:
- туристическа инфраструктура и атракции за посетителите (посетителски
центрове за представяне на местното
природно и културно наследство; музеи, изложения на открито и закрито;
съоръжения за лов, катерене и други
спортове, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.);
- развитие и маркетинг на туристическите продукти (разработване и промоция
на интегрирани туристически продукти,
стратегии и информационни материали; изграждане на електронни
системи за резервации и други).
Подобряване на качеството на живот в
селските райони:
Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Мярката
предоставя помощ за инвестиции, насочени към
подобряване на основните услуги за населението и икономиката на селските райони. Подпомагат се инвестиции в следните направления:
- културни дейности за населението на
селските райони (културни центрове,
театри, библиотеки);
- услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта;
- образование и обучение;
- социални и здравни услуги (детски
градини, ясли, домове за възрастни
хора, специализирани транспортни услуги за инвалиди и други);
- услуги, свързани с използването на
информационни и комуникационни
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технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги;
- изграждане на интернет мрежи;
- инсталации за производство на топлина
или електрическа енергия от възобновяеми източници.
Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура ще се подпомага в населени места на територията на цялата страна с
население под 2 хил. еквивалентни жители. Вид
на подпомаганите дейности са:
- изграждане, реконструкция и рехабилитация на общински пътища и мостове;
- изграждане, реконскруктция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари,
площади, осветление;
- изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
- изграждане и рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
- възстановяване на обществени зелени
пло-щи – паркове и градини;
- реконструкция и обновяване на обществени сгради с исторически и културно
значение;
- реконструкция и обновяване на сгради
на образователни и здравни институции
и институции за социални грижи;
- обновяване на фасадите на частни сгради (включени в интегриран план за обновяване на селото).
Подходът ЛИДЕР допринася за развитие на
конкурентноспособно и основано на иновации
земеделие, горско стопанство и хранителновкусова промишленост, опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони. Прилага се на териториален принцип във
всички селски общини на територията на Р
България. ЛИДЕР подпомага създаването и
функционирането на местни инициативни групи
(МИГ), обхващащи територия с минимум
10 000 и максимум 100 000 жители (в т.ч.
градове в селските райони) и оказва финансова
помощ за разработването и изпълнението на
стратегии за местно развитие. Мерките по Ос 4
са:
Мярка 431(2) – Придобиване на умения и
постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи
(за периода 2008-2009 г.). Основно звено са
МИГ, които се формират от представители на
обществения и частния сектор. Те разработват

местни стратегии за развитие на селските райони и кандидатстват за финансиране. Територията може да включва една или повече съседни
общини. МИГ се регистрират като неправителствена организация. В разработваните стратегии местните инициативни групи могат да
включват мерки, разписани по Ос 1, 2 и 3 на
програмата. МИГ могат да прилагат и други дейности извън описаните в трите оси, ако докажат,
че те допринасят за постигането на целите на
програмата и разработят одобрени процедури за
допустимост и прилагане на дейностите.
Мярка 4.1. – Прилагане на стратегии за
местно развитие (прилага се през целия период
и стартира през месец декември 2008 г.).
Мярка 431(1) – Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена
активност в териториите на избрани и одобрени
от Местни инициативни групи. Прилага се през
целия програмен период, паралелно с мярка
4.1.
Мярката финансира оперативни разходи за
администриране дейността на групата (заплати,
социални и здравни осигуровки, разходи за експерти, наем/ закупуване на офис техника, срещи и други), които не трябва да превишават
60% от общите допустими разходи определени
за всяка отделна МИГ по тази мярка.
Финансова помощ се предоставя и за дейности по придобиване на умения и повишаване
на обществената активност на населението на
съответните територии на МИГ (проучване на
територията, популяризация, информиране на
населението, обучение на екипа и други), като
тези разходи трябва да бъдат най-малко 40%
от общите допустими разходи определени за
всяка отделна МИГ по тази мярка.
Мярка 421 – Вътрешно-териториално и
транс-национално сътрудничество:
Вътрешно-териториално сътрудничество –
осъществява се между две или повече територии от селските райони на страната;
Транснационално сътрудничество – сътрудничество между селски райони, обхванати от
МИГ в България и други страни-членки на ЕС,
както и между селски райони, обхванати от МИГ
(по подхода ЛИДЕР) в България и други подобни
структури в трети страни (които не са членки на
Европейския съюз).
Подкрепата за устойчивото управление на
земята, за опазването на биоразнообразието,
биологичното производство, ще допринесат за
поддържане атрактивността на селските райони, ще създаде предпоставки за развитие и на
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други дейности в селската икономика като туризъм, занаяти, занимания, свързани със свободното време. Европейският земеделски фонд
за развитие на селските райони подчертава необходимостта от насърчаване на растежа и
създаване на заетост в тези райони с цел подобряване устойчивото им развитие.
Изводи и препоръки
Нарастващите предизвикателства пред
селското стопанство в Европа налагат непрекъсната реформа на Общата селскостопанска
политика, от гледна точка на привеждането й в
съответствие с по-високите изисквания на обществото за здравословни и качествени храни,
опазване на селските райони и запазване доходите на селскостопанските производители. “Европейският модел за устойчиво селско стопанство” е насочен към създаване на устойчиви
селскостопански практики, към осигуряване на
цялостна пазарна ориентация на селското сто-

панство и възможност селскостопанските производители максимално да се възползват от
уменията на пазара, да осигурява търсени от
потребителите продукти.
1.

2.

3.
4.
5.
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DEVELOPMENT OF RURAL REGION – A TENDENCY FOR PROTECTION OF
BIODIVERSITY AND ENVIRONMENT
Violeta Blazheva
D. Tsenov Academy of Econcomics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The 2003 Common Agricultural Policy (CAP) reform is orientated to support of agricultural sector and
development of rural region. Along these lines a main Bulgarian government priopity is success structural funds
assimilation, including European Agricultural Guidance and Guarantee Funds. The CAP’s objectives include helping
agriculture to fulfil its multifunctional role in society: producing safe and healthy food, contributing to sustainable
development of rural areas, and protecting and enhancing the status of the farmed environment and its
biodiversity. The 2003 CAP reform involved a major strengthening of rural development policy by reducing direct
payments for bigger farms and transferring the funds into rural development measures.
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2009 (24)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2009 (24)

НАСОКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ВЪПРОСИ,
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА „ЛИДЕР” В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
НА РУСЕНСКА ОБЛАСТ
Зорница Богданова, Николай Найденов
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Резюме
Устойчивото развитие на селските райони в Европейския съюз (ЕС) се основава на решенията и насоките
на Общата селска политика (ОСП) и нейният втори стълб „Мерки за развитие на селските райони”. След десетилетия на централизирано и секторно стимулиране на развитието на селските райони, ЕС през 90-те години
на 20 век преосмисля стратегията за развитие като възприема нов подход, подходът „Отдолу - нагоре” и „От
вътре - навън”. Това се осъществява чрез подходът “Лидер”. „Лидер”, е подход за мобилизиране на местните
общности, който има за цел взаимообвързане на дейностите в селските райони, подчинено на единна логика и
съобразена с местните особености на дадена територия. Съобразно проведениете изследвания по проблема в
работата е доказана необходимостта, в перспектива до 2010 – 2011 год. да се обосноват теоретически и проведе изследване и анализиране на основни тенденции за ръст на икономическите дейности в селските райони
на Русенска област като предпоставки за осигуряване на тяхното устойчиво развитие. Очертаването на основните насоки и изпълнението на потенциалните възможности за разнообразяване на икономиката на селските
райони, от своя страна се очаква да доведе до увеличаване на заетостта, осигуряване на по-висок жизнен стандарт, социална устойчивост и комплексно устойчиво развитие на селските райони.
Ключови думи: устойчиво, развитие, селски райони, “Лидер” подход, местни общности
Key words: sustainable development, rural areas, LEADER approach, local communities

Увод
Селските райони в България заемат 80 %
от територията на страната, като в тях живее
над 40 % от населението. Те притежават значителен природен, стопански и културен потенциал, който трябва да се използва целесъобразно.
Тези райони изостават чувствително спрямо градските, като този проблем се задълбочава чувствително през последните години. Последиците са негативни и водят до влошаване на
демографските характеристики на селските
общности, ограничаване възможностите за осигуряване на трудова заетост и генериране на
доходи, влошаване жизнения стандарт на живот
в селските райони.
Земеделието е преобладаваща стопанска
дейност в селските райони на България. Традиционно страната е имала строго секторна политика за развитието на този отрасъл. В съвременните условия този секторен подход среща силни ограничения, защото модернизацията
на селското стопанство изисква диверсификация на заетостта и на източниците на доходи. В
същото време перспективите пред земеделието
зависят от формирането на жизнени селски
общности като предпоставка за възпроизводството на качествена работна сила. Следователно
необходимо е провеждането на интегрирана

политика за развитие на земеделието и селските райони, което е характерна черта на ОСП на
ЕС [4]. Втори стълб на ОСП - „Мерки за развитие на селските райони”, възприемат нов подход за развитие - подходът „Отдолу - нагоре”.
Целта на настоящата статия е да се обосноват и формулират насоките за изследване на
икономически и управленски въпроси, свързани
с развитието на селските райони на територията на Русенска област за периода 2009 – 2013
г., като се обосноват параметрите на подхода
„Лидер” в областта като инструмент за въздействие „Отдолу - нагоре”.
За да се определи как “Лидер” би помогнал за развитието на селските райони в изследваната област – Русенска област е необходимо
да се проведат изследвания в следните направления:
1. Изследване и анализиране на основни тенденции за икономическите дейности в селските
райони на Русенска област, като предпоставки
за осигуряване на устойчиво развитие.
На база проведено базово теоретично проучване, в селските райони на Русенска област
се наблюдават следните тенденции:
- Зависимост на местната икономика от
състоянието и развитието на аграрния
сектор. Въпреки установеното наличие
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на специфични ресурси във всяка една
от 7-те селски общини, към момента
липсва ясно видима подотраслова специализация в аграрния сектор, типична
за предишни периоди, преди началото
на аграарната реформа.
- Липса на благоприятни условия за развитие на предприемачество – на подходяща инфраструктура на съпътстващите услуги, на пазарни и структури за
подкрепа на бизнеса в аграрния сектор,
туризма и производството на стоки и
услуги и др.
- Критично ядро от микро- и малки предприятия в селски райони.
- Стартирал е процес на диверсификация
на икономическите дейности и изграждането на необходимата инфраструктура в някои от селските общини на областта /Иваново, Бяла/. Създават се условия за възникване на дейности по
селски туризъм и съчетаването им с
други видове туризъм на базата на туристическия потенциал на селските райони (природните забележителности и
културно-историческите паметници на
природен парк Русенски Лом, долината
на Янтра, Ивановските скални манастири, пещерата Орлова чука, средновековния град Червен и др.).
- Наличие на базова инфраструктура, която може да бъде подобрена и използвана за развитието на неземеделски и
съпътстващи земеделието икономически дейности в селските райони на областта.
Биха могли да се направят следните изводи за досегашното състояние на развитието на
селските райони в областта:
- Налице са различия от типа “център периферия” (те са най-ясно изразени в
селските общини и се изразяват в различия между степен на развитие на
общински център и периферни населени места).
- В икономически аспект към момента
икономическата среда в селските райони на Област Русе запазва гореизброените тенденции (характеристики),
установени към началото на 2007 г.
За бъдеще, може да се резюмира, че е
очевидна необходимостта от ускоряване на
процеса на икономическа диверсификация.
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В икономически смисъл “диверсификацията” има значение като отклоняване на ресурсите от досегашното им предназначение, разнообразяване на тяхната алтернативна употреба,
разнообразяване на стопанската дейност [2].
В аграрния сектор диверсификацията намира израз в целенасоченото разпределение на
традиционни за селското стопанство ресурси
към други видове производства (свързани или
не със земеделието), в резултат на което паралелно или напълно самостоятелно се обособяват нови видове алтернативни дейности, които
добавят стойност към земеделските стопанства.
Необходим е също така и инструмент за
въздействие и за съживяване на селските райони – това е “Лидер”. Наименованието Лидер
произтича от абревиатурата „LEADER”, което
означава “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони” [3].
Поради тези причини, насоката на изследване и бъдещата работа ще е свързана с идентифициране на новите дейности и връзките
между тях, чрез които може да се диверсифицира местната икономика и да се запази нейната устойчивост.
Възможностите за диверсификация на икономическите дейности зависят от социалния
капитал – от неговото качество и количество.
Ето защо, втората значима задача, която е необходимо да се реши е:
2. Изследване развитието на социалния капитал
в селските райони на областта и особено ролята, която заемат институциите и местните общности за управление на територията, на която
живеят.
Социалният капитал се състои от човешкия капитал (човешките ресурси с техните знания, умения и потребности), от формите на
обединяване на обществото със социалните
ценности и институции, от културните и моралните ценности на човечеството [6].
Социалният капитал в изследването е определен като съвкупност от човешките ресурси,
създадените мрежи, правила и доверие, които
хората използват за да постигнат обединяване и
предприемат единни действия по развитие на
територията, на която живеят. Някои автори [1,
10] определят като основни етапи при изследването на ролята на социалния капитал за развитието на местни ефективни социални структури: 1. определянето на участниците в основния процес, 2. оценка на доверието между тях
в конкретните условия, 3. изграждането на тази
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основа на социални мрежи, 4. използването им
като основа на кооперативни (съвместни действия). Комплексният характер на изследването
налага да се отчитат взаимните връзки, обусловеността на всички елементи, процеси, явления,
протичащи на територията на селските райони,
като се отчитат специфичните условия и тяхната характеристика.
Този подход се налага от факта, че в условията на пазарно-ориентирана икономическа
система, всички стопански и нестопански организации (институции), развиващи се на територията на селските райони са юридически самостоятелни, организационно и финансово независими. Едновременно с това те потребяват
териториални ресурси и трябва съвместно с
общините да носят отговорности за социалния
климат, нивото на доходите, организацията на
бита на заетите специалисти и работници, както
и за опазването на околната среда и поддържането на екологичното равновесие [7].
Регламентиращите документи на ЕС за
осъществяването на регионалната политика
задължават страните членки да осигурят условия за прякото участие на местните общности в
процеса на определяне на приоритетите и планиране на инвестициите в местната инфраструктура [5].
Засега опитът показва, че към настоящия
момент липсва активно участие на местните
общности във формирането на публичните политики и стратегии за управление в някои обществени сфери, а институциите на всички нива произвеждат нормативни документи, програми, планове за действие и други без консултации с местните представители на общността
или пък след формални обсъждания. Аналогична е практиката по изготвянето на проекти и по
европейски програми. Освен че никой не се
допитва до местните граждани, липсва
и контрол на същите върху политиките. Затова
някои проекти са съвършено абстрактни и абсурдни, а в същото време струват много и са
потребни само на определени заинтересувани
страни, но не и допринасящи за устойчивото
развитие на местната територия.
В този аспект, бъдещите изследвания, в
перспектива до 2011 г. предполагат анализ на
социалния капитал в селските райони на областта, неговото ниво на активност и ясно
формулиране на неговата роля и функции за
развитие на територията. Тук се има предвид
изследване на местните общности и институции
(на местно, регионално и национално ниво,

НПО, бизнес сдружения, МИГ и др.) и тяхната
роля при вземане на стратегически решения за
развитие на местната територия.
Третото направление на изследване е
свързано с предприемане на оперативни действия за определяне на насоката за устойчиво
развитие. То включва решаването на 2 въпроса:
3. Кои биха могли да бъдат новите дейности,
изграждащи местната икономика в селските
райони към 2013 год. и как и къде местните
общности биха могли да участват при вземането на стратегически решения по ключовите
въпроси за устойчиво развитието на територията, в която живеят.
Оценката на състоянието на икономическите дейности и социалния капитал в Русенска
област са база, на която биха могли да бъдат ”очертани” новите дейности, които да изградят (да са в основата) на местната икономика за периода до 2013 г. Не на последно място
биха се търсили решения на въпроса как и къде местните общности пряко имат възможност
да участват при вземането на стратегически
решения свързани с територията, на която живеят.
Ако бъде анализирано името на подхода
“Лидер” - това е подход за мобилизиране на
местните общности, който цели да създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена
с местните особености на дадена територия.
Досега опитът в прилагането на „Лидер” в
България се реализира чрез пилотния проект на
ПРООН и МЗГ - “Устойчиво развитие на селските райони”. Чрез него се подпомага местното
развитие на 11 селски общини, като се осъществява подкрепа на дейности в няколко ключови области: устойчиво земеделие (екологично); устойчиво горско стопанство (възстановяване на изсечени масиви); алтернативен туризъм (еко и културно-исторически туризъм, разработване на нов вид завършен туристически
продукт) и др. Като един от преките резултати,
които са постигнати по проекта е ангажирането
на широк кръг местни участници в стратегическото планиране на територията, в която живеят.
На база миналия опит описан по-горе и
новата организация на МИГ по подхода „Лидер” стартирала активно от 2008 г. в изследванията в перспектива до 2011 г. е заложено да
бъде установено в кои икономически дейности
осъществявани на местната територия на селс-

273

Зорница Богданова, Николай Найденов

ките райони в областта, местните общности в
лицето на МИГ имат правомощията и биха
могли практически да участват при вземането
на стратегически решения, относно устойчивото развитие на територията, на която живеят.
Заключение
В заключение, може да се обобщи, че в
основата на постигане на устойчиво развитие
на селските райони в Русенска област стои
„местният капацитет”. Той се изграда от социалния капитал и затова преки участници при
решаването на ключови икономически и управленски въпроси, свързани с устойчивото развитие на селските райони в областта, трябва да
бъдат местните представители.
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TENDENCIES FOR INVESTIGATION OF ECONOMIC AND MANAGEMENT ISSUES
ABOUT THE PROCESS OF APPLICATION THE “LEADER” APPROACH IN THE RURAL
AREAS OF DISTRICT OF RUSE
Zornitsa Bogdanova, Nikolay Naydenov
Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria
Abstract
The sustainable development of the rural areas in the European Union (EU) is based on the decisions of
Common Agricultural Policy (CAP) and its second column Rural Development Measures. Following decades of
centralized and sectoral stimulation of the rural development, in 1990s EU reconsidered its development strategy
and adopted a new approach – “Bottom – Up” and “Inside-Out” approach. That is carried out by “LEADER”
approach. LEADER is an approach for mobilization of local authorities aiming to interconnect the activities in the
rural areas subject to a common logic and consistent with the local features of a given territory. In this regard and
based on research of the problem [8, 9] the paper gives proof of the need to clarify grounds and to the carry out
research on the following key tasks: research and analysis of the key trends for growth the iconomical activites in
the rural areas of the District of Ruse as prerequisites to ensure their sustainable development; research of the
development of social capital in the rural areas of the district, as well as the role of the institutions and the local
communities for managing their territory; formulations of recommendations for applying in practice the following
issues: which could be the new activities building the local economy in the rural areas in 2013 and how and where
the local communities could take part in making strategic decisions on the key issues for sustainable development
of the territory and the communities, which live in it. Outlining the tendencies and the implementation of the
potential opportunities for diversification of the economy of rural regions on its part is expected to result in
increase in the rural employment, which is a prerequisite to ensure higher standard of living in the rural areas. Thus
social sustainability will be achieved and the local authorities will be motivated to work purposefully for the overall
development of their territories.
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КОМАСАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Мария Станимирова
Икономически университет, Варна
Резюме
Подобряването на условията на живот в селските райони и стимулирането на тяхната конкурентоспособност могат да бъдат постигнати чрез приложение на проекти и програми за комплексното им, т.е. интегрирано
развитие. Комасацията на земята може да способства за реализиране на политиката за интегрирано развитие,
чрез повишаване ефективността на земеползването, запазване на естествената ресурсна база, осигуряване на
производствени и работни условия в тези райони.
Ключови думи: устойчиво развитие на селските райони, интегрирано развитие, комасация на земята
Key words: sustainable rural development, integrated development, land consolidation

Увод
Принадлежността на България към Европейския съюз определя икономическата ориентация на страната в съответствие с основните
приоритети на Лисабонската стратегия, която
цели да осигури по-висок жизнен стандарт на
населението по начин, гарантиращ устойчивост
на околната и социалната среда. Взаимната
обвързаност на Лисабонската стратегия с Общата аграрна политика (ОАП) на Европейската
общност предполага устойчиво управление на
поземлените ресурси и развитие на селските
райони. Тепърва у нас се налага интегрирания
подход за развитие на селските райони, основаващ се на микрорегионално планиране при
едновременно участие на заинтересовани субекти, като: правителство, областна и общинска администрация, неправителствени организации, собственици, ползватели на земеделски
земи и др.
Целта на тази статия е да акцентира на
значението на комасацията на земята като инструмент за реализиране на политиката на интегрирано развитие на селските райони.
1. Основни характеристики на концепцията за
интегрирано развитие
През последните десетилетия в страните
от Европейския съюз нараства неравнопоставеността в развитието между селските и градските райони. Посочената тенденция се отнася и
за България, особено след периода на преход
към пазарно стопанство. През посочения период условията за живот на населението и икономическата дейност в селските райони придобиват все по-труден характер.

Подобряването на условията на живот в
селските райони и стимулирането на тяхната
конкурентоспособност могат да бъдат постигнати чрез приложение на проекти и програми
за комплексното им (т.е. интегрирано) развитие.
Концепциите за устойчиво развитие на
селските райони и на интегрирано развитие на
тези райони са пряко свързани и взаимно допълващи се.
Основната разлика между тях се явява в
това, че устойчивото управление насочва вниманието към това „какво трябва да бъде постигнато”, а моделът за интегрирано развитие
акцентира на действията, които следва да бъдат
предприети, за да се постигнат желаните резултати.
Въпросът за “интегрираността” на селските райони се интерпретира по различен начин в
специализираната литература. От една страна
се посочва, че интегрираното развитие на селските райони предполага взаимосвързаност и
взаимозависимост между отделните икономически сектори (селско стопанство, индустрия,
туризъм, услуги и др.) [13]. От друга страна се
споменава за съвместни, т.е. интегрирани усилия на всички заинтересовани от развитието
лица (в т.ч. отделни граждани, фермери, местни предприятия, професионални асоциации и
съюзи, търговски асоциации, местни политически представители, екологични асоциации,
медии и др.) [8]. Често срещана гледна точка е
при представянето на интегрираното развитие
на селските райони, акцентът да се поставя на
степента на свързаност и взаимна зависимост
между централната и локалната (т.е. основаваща се на местната териториална единица,
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използване на наличните трудови, поземлени и
финансови ресурси. Съществено внимание се
отделя на ролята на различните местни участници, като: отделните граждани, фермери,
местни селскостопански предприятия, професионални асоциации и съюзи, търговски асоциации, местни политически представители, екологични асоциации, общинска администрация,
медии и др.
Приложението на концепцията за интегрирано развитие на селските райони в страните
членки на ЕС предполага отчитане на определен набор предварително дефинирани измерители и инструменти за тяхното постигане. Поважните от тях, както и информация за приложението им в страни членки от ЕС са представени в таблица 1 (таблицата е адаптирана по
[10]).

Формулиране на основните насоки Стратегия за интегрирано развитие на
за развитие на селските райони
селските райони
Регионално управление
Подход „ЛИДЕР”
Програма „INTERREG”
Обновяване на селата
Планове за развитие на селата
Конкуренция между селата
Финансиране на обновяването на селата
Процедури за обновяване на селата
Инфраструктурни подобрения
Финансиране на изграждането на селската
инфраструктура
Реконструиране на пътищата в селата (без
комасация)
Финансиране промяната в ползването на
селскостопански сгради
Поземлено банкиране
Поземлени фондове
Комасация на поземлените ресур- Комплексна (законова) комасация
си / промяна в устройството на
Опростена комасация
териториите
Доброволна комасация посредством замяна на земята
Доброволна комасация посредством замяна на земеползването
Подготовка и квалификация на
Център за развитие на селските райони
кадрите
Координация на действията по
Закон за Поземлено развитие
развитието на селските райони

В табл. 1. основните инструменти за постигане на интегрирано развитие на селските
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Табл. 1. Измерители и инструменти за интегрирано развитие на селските райони
Измерители
Инструменти

Португалия

каквато е селският район) системи за развитие
[9]
Близък до концепцията за интегрирано
развитие е и мултифункционалният модел на
земеделие [2]. Следва да се уточни, че този
модел се различава от интегрирания подход за
развитие по това, че се фокусира преимуществено върху селското стопанство и предприятията от аграрния сектор.
Mоже да се обобщи, че интегрираното
развитие на селските райони представлява
комплексен, мултидименсионен модел, ефективното приложение на който се определя от
множество фактори, чието въздействие следва
да бъде разглеждано комплексно. Разработването му е насочено към търсенето на допълнителни възможности селските райони да запазят
своята конкурентоспособност при максимално
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райони от страните членки на ЕС се групират
по следния начин:

КОМАСАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

1. Иницииращи (насочващи) инструменти
– като стратегии за развитие на селските райони; регионално управление;
ЛИДЕР; програмата „INTERREG” др.
2. Планиращи – като планове за развитие
на селските райони;
3. Изпълняващи – като комасационни и
координиращи инструменти;
4. Финансови инструменти.
Аналогично на посоченото, в германското
законодателство се извеждат четири основни
инструмента за развитие на селските райони
[11], а именно: обновяване на селата; комасация на земята; реконструкция на селската инфраструктура (без комасация) и устойчиво развитие на водите.
Може да се обобщи, че като водещ инструмент за интегрирано развитие на селските
райони в страни от членки на ЕС (табл.1) се
лансира концепцията за комасация на земята.
Thomas разглежда комасацията като:
„сравнително „гъвкав” инструмент за стимулиране развитието на селските райони” [10]. В
допълнение други автори [7] я определят като
„уникален инструмент за развитие на селските
райони, с динамична структура” От една страна комасацията може да се ограничи до обединяване на имоти чрез покупко-продажба и замяна. От друга страна, тя може да обхваща
мащабни инфраструктурни проекти, включващи
разработване на нови кадастрални планове за
проектната територия.
2. Kомасация на земята – същност и подходи
В специализираната литература се срещат
множество дефиниции на понятието „комасация”. От една страна тя се разглежда като:
”скъпоструващо земеустройствено мероприятие за групиране на земеделските земи на отделните стопанства на едно или няколко места”
[1]. Следва да се отбележи, че посочената дефиниция акцентира основно върху разходите, с
които е свързана комасацията и не представя
достатъчно информация за ползите, които тази
дейност може да генерира за развитието на
районите, в които се прилага.
Други източници насочват вниманието
преимуществено към приносите на комасацията за развитие на селските райони. Автори като
Brink я определят като: ,,инструмент, използван
за разрешаване на проблеми, касаещи земеползването в селските райони…” [5].
В законодателството на Германия, комасацията се дефинира като: „средство, насочено

към подобряване на производителността и работните условия в селското и горското стопанство, целящо да осигури използването на земята и развитието на селските райони чрез репарцелиране на имотите земеделска земя”
[14].
Автори като Wilden [13] използват конструкцията “интегрирана комасация на земята”,
за да подчертаят значението на тази дейност за
различните икономически сектори и развитието
на селските райони като цяло. Отделните икономически сектори (селско стопанство, горско
стопанство, туризъм, индустрия и др.) също са
силно зависими по между си в своето развитие.
Така например, развитието на селското стопанство влияе върху развитието на туризма в
селските райони (по конкретно развитието на
т.нар. селски туризъм).
Комасация на земята е свързана със значителни финансови разходи и приложението й
следва да започне в райони от страната, в които би дала най-добри резултати. За тази цел
обикновено се планират и изпълняват пилотни
проекти за комасация, отчитането на резултатите от които е от особено значение при възприемането й като комплексен инструмент за
развитие на селските райони.
В специализираната литература [6, 10, 12]
се разграничават два основни подхода за комасация на земята – законова (комплексна) и
доброволна комасация.
Комплексната комасация на земята е насочена не толкова към формалното преразпределяне на площта на поземлените имоти в рамките на дадено землище, а към редица други
мерки, целящи стимулиране развитието на селските райони. Такива могат да бъдат: изграждане на селската пътна и иригационна инфраструктура, повишаване ефективността на земеползването, борба с почвената ерозия, осигуряване на производствени и работни условия в
селските райони (включително чрез изграждане
на зони за отдих, спортни площадки и други
обекти за обществено ползване).
Проектите за доброволна комасация на
земята като правило са маломащабни и са насочени към разрешаването на дребни локални
проблеми.
3. Приноси на комасацията на земята за интегрираното развитие на селските райони
В редица западно европейски страни
(напр. Германия, Белгия, Холандия, Франция и
др.) комасацията на земята е част от широко-
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обхватни програми за развитие на селските
райони. В други държави от източна и южна
Европа, както и в някои от скандинавските
страни комасацията на земята не е включена
пряко в програмите за регионално развитие, а
по-скоро индиректно подпомага тяхната реализация.
Успешното приложение на програмите за
интегрирано развитие на селските райони в
значителна степен се определя от възприетите
Цели на интегрираното
развитие на селските райони

Подобряване на
конкурентоспособността
на селското и горското
стопанство

мерки за предотвратяване на раздробеността
на собствеността и земеползването. В рамките
на посочените проекти се оказва съдействие за
повишаване на конкурентоспособността на
селското и горското стопанство, подобряване
на околната среда и качеството на живот в
селските райони. Комасацията се разглежда
като ефективно средство за развитие на селските райони, поради следните основни причини
(фиг.1):

Цели на комасацията на земята

Подобряване на
структурата на
собствеността и
земеползването

Мерки за приложение
комасацията на земята

Изграждане на пътна
инфраструктура

Изграждане на
иригационни системи

Опазване на земята

Подобряване на околната
и селската среда

Подобряване
на условията на живот в
селските райони

Разместване и
обединяване на мотите

Обновяване на селата

Подобряване на
качеството на живот в
селските райони

Опазване на природните
ресурси и ландшафта

Намаляване на
неравнопоставеността
между селските и
градските райони

Опазване на природните
и културни ресурси
Изграждане на
рекреационни зони

Фиг. 1. Връзки и зависимости между комасацията на земята и интегрираното развитие на селските райони

Първо: Комасацията може да допринесе за
усъвършенстване на производството в селското
и горското стопанство. Повишаването на средния размер на собствеността и земеползването
оказва положително въздействие върху продуктивността от земята, използването на съвременни методи и техника за нейната обработка,
улеснява достъпа до кредити в земеделието и
др., с което повишава ефективността и конку-
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рентоспособността на селскостопанския и горския сектор.
Второ: Комасацията на земята може да
стимулира ефективното управление на природните ресурси. Основната цел на интегрираното
развитие на селските райони е насочена към
запазването на естествената ресурсна база.
Посочената цел е водеща задача и на комасацията на земята като инструмент за постигане

КОМАСАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

на интегрираното развитие на районите. Рационалната структура на собствеността и земеползването улеснява опазването на околната среда
и понижава неблагоприятните екологични последици за нея (напр. деградация на земята и
ерозия на почвата), с което съдейства за рационалното планиране и организация на природните ресурси.
Трето: Комасацията на земята може да
допринесе за подобряване на условията за живот в селските райони. В качеството на инструмент за развитие на селските райони, комасацията може да съдейства за ефективността и
рентабилността на инвестиционни проекти в
областта на транспорта и комуникациите, обществените услуги и др. Оказвайки съдействие
за подобряването на инфраструктурата в общините, комасацията допринася за социалната
стабилност като цяло, за запазването на традициите и културната стойност на селските райони, за повишаването на ефекта от възприетите
политики за развитие на районите и др. В много
от страните в Западна Европа, в които са изпълнени проекти за комплексна комасация на
земята се отчита повишение на броя на свободните работни места в селските райони, с
което се намалява равнището на безработица в
тях [6].
На фигура 1 са представени взаимовръзките между основните цели на комасацията на
земята и интегрираното развитие на селските
райони са.
В специализираната литература са предложени следните мерки, използвани в процеса
на комасация на земята [7]: изграждане на пътна инфраструктура; изграждане на иригационни
системи; опазване на селското стопанство и
поземлените ресурси; обновяване на селата;
опазване на природните ресурси и ландшафта;
изграждане на рекреационни зони; разместване
на имотите; обединяване на имоти.
Независимо от ползите, които комасацията
генерира за развитие на районите, в които се
провежда, следва да се отчитат и трудностите,
с които често се съпътства посочения процес.
Някои автори отбелязват, че: „комасацията
трябва да се провежда особено внимателно и
деликатно, тъй като засяга правото на собственост върху земята” [4].
Ефектът от комасацията не може да бъде
отчетен веднага след приключването на земеустройствения проект, доколкото засяга въпроси, свързани с устойчивото развитие на територията в дългосрочен план. За голяма част от

собствениците на поземлени имоти, включени в
проекта за комасация, ползите също не могат
да бъдат отчетени веднага, тъй като е необходимо време да възприемат новите си имоти,
особено в случаите, в които се чувстват емоционално свързани с предишните си парцели.
Обикновено собствениците на земеделска
земя в териториите, в които се осъществява
проекта за комасация на земята изпитват притеснения относно изпълнението на тази дейност. Най-честите причини за това според изследвания в специализираната литература са [4]:
- привързаност към земята, която дълги
години е била собственост на техните
семейства;
- опасения да не загубят собствеността
върху земята;
- недостатъчно познания за комасацията
на земята като процес;
- неуспешни проекти за комасация, провеждани в съседни райони;
- липса на прецизна законодателна основа за провеждане на комасационните
дейности.
По-голяма част от посочените трудности
могат да бъдат избегнати чрез популяризиране
на дейностите по комасация на земята сред
населението от селските райони, запознаване с
ползите, които тя може да генерира както за
собствениците и ползвателите на земеделска
земя, така и за околната среда и качеството на
живот в съответния район.
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LAND CONSOLIDATION AS AN INSTRUMENT OF INTEGRATED RURAL
DEVELOPMENT
Maria Stanimirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The improvement of living and working conditions in rural areas and stimulating their competiveness can be
achieved by implementation of projects and programs of their complex, integrated development. Land
consolidation can be an effective instrument of integrated rural development by increasing the productivity in
agriculture, conservation of nature and improving life conditions in rural areas.
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Резюме
В разработката на основата на анкетно проучване на експерти в 5 общини на България се да анализират
очакваните последици от прилагането на Общата селскостопанска политика за развитие на земеделските стопанства. Оценeни са възможностите за приложение на мултифункционалния модел на земеделие в България.
Ключови думи: мултифункционално земеделие
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Концепцията за мултифункционалност на земеделието
Концепцията за мултифункционалността
на земеделието възниква в период на промяна
на политическата среда, като аргументация на
необходимостта от продължаващо подпомагане
на сектора в условията на намаляващото му
значение за икономиката, заетостта и либерализация на световната търговия. Причините за
утвърждаването й са главно във възможностите
на мултифункционалността да обедини различните позиции по отношение на съвременното
значение на земеделието за обществото, околната среда и др. На практика концепцията за
мултифункционалността подчертава положителните резултати и въздействия на земеделското производство, като те са различни в страни с нееднакво икономическо равнище и развитие.
Някои автори [3] свързват концепцията за
мултифункционалността със социалното благосъстояние и с необходимостта от диверсификация на допълните функции на земеделието
като опазване на биоразнообразието, ландшафта, културното наследство и др. За други изследователи [6] мултифункционалността на земеделието е концепция, която обхваща много
физически ползи и услуги на земеделската система, които имат сходни ефекти за човека и
заобикалящата го среда.
Концепцията за мултифункционалността
на земеделието логично се свързва с целите за
устойчиво развитие на селските райони и с утвърждаване на мултифункционалността на самите райони. Това дава основание на някои
автори [4] да определят мултифункционалността като “силна идея, която легитимира Европейската аграрна изключителност”(уникалност
– б.а.). Тя определя Европейския регионален

модел и подчертава липсата на съгласуваност
между определяне на обхвата на модела за целите на селските райони и инструментите и
средата, създадени за неговата реализация.
Обобщавайки различните аспекти на интерпретация на мултифункционалността на земеделието някои автори [1] достигат до становището, че концепцията:
- изяснява възможността на земеделието
да произвежда в рамките на един и
същ производствен процес свързани
стокови и нестокови, индивидуални и
колективни блага и въздействия;
- изразява многостранната роля на земеделието за осигуряване на изхранване на гражданите с висококачествени
храни, развитието на селските райони
и подобряване на условията на живот в
тях и др.
- създава предпоставки за сближаване
на позициите на различните групи на
обществото – земеделски производители, жители на селските и градските
райони и др., за посоката на желаното
бъдещо развитие на аграрния сектор и
селските райони.
Цел на разработката е да анализира очакваните последици от прилагането на Общата
селскостопанска политика и на тази основа се
оцени възможностите за приложение на мултифункционалния модел на земеделие в България.
Методическа рамка
Селските райони за целите на изследването се интерпретират като непосредствено обкръжение на земеделското стопанство, което до
известна степен въздейства на неговото развитие и възможности за адаптация към промените
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на външната среда, дължащи се общата и националната аграрни политики.
При избора на показателите за определяне
на районите на изследване, се използват резултатите и методическите подходи на други колективи, като се допълват и разширяват за целите на разработката. Част от показателите и
критериите бяха определени на базата на установените връзки между земеделската дейност и
производството на публични блага от екип норвежки автори [5]. В своята разработка за характеристика на земеделската дейност те използуват характеристики за използвана земеделската площ, интензифицията на производството и типа на продукцията. Типът на производство има връзка с всички публични блага, а
интензивността има негативно въздействие най-

вече на околната среда, докато връзката й с
другите публични блага е относително слаба.
Производствената специализация на стопанствата е свързана със спецификата на районите и с подходящите природни, климатични,
почвени и други условия за развитието на определени сектори на земеделието. Еднотипната
специализация е предпоставка за намаляване
на разнообразието на ландшафта, естетическата оценка на пейзажа и др. (таблица 1), т.е.
намаляване на позитивните колективни блага.
Включването на критерия за близост на големи населени места е свързано с по-голямото
търсене на места за краткотраен отдих и забавления в сравнение с по-малко населените
райони, а на разнообразието на ландшафта за
развитие на различни видове туризъм и услуги.

Табл. 1. Показатели за избор на регион за изследване на мултифункционалния модел на земеделие
Показатели
Оценка
Критерии за оценка
Произв. специализация Предимно едЗначителна част от земеделските стопанства са с еднотипна специализация
на зем. стопанства в нотипна
района
Разнообразна
Функционират земеделски стопанства с разнообразна специализация
Относителен дял на земеделието в брутната добавена стойност е над средния
Висок
за страната
Относително значение
на земеделието (дял на
Относителен дял на земеделието в брутната добавена стойност е под средния
Нисък
земеделските земи от
за страната
територията)
Висок
Отн. дял на земеделските земи е над средните стойности за страната
Нисък
Отн. дял на земеделските земи е под средните стойности за страната
Отдалеченост от големи Голяма
На територията на общината няма голям градски център
населени места
Малка
На територията на общината има голям градски център
Разнообразие на разме- Голямо
Функционират земеделски стопанства с различни размери
ри на зем.стопанства
Малко
В района преобладават земеделски стопанства с близки размери
Разнообразие на ланд- Голямо
Съчетаване на различни форми на релеф
шафт
Малко
Преобладаващо равнинен релеф
Разнообразие на насе- Голямо
Много разнообразни
лени места
Малко
Малко еднообразни

С използването на системата от критерии
за райони на изследване бяха определи Добружанския полски район и интензивния селскостопански район на Горнотракийската равнина.
Като област с най-голямо значение на земеделието за икономиката беше определена Силистренска област и на нейната територия като
обекти за изследване – общини Тутракан и Силистра. От районите с интензивно производство
бяха избрани общини Брезово и Родопи в Пловдивска област и Септември в Пазарджишка области.
В рамките на изследователски проект е
осъществено анкетното проучване на регионално ниво има за цел да набере информация
за мненията на 32 експерти в общински и областни служби “Земеделие и гори” и ключови
фигури в общините за информираността на
земеделските производители и отношението им
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към мултифункционалния модел на земеделие,
както и за очакванията им за бъдещото развитие на земеделските стопанства и мултифункционалната дейност в тях. То е съпроводено и
от полуструктурни интервюта след попълване
на анкетната карта с цел изясняване на причините и мотивите за формираните експертни
оценки.
При определяне на степента на съгласие
експертите и земеделските производители с
включените в анкетните карти твърдения е използвана петстепенна положителната скала на
Лайкерт. За обработка на информацията е използван SPSS.15, като са приложени дескриптивен, корелационен анализ и регресионен
анализ.
Резултати от анкетното проучване

ОЧАКВАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИЯ МОДЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ

Получените средни оценки на експертите
по общини илюстрират съществените различия
в оценките на експертите между: двата района
на изследване и общините край относително
големи градове и селските общини. От общо
20 въпроса в анкетата разликата между минималната и максималната средна оценки са
между Добруджанския и Тракийския региони в
60 % от включените айтеми, а между общини с
големи и малки градове – 55 %1.
Най-големи са различията по отношение
на причините земеделските производители да
не желаят да се регистрират (Таблица 2). Докато експертите от интензивните райони го свързват с ниския размер на земеделските земи и

единното плащане на хектар, то в Силистренска област не са съгласни с подобно становище.
Обясненията на отговорите си експертите свързват с размера и структурата на разходите на
най-разпространените отглеждани култури. Това са основанията при полските култури единното плащане на хектар да не се оценява като
ниско (на практика то е около 25-35 % от преките производствени разходи), докато при редица други култури (зеленчуци, трайни насаждения, някои технически и др.) относителният
им дял е незначителен (2-5 %). Друго обяснение е съществуващите различия по отношение
на средния размер на собствена земеделска
земя в двата района.

Табл. 2. Средни оценки на експертите от общини и общински служби “Земеделие и гори”
ТутраПоказатели
Силистра
Брезово
Родопи
кан
Зем. производители приемат мултифункционалния модел на зе3.2
4.3
меделие като желана перспектива за развитие на стопанствата си
4.2
3.3
и на селските райони.

Септември
3.6

Малко зем. стопани в нашия район (община) се регистрират като
земеделски производители, тъй като единното плащане на площ
е ниско.

2.4

2.2

4

4.8

2.6

Общата аграрна политика на ЕС ще стимулира във вашия район
развитието на големите земеделски стопанства.

3.2

4.4

3.5

4.8

3.8

4.2

3

3.3

3.3

3.2

4

3.8

3.7

4.2

2.6

2.8

1.8

2.3

4.3

3

3

2.6

2.8

4.7

2.2

4.4

5

3.5

4.5

3.6

3.4

4.4

4.5

4.2

3.4

3.2

4.4

4.7

4.5

4.4

Общата аграрна политика на ЕС ще стимулира във вашия район
развитието на относително малките пазарни земеделски стопанства.
Общата аграрна политика на ЕС ще стимулира във вашия район
развитието на специализирани зем. стопанства.
Зем.производители са по-склонни да диверсифицират дейността
си вместо да разширяват зем. си дейност.
Зем.производители са по-склонни да се насочат към преработка
на зем. продукти и нетрадиционни зем.производства, отколкото да
разширяват зем. си дейност.
Преобладаващата част от зем.производители са склонни да инвестират в машини и технологии с цел повишаване на ефективността на агробизнеса си.
Земеделието във вашия район има положителна роля за съхраняване на ландшафта.
Развитието на земеделието в района има положителна роля за
повишаване на: жизнеспособността на селския район (осигурява
заетост и доходи)

Мултифункционалният модел на земеделие се подкрепя в най-висока степен според
експертите в община Родопи, а най-малко в
община Силистра.
Съществени са различията в оценките на
експертите при оценка на бъдещото развитие
на различните земеделски стопанства. Те са
най-големи по отношение на очакванията за
развитието на смесени земеделски стопанства
1

(1,8), следвани и големите и специализираните
стопанства (1,6). Най-висока подкрепа среща
разбирането за бъдещото развитие за големите
(4,8) специализирани (4,2) и смесени (4,2) стопанства в община Родопи. На второ място по
различие са оценките за склонността за диверсификация на земеделските стопанства в сравнение с възможността само да разширяват земеделските си дейности. Оценките между об-

Надвишаването на 100 % се дължи на включването на част от въпросите и в двете групи.
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щина Родопи и Силистра се различават с 2,5,
докато при останалите три селски райони с
малки градски центрове различията са минимални. Съществена разлика от 2,5 единици се
наблюдава и при оценка на склонността към
преработка на земеделски продукти и нетрадиционни земеделски производства.
Различия между крайградски и типични
селски общини се наблюдава по отношение на
осъзнаването на възможностите на земеделски
производители да въздействат на околната среда и да бъдат нейни мениджъри. Но докато в
Силистренска област ниската оценка е на експертите в община Силистра, то в община Родопи е точно обратно. Една от причините за подобни оценки специалистите в община Силистра свързват с широкото разпространение на
арендата в района и кратковременния хоризонт
на вземаните управленски решения от страна
на арендаторите.
За оценка на връзките между оценките на
експертите е използван корелационен анализ.
Най-висока стойност (0,856) имат коефициентите на корелация оценката на информираността на земеделските производители и
оценката, че малкият брой регистрирани земеделски производители се дължи на ниския размер на плащането за един хектар. На следващо
място е връзката между информираността и
склонността на производителите да инвестират
в машини и технологии с цел да повишат ефективността от дейността си (0,764).

С близка стойност (0,766) е и коефициентът на корелация между приемането на мултифункционалния модел на земеделие от земеделските производители и склонността на земеделските производители да диверсифицират
стопанската дейност на своите земеделски стопанства. Тази връзка е в основата на необходимостта от популяризиране на европейския
опит и възможностите, които предоставят различните мерки на ОСП.
На таблица 3 са показани стойностите на
коефициента на Спирман над 0,5 при значимост на ниво 0,01. Особено висок (0,818) е и
коефициента на Спирман за склонността на
производителите да се насочат към преработка
на земеделски продукти и положителната оценка на въздействието на земеделието на качеството на околната среда. Оценките за осъзнаване на отговорността на земеделските производители за характеристиките околната среда са
с висока степен на положителна корелация със
склонността на фермерите да се насочат към
преработка на земеделски продукти и склонността към диверсификация на стопанската
дейност.
С приложението на регресионния анализ
се цели да се изследва зависимостта между
развитието на мултифункционална активност в
земеделското стопанство и отношението на
производителите към въздействията на земеделието на селските райони, към различните видове дейности и необходимостта им от обучение.

Табл. 3. Стойности на коефициента на Спирман за склонността на производителите да развиват
мултифункционални дейности
Мултифункционален
Показатели
Информираност
Диверсифи-кация
Преработка
модел
Диверсификация
0,766
1
0,760
Преработка
0,530
0,608
0,760
Машини и технологии
0,764
0,573

Формираният множествен коефициент на
корелация между зависимата и независимите
променливи R има стойност 0,935. Тя е много
близка до максималната стойност от 1. Стойността на R2 е пропорцията на вариацията в
зависимата променлива, която се обяснява от

независимите променливи. В изследваната зависимост тя е 0,875, което означава, че получения регресионен модел обяснява значителна
част от вариацията. Коефициентите на независимите променливи в регресионния модел са
показани на таблица 4.

Табл. 4. Коефициенти на независимите променливи в регресионния модел
Нестандартизирани
Променливи
коефициенти
Константа
-2,528
Нагласи към диверсификация на дейността
0,363
Нагласи към развитие на преработвателни дейности
-2,356Е-02
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Стандартизирани
коефициенти
0,414
-0,028

ОЧАКВАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИЯ МОДЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ

Нагласи за инвестиции в машини и технологии
Оценка на въздействието на земеделието на ландшафта
Оценка на положителното въздействие на земеделието на животинското
богатство
Оценка на положителното въздействие на земеделието на жизнеспособността на районите
Оценка на въздействието на земеделието на околната среда
Оценка на осъзнаването на зем. производители на ролята им на мениджъри
на околната среда
Оценка на необходимостта от обучение

Изчислената стойност на стандартизираните коефициенти показва, че най-силно е въздействието на оценката на необходимостта от
обучение, нагласите към инвестиции в машини
и технологии, нагласите към диверсификация
на стопанската дейност и др.
На основата на направения сравнителен
анализ на експертните мнения за бъдещия мултифункционален модел на развитие могат да се
обосноват следните изводи:
- По-високи са очаквания за развитие на
мултифунционалния модел на земеделие в интензивните райони на страната,
в близост до големи населени места в
сравнение с полските райони и край относително по-малките населени места;
- По-високата степен на информираност
и приемането на мултифункционалния
модел като желана цел на развитието е
предпоставка за успешно адаптиране на
производителите към условията на Общата аграрна политика;
- Положителната оценка за въздействията
на земеделието са предпоставка за повишен интерес към мултифункционална
активност;
- Склонността към диверсификация на
земеделското стопанство е свързана и с
по-високите възможности за превръща-

0,374
0,373
-0,528

(продължение)
0,418
0,275
-0,347

0,301

0,171

0,286
-0,346

0,213
-0,354

0,599

0,435

не на земеделските производители в
мениджъри на околната среда.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
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EXPECTATION AND OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTING INTO PRACTISE
THE MULTIFUNCTIONAL MODEL OF AGRICULTURE
Julia Doitchinova, Ivan Kanchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
On the basis of an inquiry of experts’ opinion in 5 municipalities in Bulgaria, in paper are analyzed the
expected results of Common Agricultural Policy for development of agricultural holdings. Are evaluated the
opportunities for implementation of multifunctional model of agriculture in Bulgaria.
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АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ В КОНТЕКСТА
НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Радмил Николов
Икономически Университет, Варна
Резюме
От много години въпросите за продоволствения проблем и ефективността на земеделското производство
стоят на дневен ред, но днес при динамично променящите се климатични и икономически условия,все повече
се налага да се обърне поглед към нови начини за тяхното решаване, разкриващи неизползвани досега възможности и качества на човешкия и природен потенциал, насочени към запазване на природните ресурси за
следващите поколения.
Ключови думи: система на земеделие, консервационно земеделие, консервационни технологии, директна
сеитба, устойчиво земеделие, парадигми
Key words: agriculture system, conservation agriculture, conservation technology, direct seeding, sustainable
agriculture, paradigm

Увод
От началото на развитието на науките,
чийто основен предмет на изследване е отрасъла земеделие в качеството му на най-важен
за осигуряване на изхранването на човечеството, в понятието “система на земеделие” различните автори са влагали различно съдържание. А.В. Советов [1] приема като определение
за система на земеделие различните форми на
земеползването. Под система на земеделие
А.С. Ермолов [1] е разбирал – начинът на използване на територията за производство на
растителни продукти. Според него, основните
признаци, по които се различават различните
системи на земеделие са начините за поддържане или възстановяване на производителните
сили на земята и съотношението между зърнени, фуражни и технически култури. Според
Д.И.Менделеев и К.А.Тимирязев, важен признак на системата на земеделие е торенето,
особено с минерални торове. В.Р. Вилямс
стеснява понятието за система на земеделие.
Според него под “система на земеделие” трябва да се разбира системата за възстановяване
на почвеното плодородие и подобряване на
почвената структура. Ако обединим различните
схващания за същността на системата на земеделие, то може да приемем, че под “система
на земеделие” се разбира начинът или съвкупностите от начини за въздействие на човека
върху земята с цел получаване на земеделска
продукция, както и използваните методи за
поддържане и повишаване на почвеното плодородие, тоест системата на земеделие представлява комплекс от агрономически, организа-
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ционни и стопански мероприятия, целящи получаването на максимално количество продукция от единица площ при установена структура
на производство, при минимален разход на
труд и средства, чрез рационално използване
на почвените ресурси и съхраняване и повишаване плодородието на почвата. Целта на настоящата публикация е да се изясни същността на
съвременните системи на земеделска практика
в технологично и елементно-съдържателно
отношение, и промяната в парадигмите за земеделското производство обективно наложена
от приложимостта им в контекста на концепцията за устойчиво развитие.
Изложение
По-важните мероприятия, представляващи
елементи и характеризиращи всяка една система на земеделие са следните:
- Организация на територията и избор на
съответстващи на производствената
специализация на земеделското стопанство съотношение на културните
видове и структура на посевната площ.
- Рационални сеитбообращения, осигуряващи изпълнение на производствената програма на стопанството.
- Диференцирана обработка на почвата,
съобразена с почвените и теренни условия и биологичните особености на
културите и метеорологичните условия.
- Торене с органични, минерални и микроторове, съобразено с хранителния
баланс на почвата, влиянието на кул-
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турите предшественици и изискванията
на следващите култури.
- Правилно напояване, отводняване и
поддържане на близка до неутралната
почвена реакция.
- Системна превенция на водната и ветрова ерозия на почвата.
- Комплексна механизация на дейностите по отглеждане на културите.
- Системна борба с плевелите, болестите и неприятелите по културните растения.
- Правилна организация на семепроизводството и сортоподдържането и др.
Индустриализацията и развитието на технологиите, макар и с по-бавни темпове не подминаха и селското стопанство. Нарасналите
възможности на фермерите във всички развити
страни, намериха отражение в засилване на
приложението на мощната техника, увеличаване броя на обработките и засилване ролята на
торенето и растителната защита. В същото
време нарастващите изисквания на потребителите по отношение на качествата на храната, и
контролът върху производството, доведоха до
възникването на нови начини за производство
на храни, обозначавани като : екологични”,
биологични” „органични” и др. Каквито и да са
те обаче, неизменно имат един и същ произход, т.е продукт са на земеделската производствена система. Различните комбинации на елементите на тази система, водят не само до
различни качества на нейните крайни продукти,
но и в различна степен се включват или покриват понятието ‘устойчивост”. Не на последно
място стои и въпросът за компромиса между
продуктивността на земеделската система като
основен източник на продоволствие (в количествен аспект) от една страна, и необходимостта
от начини за производство максимално близки
до естественото възпроизводство на природните ресурси, съхраняващи ги за следващите
поколения (качествен аспект). Ще опитаме да
направим паралел между известните съвременни системи на земеделие да дефинираме
техните граници и тяхната приложимост в контекста на устойчивото развитие и решаването
на въпроса с изхранване на човечеството.
Конвенционална (традиционна) система на земеделие
Най-разпространената система на земеделска практика в началото на 21 век е така
наречената “традиционна” или “конвенционал-

на” система на земеделие. Тя се характеризира
като интензивна, с високи вложения на фактори
на производството, интензивни механични обработки на почвата като дълбока оран, брануване, и др. Конвенционалната система на земеделие, използваща всички достижения на научния и технически прогрес, има за основна цел
решаването на основния проблем на човечеството – продоволствения. Агротехническата и
технологична ефективност на всяка система за
обработка на почвата се определят на базата
на следните показатели:
- Съхраняване и повишаване на почвеното плодородие.
- Намаляване уплътняването и разпрашаването на почвата.
- Запазване на почвата от водната и ветрова ерозия.
- Подобряване на органичния и минерален баланс.
- Намаляване активността на вредителите.
Механичната обработка с обръщане на
орния пласт, известна като традиционна или
конвенционална, се прилага масово в земеделското производство с доказани през годините
приноси за повишаване на производителността
и понижаване загубите на реколта.
Наред с това обаче, оранта има и някои
съществени недостатъци:
- Ускоряване на минерализацията на органичното вещество и загуба на хумус;
- Нарушаване на хранителния баланс в
почвата и храненето на растенията;
- Заораване на плодородния повърхностен слой;
- Заораване на растителните остатъци и
лишаване на почвената повърхност от
защита срещу ерозията и др. (оставя помалко от 15% растителни остатъци от
предходната култура на повърхността
на почвата)
- Намаляване на почвеното биоразнообразие и количеството биомаса (дъждовни червеи, насекоми, гъби и др.) имащи
важно значение за почвообразуването и
изграждането на стабилни почвени агрегати.
- Уплътняване на почвата вследствие големия брой работни операции и повишаване теглото на работните машини и
мощността им;
- Изразходване на значителни количества
гориво, което е невъзстановима енергия
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и освен това допринася за увеличени
емисии на парникови газове.
- Неразораните почви акумулират в себе
си въглерод, намалявайки по този начин
емисиите на парникови газове.
Количествените натрупвания на негативните последствия от този тип земеделие, върху
който основният начин за обработка – оранта с
плуг е пренесла своите предимства и недостатъци, през последните десетилетия логично
водят до качествени изменения в начина на
мислене на на обществото и в частност на правителствата и фермерите за негативните тенденции в начините на стопанисване на земята и
производството на селскостопанска продукция.
Появява се стремеж към минимализация на
обработките и търсене на нови начини за производство, с изразходване на по-малко енергия
и материали при запазване на почвеното плодородие. Решение на всички тези проблеми в
голяма степен дават т.нар. съвременни “екологосъобразни” системи на земеделие. За целта
на този доклад ще се опитаме да разгледаме в
основни линии по известните от съвременните
екологични системи на земеделие, които се
практикуват в различните страни. Помежду си
те имат много повече общи, отколкото различни характеристики. Двете най-разпространени
системи, целящи съхраняване (консервиране)
на природните ресурси, са биологичната (известна и като “органична”) и консервационната
система на земеделие.
Биологична (органична) система на земеделие
За органичното земеделие могат да се дадат различни определения, в зависимост от
това върху кой от аспектите се поставя ударението, дали върху начините за производство
или върху качествата на самите продукти, или
по отношение на интензивността на самата
система. За целта на разработката обаче, следва да се приеме едно определение, което да е
широко използвано и максимално точно да
описва разглежданата продуктова система.
Съществуват множество определения за “органично земеделие” повечето от които съдържат
определени общи елементи. Според Международната Федерация на Движението за Органично Земеделие (International Federation of
Organic Agriculture Movements - IFOAM):
„Органичното земеделие включва всички
земеделски системи, които произвеждат хранителни продукти и фибри, които са екологично,
социално и икономически съобразни.” Тези
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системи ползват естественото плодородие на
земята като ключов фактор за производство.
Съобразявайки се с естествената продуктивност на растенията, животните и земята, те
целят да оптимизират всички аспекти на земеделието и околната среда. Органичното земеделие драстично намалява външните за агроекосистемата вложения, въздържайки се от
употребата на синтетични торове, пестициди и
медикаменти. В замяна на това, органичното
земеделие оставя природните закони да действат с пълна сила за повишаване на селскостопанската реколта и повишаване устойчивостта
на болести [4].
Министерството на земеделието на САЩ
(United States Department of Agriculture USDA), определя като “органично произведени
селскостопански продукти” /съгласно Националните стандарти за Органично Производство
(National Standards for Organic Production)/ тези
продукти, които отговарят на следните три критерия:
1. Да са произведени и обработени, без да
са използвани синтетични химикали, с
изключение на изрично упоменатите в
това определение.
2. Изключенията определени тук, с изключение на животински продукти, не могат
да бъдат произведени на земя, третирана с каквито и да било забранени вещества, включително синтетични химикали, през период от най-малко 3 години преди получаване на реколтата от
селскостопански култури.
3. Да са произведени и преработени в съответствие с план за органично производство, съгласуван между производител, преработвател и сертифициращ
агент.
В допълнение планът за органично производство поощрява поддържането на почвеното
плодородие, преди всичко чрез управление на
органичната материя в почвата, правилни обработки, ротация на културите и торене с естествени торове.
Регистърът на Стандартите за Органични
храни на Великобритания (The United Kingdom
Register of Organic Food Standards (UKROFS),
постановява, че “органичната продуктова система е пригодена за производство на оптимални количества храна с висока хранителна стойност, чрез производствени практики, които изключват използването на агрохимични средства,
и минимизират вредата за околната среда и
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дивите животни.” . Регистърът изброява група
от принципи за постигането на тези цели [2].
Регулативният Съвет на Европейския Съюз
(European Union Council Regulation) установява
стандарти за производството и маркировката на
органични продукти в рамките на 15 страни от
Съюза. Въпреки че Съвета не дефинира какво е
“органично земеделие” , той постановява минималните стандарти за продуктите наричани
“органични” . В преамбюла се казва, че: “методите за органично производство установяват
значителни рестрикции на използването на торове и пестициди, които могат да имат пагубен
ефект върху природата, или остатъчен характер в селскостопанските продукти.” Пак там се
постановява, че “органичното земеделие обхваща различни производствени практики, и ограничава използването на естествени торове и
препарати с ниска разтворимост.” Дефинирани
са и принципите на органичното производство
на ниво ферма, както и материалите, които са
разрешени за обработка на почвата, торене и
растителна защита.
На база дадените примери, можем да приемем, че “органичното земеделие” може да се
дефинира като производствена система, която
изключва или минимизира външни за системата
вложения, в частност синтетични торове и химикали, и притежава интегриран подход към
почвеното плодородие и защитата на околната
среда.”
Консервационна система на земеделие
Почвената ерозия вследствие интензивните
обработки и свързаните с нея ефекти върху
реколтата като обем и качество принуждават
фермерите да потърсят алтернативи, за да
спрат и ако може да обърнат този негативен
процес. Естественият начин за това е да се
намали обработката на почвата. В крайна
сметка това довежда до зараждането и популяризирането на нов начин за стопанисване, обработка и отглеждане на реколта, който да
съхранява (консервира) и да възстановява почвените ресурси. Консервационното земеделие
(или нулевите / zero-tillage/) обработки) се разпространяват бързо предимно в Южна Бразилия, Северна Америка, Нова Зеландия и Австралия. През последните 20 години тази технология се прецизира и адаптира към ферми различни по своя мащаб, производствена специализация и местоположение по отношение на
климатични особености и бе придобит ценен
опит в областта на селското стопанство. Опи-

тът показва, че тези техники, квалифицирани
като “методи на консервационно земеделие” са
нещо повече от редуциране на механичните
обработки. Минимализирането на механичните
обработки става възможно, когато:
- почвените микроорганизми поемат роля по обработката на почвата.
- химични торове и препарати за растителна защита се използват по начин и в
количества, които не увреждат живота
в почвата.
- съществуват алтернативи на механичната обработка за борба с плевелите и
неприятелите
Устойчивост на земеделската производствена система без да се отклонява от изпълнението на основната си цел - производството на
земеделска продукция в достатъчно количество
за решаване на продоволствения проблем,
произведена по начини съхраняващи ресурсите
за производството и, естествено налага преход
към производствени практики вписващи се
максимално пълно в тези противоречиви изисквания. Дефинирането и систематизирането на
определени видове обработки (tillage) като консервационни е извършено през 1998 г. от Информационния Център за Консервационни Технологии (CTIC – Conservation Technology
Information Center) на база съвместно проучване с USDA (Министерство на земеделието на
САЩ) относно системите за обработка на почвата, нивото на растителни остатъци върху
почвената повърхност при всяка от тях, засети
площи общо и по култури. Съгласно резултатите от това изследване са изведени и следните
дефиниции:
Консервационна обработка (conservation
tillage) е всяка обработка или система за отглеждане на земеделски култури, която след
засяване оставя най-малко 30% (или повече)
растителни остатъци на повърхността на почвата след засяването за намаляване на водната
ерозия. Ако почвата е засегната основно от
ветровата ерозия, за консервационна обработка
се счита всяка система за обработка на почвата, която поддържа най-малко 90-100 кг/дка)
растителни остатъци (стърнище) по време на
критичен ветрово-ерозионен период.
Според този критерий, в понятието “консервационни обработки” се включват:
- No-Till (без обработка или нулева) и
Strip-Till (обработка на ивици) – при тази обработка почвата остава необработена от прибирането на предходната
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култура до засяване на следващата с
изключение на ивици с ширина 1/3 от
ширината на реда. Други термини, които се използват, за да се поясни нулевата обработка са “директна сеитба”
(direct seeding”), прорезно засаждане
(slot planting), zero-till (термин използван за нулева обработка в Европа), обработка в реда (row-till) и др.
- Ridge-till – (обработка на лехи) – при
тази обработка почвата остава необработена от прибирането на предходната
култура до засяване на следващата с
изключение на ивици с ширина 1/3 от
ширината на реда. Сеитбата се извършва на гребена на лехата и обикновено
включва премахване на върха и. Растителните остатъци остават на повърхността между лехите. Борбата с плевелите се извършва посредством химични
средства, понякога комбинирани и с
механична обработка по време, на която се възстановяват лехите.
- Mulch-till – (мулчираща обработка)
представлява управление на количеството, ориентацията и разпределението
на остатъци (растително-стъблена маса)
от културни и други видове растения
върху почвената повърхност целогодишно докато се развиват растенията.
Специфично за системата е, че докато
при no-till и strip till обработките, където
се обработва малка част от повърхността на полето (до 30 %), при мулчтил се прилага слята обработка на повърхността.
Установяването на нов баланс между елементите във фермерската екосистема, вредните и полезни организми, културните растения и
плевелите поражда необходимостта от нови
знания, фермерите трябва да се научат да управляват системата, и да използват синтетичните пестициди и минералните торове с тенденции към намаляването им и спад на нивото не
тези вложения под нивата им на използване в
традиционното “ конвенционално земеделие.
Следователно, въпреки че отправна точка на
системата е намаляването на механичната обработка на почвите, доколкото това е задача на
механизацията, тя може да работи само ако
всички агрономически фактори са адекватно и
добре управлявани.
Консервационното земеделие разбирано
по този начин, притежава следните предимства
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пред разгледаните тук други системи на земеделие, на глобално, регионално, локално и
ниво ферма:
- Представлява истинска устойчива земеделска система, не само съхраняваща, но и подобряваща природните
ресурси и увеличаваща почвеното биоразнообразие, флора и фауна, (включително дивите животни) в земеделската система, без да жертва високите
добиви;
- Неразораните полета действат като депо за въглеродния двуокис (CO2) и
Консервационното земеделие, приложено глобално, може да има важно
значение в контрола на замърсяването
на атмосферата като цяло, и глобалното затопляне в частност. Фермерите
практикуващи КЗ, биха могли да бъдат
поощрявани чрез получаване на допълнителни плащания за спестените
въглеродни замърсявания. (CO2 бонус).
- Обработката на почвата е найенергоемката операция от всички
фермерски дейности във високомеханизираното земеделие, и поради това е
и най-силно замърсяваща въздуха.
Посредством редуцирането на обработките, фермерите могат да спестят
между 30 и 40 % от времето си, труд
и петролни горива необходими за механизираните дейности, в сравнение с
конвенционалното земеделие [3]. Това
би се отразило положително на емисиите на газове замърсители на атмосферата.
- Почвите
обработвани
посредством
Консервационни практики притежават
по-добър инфилтриращ капацитет и
намален повърхностен отток, което
значително намалява ерозията. Това
повишава качеството на повърхностните води, намалявайки замърсяването
от почвената ерозия, и подобрява състоянието на подпочвените водни ресурси.
- Системата се базира на протичането
на биологични процеси, вследствие на
което подобрява биоразнообразието в
аграрната производствена система;
- Консервационното земеделие не е нископродуктивна система, и позволява
получаваната реколта да се сравнява с
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вършенстване на знанията. Необходима е промяната в разбирането за елементите и съдържанието на земеделската практика за производство на растениевъдна продукция. Това означава на първо място да се промени мисленето на земеделските производители по отношение старите парадигми характеризиращи земеделското производство. Трансформацията на
мисленето от консервативно към консервационно е логичен път за постигане на устойчивост
на природната среда при запазване на производствените резултати.

тази на модерното интензивно земеделие;
- От гледна точка на фермерите, КЗ е
по-атрактивно, понеже позволява намаление на производствените разходи,
спестява време и труд.
Недостатъците на тази система могат накратко да се обобщят като значителни първоначални разходи за закупуване на специализирана
техника за сеитба и разсаждане и съвършено
новата динамика на консервационната производствена система изискваща от фермерите
нови мениджърски умения и постоянно усъ-

Табл. 1. Парадигми и следствия от прилагането на различни системи на земеделие [5]
Стари парадигми
Нови парадигми
-

необходима е обработка на почвата за получаване
на реколта;
заравяне на растителните остатъци посредством
машинна обработка;
почвата остава оголена за седмици или месеци;
изсушаване на почвата от директната слънчева
топлина и светлина;
позволено е паленето и изгарянето на растителните остатъци;
ударение на почвените химични процеси;
химична борба с вредителите;
зелено торене с покровни култури и сеитбооборот
не са задължителни;
ерозията на почвата се приема като процес неизбежно съпровождащ земеделското производство, с
основен причинител силните валежи.

-

Последствия от почвените обработки и оголените от
растителност полета
-

-

Водната и ветрова ерозия са неизбежни;
намалява се инфилтрацията на водата в почвата;
намалява се влагозапасеността на почвата;
неизбежно намаляване на органичната материя в
почвата и влошаване на качествата й;
въглеродът от почвата се освобождава в атмосферата под формата на въглероден двуокис, допринасяйки за парниковия ефект;
почвата деградира в химично,биологично и физично отношение;
колебаещи се добиви в зависимост от климатичните условия през годината;
повишена несигурност в доходите на фермерите;
влошаване качеството на живот и засилване на
миграциите към града.
Странични ефекти на почвената ерозия

-

наноси почва в реките, естествени и изкуствени
водоизточници;

обработката не е задължително условие за получаване на реколта;
растителните остатъци остават на повърхността
на полето под формата на мулч;
почвата се поддържа перманентно покрита с
растителни остатъци;
намаляване на почвената температура;
абсолютно е недопустимо изгарянето а растителните остатъци;
ударение на почвените биологични процеси;
биологична борба с вредителите;
зелено торене с покровни култури и сеитбооборот са правило;
ерозията на почвата е само симптом, който подсказва че на дадената земеделска площ не се
прилага подходяща производствена технология
(ерозията е следствие от лошо стопанисване на
земята).
Последствия от минимализиране на обработките и
перманентно покритите с растителност полета

-

Водната и ветрова ерозия са почти неутрализирани;
увеличава се инфилтрацията на водата в почвата;
увеличава се влагозапасеността на почвата;
запазване и увеличаване на органичната материя
в почвата, и подобряване качествата й;
въглеродът се натрупва в почвата,повишавайки
качеството й, и намалява ефекта на глобалното
затопляне;
подобряват се химичните, биологични и физични
свойства на почвата;
стабилни добиви дори при промени в климатичните условия;
стабилни доходи за фермерите, и устойчив ръст;
задоволени нужди, повишаващо се качество и
стандарт на живот.
Ефекти на Консервационната система на земеделие
-

намаляване на отлаганията в реките и водоизточ
ниците;-
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-

влошаване качеството на водите;
кални наноси по пътищата след валежи;
увеличаване разходите на правителството и обществото за преодоляване последиците от ерозията

Следствие: Не е възможно устойчиво земеползване в
екологичен, социален и икономически аспект. Експлоатация на природните ресурси

Изводи
Тази публикация е опит да се направи
преглед на някои от съществуващите практики
за производство на земеделска продукция, които по своето съдържание и приложимост могат
да бъдат определени като „системи на земеделие”. Налице е противоречие между необходимостта да бъдат произвеждани големи количества земеделска продукция за задоволяване
нуждите от храна на обществата и качеството
на храните.
От изложеното дотук можем да заключим,
че в количествено отношение отговор на този
въпрос поне в обозримо бъдеще ще продължи
да бъде конвенционалната система на земеделие, базирана на значителни външни вложения
гарантиращи високи производствени резултати.
По отношение качеството на храните, все
по-голямо значение ще придобива и Биологичното (органично) земеделие. Тъй като органичните ферми не са химически интензивни, те
могат да бъдат и генератори на нови работни
места. Проблем обаче остават значително пониските добиви, получени без никакви външни
вложения.
Това дава възможност за развитие на алтернативната Консервационна система, която

(продължение)
подобряване качеството на водите;
липса на наноси от кал по пътищата дори при посилни валежи;
намаляване разходите на правителството и обществото за преодоляване последиците от ерозията.
Следствие: Устойчиво земеползване в екологичен,
социален и икономически аспект. Рационално и природосъобразно използване на природните ресурси.
-

позволява запазване и дори повишаване на
производствено-икономическите резултати, при
понижаване разходите на труд и средства, а в
един продължителен бъдещ период дори намаляване до минимум или пълно изключване на
външните вложения, давайки по този начин
отговор както на продоволствения проблем,
така и на въпроса с качеството на земеделската продукция.
Засилващите се климатични промени, както и повишаващите се цени на ресурсите за
производство, ще поставят нови предизвикателства пред земеделските производители, и внедряването на консервационни практики може да
бъде адекватен отговор на много от тях.
1.
2.
3.
4.
5.
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ALTERNATIVE AGRICULTURAL SYSTEMS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CONTEXT
Radmil Nikolov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
In last decades the problems of the food supplies and the efficiency of the agriculture became very
significant ones. The dynamic changes in the economical and climatic conditions of the environment enforce the
application of new methods for solving these problems. That approach is closely connected with capabilities and
competences of human resources not used before in order to save the natural resources for next generations.
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ИНВЕСТИЦИОНЕН РИСК И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОСЕКТОРА
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Резюме
Поради специфичните особености на отрасъла, инвестиционният риск в агросектора е значителен. Той се
носи както от инвеститора, така и от доставчиците и финансиращите институции. Това налага неговото диференциране между всички участници в инвестицията или в инвестиционен портфейл. Предприемачът би трябвало да анализира не само проектното равнище на възвращаемост, но и потенциалните рискови фактори, съдържащи се в инвестициите. В теорията и практиката се предлагат разнообразни начини за избягване на риска,
които могат да се обобщят в три основни групи: разпределение на риска между контрагентите (застраховане
на риска); разпределение на риска във времето (хеджиране); разпределение на риска между обектите на инвестиране (диверсикация). Може да се каже, че инструменти за минимизиране на риска в аграрния сектор са
сделките с лизинг, факторинг и форфетинг. По-голямата сигурност при тези сделки и традициите на европейския пазар ще способстват за тяхното развитие. По този начин финансовия пазар в България, като част от европейския ще гарантира сигурността и стабилността на аграрния сектор и ще осигури неговата устойчивост и
конкурентност.
Ключови думи: инвестиционен риск, инвестиционен портфейл, застраховане на риска, диверсификация,
лизинг, факторинг, форфетинг.
Key words: investment risk, investment portfolio, insurance of risk, diversification, leasing, factoring, forfeiting

Поради специфичните особености на отрасъла, инвестиционният риск в агросектора е
значителен. Той се носи както от инвеститора,
така и от доставчиците и финансиращите институции. Това налага неговото диференциране
между всички участници в инвестицията. Предприемачът би трябвало да анализира не само
проектното равнище на възвращаемост, но и
потенциалните рискови фактори, съдържащи се
в инвестицията.
Общоприетата дефиниция на понятието
„риск” е „вероятност за възникване на загуба,
риск за неплатежоспособност. Рискът изразява
вероятността за възникване на загуба, но също
и изменчивостта на конкретен индикатор (положително или отрицателно отклонение на фактическата му стойност от предварително прогнозиран негов размер). Например, агрофирма,
която показва по-висока изменчивост на индикаторите, характеризиращи дейността й, спрямо техните средни стойности в миналото, е с
по-висока степен на риск на инвестиране. Обратно, фирма със стабилни финансови показатели има по ниска степен на инвестиционен
риск.
Инвестиционният риск зависи от две групи
фактори:
- общи икономически или пазарни условия, които дефинират т.н. систематичен риск;

специфика на бизнеса и фирмената
политика (качеството на мениджмънта), от които зависи т.н. специфичен
риск.
В първата група фактори решаваща роля
имат: темпа на инфлация, динамика в цените,
пазарни условия, валутни курсове, основен
лихвен процент, данъчна тежест и пр. На практика тези елементи не подлежат на контрол от
страна на предприемача, поради което се приемат за външна среда и обикновено равнището
на систематичния риск се определя от международни рейтингови компании.
На контрол от предприемача подлежи специфичния риск, който включва:
- икономически, оперативен риск – измерва икономическата изменчивост,
определена от теглото на фиксираните
разходи в обема на стокооборота;
- финансов риск – измерва променливия
характер на възвращаемостта, в зависимост от структурата на финансиране;
- риск за фалит, генериран от управлението на финансовия баланс.
Земеделието се характеризира с висок дял
на фиксираните разходи (за земя, сгради, машини, съоръжения, продуктивни животни и
трайни насаждения), а използваните производствени фактори са с висока степен на специали-
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зация и не могат да се използват извън отрасъла. Известно е, че по-високите фиксирани разходи влошават рисковата ситуация на фирмата. Компенсирането на тяхното негативно влияние би могло да се осъществи чрез нарастване на стокооборота, в резултат на което ще се
намали относителния им дял за единица продукция. Оперативният риск в земеделието зависи не само от по-високите фиксирани разходи
(в сравнение с други отрасли на икономиката),
но и от ограничените възможности за тяхното
разпределение в нарастващ обем продажби.
Ограниченията са свързани със: силната зависимост на селското стопанство от природноклиматичните условия; излишният капацитет свръхпроизводство и съответно недостиг; нестабилността на продуктовите пазари за земеделски произведения и пр.
Анализът на финансовия риск включва
осъществяването на следните стъпки:
1. идентифициране на източниците на
риск чрез осъществяване на анализ на
чувствителността или чрез прилагане
техниката на сценариите;
Анализът на чувствителността използва
коефициентите на еластичност на различни
рискови фактори: лихвен процент по кредита,
изменение структурата на финансиране, изменение на валутните курсове и пр., с цел изследване на променливостта в бизнес прогнозите.
2. измерване на риска чрез използване на
две групи индикатори : a) за изменчивост на печалбата под въздействието
на различни фактори; б) за способността на бизнеса да посрещне своите
ангажименти.
Финансовият риск представлява променливост на размера печалба от фирмената
структура на финансиране (съотношение
“дълг/собствен капитал”). Най общо източници
на риск за бизнеса биха могли да бъдат: а) промени в размера на продажбите; б) несигурни
ценови нива на продаваните продукти; в) несигурност в доставката на суровини, материали и
услуги.
Способността на бизнеса да посрещне
своите ангажименти се измерва чрез показатели за: платежоспосбност, количествено оценена от равнищата на финансова автономност,
задлъжнялост, лихвено покритие и ливъридж;
ликвидност, количествено измерена чрез общо,
междинно и незабавно равнище;
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3. елиминиране на риска - предприемат
се стъпки по адаптирането на дисконтовия процент, срока на експлоатация
и размерите на паричните потоци от и
за инвестиционните проекти.
Анализът на „критичната точка” е възможен подход за установяване и количествено
измерване на оперативния риск. Той определя
обема продажби, необходим за покриване на
общите разходи, и допълва анализа на чувствителността, тъй като прецизира резултатите от
предварителните прогнози.
Рискът за фалит измерва способността на
фирмата да посрещне своите ангажименти към
трети страни и може да бъде оценен чрез анализа на следните индикатори :
1) платежоспобност, измерена чрез :
- Равнище на дългосрочна задлъжнялост
ДългосрочниЗаеми
ОбщоАктиви

-

Равнище на финансова автономност:
СобственКапитал
Дългосрочн иЗаеми + СобственКапитал

-

Коефициент на покритие на лихвените
плащания:
EBIT
ЛихвениРазходи

-

Финансов ливъридж:
ДългосрочниЗаеми
СобственКапитал

-

Ефект на лоста:

(Rec − R )d

ДългосроченКредит ,
СобственКапитал

където Rec - икономическа ефективност, измерена като отношение
между нетната печалба и дължимата лихва (числител) и постоянния капитал (знаменател);
Rd - лихвен процент по ползвани
дългосрочни кредити.
Увеличаването на дългосрочния дълг води
до увеличена възвращаемост на база собствен
капитал само ако икономическата ефективност
е по-висока от лихвения процент и обратно.
2) ликвидност, измерена чрез коефициенти
за:
-

обща ликвидност;
ТекущиАктиви
ТекущиЗадължения

-

платежоспособност:
ОбщоАктиви
ТекущиЗадължения

ИНВЕСТИЦИОНЕН РИСК И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОСЕКТОРА

За предприемача инвестиционният риск
представлява възможността нормата на възвръщаемост от инвестицията да се отклонява от
очакваната. За да прецени начините за предпазване от риска е необходимо да идентифицира
факторите, които го пораждат. Може да се
говори за три основни групи рискове при инвестирането:
- риск от несигурността на паричните
потоци;
- риск от несигурността на лихвения
процент;
- риск от несигурността на финансовия
пазар.
Рискът свързан с паричните потоци до голяма степен зависи от поведението на предприемача. В този смисъл може да се говори за
бизнес-риск и финансов риск.

Показател

Бизнес-рискът произтича от „многовариантността в поведението на предприемача, т.е. от
оперативната активност в обекта, в който се
инвестира”. Оперативната активност на агрофирмата включва несигурност на технологията,
управлението, пласмента, разходите, цената и
т.н. в този смисъл бизнес-риска е част от инвестиционния риск, породен от оперативната
активност на обекта на инвестиране. Като се
използва метода на критичната точка, предприемачът би могъл да адаптира поведението си в
зависимост от капацитета, разходите, очакваните печалби и възможността да влияе върху
пазарната цена.
Основните индикатори на риска и възможните решения на предприемача могат да се
обобщят в следната таблица.

Табл. 1. Индикатори на риска и предприемачески решения
ПрепоръчиОпределение
Възможни решения
телни нива
• Погашения на сключени заеми
• Издаване на нови дялове • Конвертиране на
задължения в дялове
• Реинвестиране на печалба

Равнище на
дългосрочна
задлъжнялост

Показва каква част от фирмените
активи е финансирана от
дългосрочни кредити

< 50%

Финансова
автономност

Относителен дял на
собствения капитал в общия
размер на постоянния

Колкото е
възможно до
единица

Финансов
ливъридж

Отношението между размера
дългосрочни заеми към този
на собствения капитал

Според
финансовата
политика и
лостовия ефект

Коефициент
на покритие
на лихвените
плащания

Колко ниско могат да паднат доходите без да се
създадат финансови затруднения

• По-малко заеми
• Да се подобрят фирмените дейности с цел да се
увеличи оперативната печалба

Обща
ликвидност

Фирмената способност да се
погасят нейните краткосрочни
задължения, чрез използване на
текущи активи

Около 2- 2,5

Да се увеличи равнището на текущите активи

Бърза
ликвидност

Фирмената способност да се
посрещнат краткосрочни
задължения чрез използване на
вземанията (запасите не са
включени)

Около 0,8

Да се ускори обращаемостта на запасите

Около 0,2

Да се промени графикът на плащанията

Незабавна
ликвидност

Да се използва основно собствен капитал вместо
кредити
• Погашения на сключени заеми
• Издаване на нови дялове
• Конвертиране на задължения в дялове
• Реинвестиране на печалба

Фирмената способност да се посрещат

фирмени краткосрочни задължения
чрез използване на кеш

Финансовият риск е свързан с избрания
начин на финансиране, т.е. той произтича от
капиталовата структура на агрофирмата и
съотношението между собствен и дългов капитал. За разлика от бизнес-риска, който е
свързан с несигурността за реализиране на
очакваната норма на възвръщаемост, при
финансовия риск е налице реализиране на

очакваната норма на възвръщаемост, но за
сметка на друг контрагент. В този смисъл
може да се каже, че бизнес-рискът произтича
от оперативните решения на предприемача, а
финансовият риск – от неговите финансови
решения.
В теорията и практиката се предлагат
разнообразни начини за избягване на риска,
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които могат да се обобщят в три основни групи:
- разпределение на риска между контрагентите (застраховане на риска);
- разпределение на риска във времето
(хеджиране);
- разпределение на риска между обектите на инвестиране (диверсикация).
Застраховането на риска е най стария и
широко прилаган инструмент за избягване на
риска. Негов недостатък е, че обикновено на
застраховане подлежат обективните рискове –
пожари, градушки, каламитет на вредители и
пр. Доколкото инвестиционния риск произтича
от поведението на предприемача (субективни
рискове), при инвестирането е невъзможно
използването на застраховането.
За предпазване от субективните рискове
съвременната практика предлага инструментите на хеджирането. Хеджирането се основава на факта, че един и същ актив има различна цена във времето на различните пазари.
Използвайки тази техника предприемачът може да избегне загубите от непредвидени отклонения в нормата на възвръщаемост като
предприеме една инвестиционна сделка на
спот-пазара и в същото време осъществи
противоположна на срочния фючърсен пазар.
Едно възможно решение е използването
на опции за застраховане срещу евентуална
промяна в цената на актива. В инвестиционните проекти могат да се използват опции за
отлагане, прекратяване, свиване, или за разширяване на дейността и за удължаване на
сроковете.
С развитието на българския капиталов
пазар и достъпа до световните пазари, предприемачите ще се насочат към този съвременен инструмент за предпазване от риск. Хеджирането не е напълно приложим инструмент при инвестирането Има известни ограничения в неговото използване, от една страна
ограниченията са свързани с функционирането на капиталовите пазари, а от друга страна
периода на инвестиране трябва да съвпада
със стандартните фючърсни периоди, което
не винаги е възможно.
Най-широко приложение в инвестиционния процес намира диверсификацията като
инструмент за предпазване от риска. Този
инструмент се базира върху разпределението
на риска между повече обекти. При него инвеститорът разпределя богатството си между
различни инвестиционни носители с различен
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риск и доходност, като по този начин постига
минимизиране на риска. Стремежът към минимизиране на риска чрез диверсификация на
активите провокира от средата на 20-ти век
широкото навлизане в бизнес-практиката на
лизинга и факторинга.
Лизинговането от една страна може да се
използва като инструмент за оптимизиране на
наличните активи (оперативен лизинг), а от
друга страна като начин за придобиване на
активи (финансов лизинг). Техническото и
технологичното обновление в българското
земеделие през последното десетилетие се
извърши основно чрез лизинг. При високата
задлъжнялост и ниското равнище на доходи в
отрасъла, лизингът се оказа добра алтернатива за иновации и разпределение на риска
между лизингодател и лизингополучател.
Лизингополучатели могат да бъдат всички
фирми. Обикновено това са: а) малки и средни предприятия с недостатъчни финансови
ресурси (такива са повечето селскостопански
предприятия в страната), за които лизингът е
инструмент за привличане на капитал. Лизингът им позволява да разсрочат инвестиционните разходи под формата на лизингови вноски и да ги изплащат чрез нарасналите постъпления от използването на наетия актив.; б)
фирми, зависими в своята дейност от последните достижения в развитието на технологиите. Лизингът им позволява своевременна замяна на морално остарялото оборудване.
Аграрният сектор не зависи толкова от върховите технологии, колкото електрониката, но
европейското финансиране и доплащанията
от националния бюджет налагат компютъризация, която широко се предлага чрез лизингови схеми; в) новосъздадени фирми, за които
достъпът до банкови кредити е ограничен; г)
крупни фирми - производители, за които лизингът е инструмент за увеличаване производствения капацитет при повишаваща се конюнктура, в резултат на което нараства оборота
от продажбите; д) фирми, които търсят данъчни облекчения.
Когато разглеждаме лизингът като инструмент за диверсифициране активите на
фирмата, не трябва да пренебрегваме и неговите негативни страни: опасност от обезценяване или от морално остаряване на лизинговия обект, която обикновено се поема от лизингополучателя; висок риск за лизингодателя; оскъпяване цената на лизинговия обект и
пр.
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След влизането на страната в Европейския съюз, търговските банки насочват внимание към аграрния сектор като предоставят
разнообразни лизингови схеми:
а) частично или пълно финансиране на
лизингодателя срещу бъдещите лизингови вноски от лизингополучателя;
б) финансиране чрез залог на лизинговия обект;
в) финансиране чрез залог на имущество на лизингодателя;
г) пряко инвестиране в лизингови операции като лизингодатели.
В практиката най-често се прилага “хибридна форма между лизинг и банков кредит”,
при която банката косвено участва в лизинговата операция, осигурявайки частично или
пълно финансиране.
Доколкото факторингът представлява
сделка по прехвърляне правото на вземания
към трета страна-фактор, бихме могли да го
причислим към инструментите за диверсифициране на активите, чрез които е възможно да
се намали субективния риск в земеделието.
Факторингво обслужване в световен мащаб
предлагат повече от хиляда компании, от които близо половината са в Европа. Общият
обем на факторинговите сделки в световния
търговски стокооборот надхвърля сто милиарда американски долара, т.е. 60 % от плащанията в съвременната международна търговия се извършват чрез открита сметка по
системата на факторинг. За 2005 г. факторинговите компании от седем европейски
държави реализират оборот от 571,4 млрд.
евро.
Основните функции на съвременните
факторингови компании са финансиране на
продавачите, кредитно застраховане и допълнителни услуги по инкасиране на вземанията.
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 част от дължимите суми
като аванс, а на уговорения падежен срок стойността на вземането, намалена с комисионната. Авансът, който варира обикновено
между 50-80% от стойността на вземането,
може да се разглежда като кредитиране на
продавача, без да се увеличава неговата задлъжнялост.

В повечето случаи факторът поема риска
от неплатежоспособност на длъжника (делкредере риск), като по този начин би осигурил
възможност, преобладаващите малки и средни аграрни предприятия у нас, да подобрят
своя пласмент на стоки или услуги и да разширят кръга на своите купувачи или клиенти,
без да поемат риска от забавяне или неплащане. 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
вземания, например води сметките на купувачите, съставя и изпраща фактури и напомняния за дължимото плащане, инкасира суми и
др. По този начин дребния аграрен предприемач би спестил значителни административни
разходи (включително и за персонал). Факторът може да поеме и задължения да предоставя периодично на своя партньор информация относно състоянието на сметките на отделните длъжници и промени 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 събира-нето 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.
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В съвременната инвестиционна практика
за избягване на риска се използва портфелирането. За разлика от диверсификацията, където инвеститора разпределя богатството
между повече инвестиционни носители, при
портфелирането „не е важен толкова броя на
обектите, колкото тяхната взаимна обвързаност”. Възможност за прилагане на портфелиране се осигурява чрез секюритизация на
активите.
Секюритизирането на активи е нов инструмент за минимизиране на риска в българската практика. Секюритизацията е процес, при
който финансова институция инициатор на
секюритизационната сделка обособява портфейл от неликвидни финансови или материални активи (най-често с помощта на дружество със специална инвестиционна цел), които
служат като обезпечение на издадените срещу
тях ликвидни ценни книги (акции или облигации), които на свой ред се предлагат за закупуване от инвестиционната общност. С помощта на секюритизацията се постига двоен
ефект: 1. Финансовата институция — инициатор на сделката „продава“ неликвидни активи,
постъпленията от които може отново да инвестира в доходоносен портфейл; 2. На инвеститорите, които биха били заинтересовани
от инвестиция в печеливш сектор, напр. недвижими имоти, но които се въздържат от подобна инвестиция поради проблемна ликвидност, се осигурява високоликвидна алтернатива — ценни книжа, които запазват висок
потенциал за печалба, свързан с конкретния
сектор на икономиката, от който произтичат
(напр. ипотечните облигации).
През 2006 г. се осъществи секюритизация на част от евровия кредитен портфейл на
ПроКредит Банк, а през 2008 г. – на лизинговия портфейл на Евролийз Ауто в България,
реализирана от Deutsche Bank.
Deutsche Bank е лидер в областта на секюритизирането на активи в новоразвиващите
се пазари, каквато е нашата страна. Сделката
представлява секюритизиране на лизингови
вземания на новоучреденото за целта дружество – Евролиийз Ауто Финанс ЕООД. Лизинговите договори се сключват и обслужват от
Евролийз Ауто АД. Финансирането се извършва чрез старши облигации (Senior AssetBacked Notes) с рейтинг BBB+, както и мезанинов заем с рейтинг BB+ от Standard and
Poor’s Corporation. Формираният лизингов
портфейл на Евролийз Ауто към момента е
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изцяло финансиран от ресурс, привлечен от
България – банкови кредити и корпоративни
облигации.
Навлизането на секюритизацията на активи в българската практика дава основания да
се очаква развитие и на форфетинговите операции, които представляват прехвърляне правото на вземане по секюритизирано в полици
вземане. Форфетинговата операция на практика се осъществява чрез продажба на търговски ценни книжа (сконтиране) на форфетиста с прехвърлително джиро на гърба на
кредитния документ и форфетингово споразумение (договор за форфетинг), в което се
договарят: специфичните изисквания към всеки от участниците: сконтовия процент; допълнителните разходи; вида на ценната книга,
обект на форфетиране; сроковете на плащане
и погасителния план.
За разлика от сконтовия и банковия кредит, където обикновено се прилага плаваща
лихва (например, основен лихвен процент
плюс надбавка), при форфетинга 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
трансформира в сделка с ценни книжа (да се
секюритизира).
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
необслуж-вани 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 компаниятадлъжник .
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;
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относително стабилна инфлационна
среда;
- недостиг на финансови средства във
икономическите агенти;
- необходимост от повишаване на рентабилността чрез намаляване на загубите от несъбираеми дългове.
Може да се каже, че има подходящи условия за прилагане на факторинговите и
форфетинговите операции в аграрния сектор.
По-голяма сигурност при тези сделки и традициите на европейския пазар ще способстват
за тяхното развитие. По този начин финансовия пазар в България, като част от европейския ще гарантира сигурността и стабилността
на аграрния сектор в иновационния процеса и
ще осигури неговата устойчивост и конкурентност.
-
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INVESTMENT RISK AND STEADY GROWING OF THE AGRICULTURAL SECTOR
Marusia Linkova
D. A. Tzenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Because of the specific content of the sector, the investment risk is significant. It’s carried by the investor
and so by the suppliers and the financial institutions. Thus enforce it’s distinction among all participants in the
investment or the investment portfolio. The undertaker should analyze not only the projected level of the reversion,
but the potential risk factors, contained in the investments. In theory and practice, there are variety of methods for
avoiding risk, which can be summarized in three general groups: distribution of risk among the contragents (insurance of risk); distribution of risk in time (hedging); distribution of risk among the objects of investment (diversification). The instruments for minimizing the risk in the agricultural sector are transactions with leasing, factoring forfeting. Most of the security in these transactions and the traditions of the European market will further their development. This way the financial market in Bulgaria, as a part of the European will guarantee the security and stability of the agricultural sector and provide it’s steadiness and rivalry.
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БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ –
ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА НА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Марина Николова
Стопанска академия ”Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Агроекологията е важна част от законодателството на ЕС и в последните няколко години значението й за
Общата селскостопанска политика все повече нараства. От 2007 г. развитието на земеделския отрасъл в България продължи в условията на реално членство в ЕС. Наред с увеличената финансова подкрепа, която българските земеделски производители получават като директни плащания, пазарна подкрепа и средства за развитие на селските райони, тяхното интегриране в европейския пазар изисква много усилия за спазване на добрите и модерни европейски практики, норми и стандарти за производство на висококачествена, безопасна за
потребителите и конкурентоспособна продукция. Биологичното земеделие е избрано като пилотна агроекологична дейност в рамките на агроекологичната мярка у нас. Независимо от това България отбеляза значително
закъснение спрямо редица европейски страни, натрупали опит в биологичното производство. Съществуват
редица причини за това, по-важните от които са: нарушаване принципите на това производство, неспазване
правилата при изграждане на органично стопанство, недобро познаване на специфичните особености на тази
строго регламентирана система за производство, недостатъчно използване на възможностите за финансиране
на биологичното производство и др. Въпреки съществуващите проблеми при реализация на агроекологичните
дейности в растениевъдството, биологичното производство на зеленчукови култури у нас все повече се развива
и се превръща в печеливша стратегия за всяко съвременно земеделско стопанство.
Ключови думи: биологично земеделие, състояние и перспективи, принципи, специфични особености, финансиране, биологичното производство
Key words: biological agriculture, condition and perspectives, principles, specifics, financing, biological
agriculture

Основната цел при биологичното производство на зеленчуци е по възможност да се
съхранят и разширят естествените взаимоотношения в системата почва-растение-животночовек, така че да станат излишни замърсяващите околната среда изкуствени торове и
растително - защитни средства.
Един от основните, определящи принципи
на биологичното зеленчукопроизводство, а и
изобщо на този начин на земеделие, е отглеждането на културите при условия близки до
изискванията им към факторите на околната
среда. Осигуряването на подходящи параметри допринася за по-добро и хармонично развитие на отглежданите растения, което от
своя страна ги прави по-адаптивни към външните условия и към нападението от редица
болести, плевели и неприятели. Познанията за
специфичните изисквания на културите към
тези условия дава възможност за правилно
прилагане на технологията на отглеждане и
възникналите проблеми, свързани с хранителния режим и наличието плевели, патогени и
неприятели. Освен това, съобразно изискванията е възможно да се определи дали даден
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район е подходящ за култивиране на съответния вид зеленчукова култура.
В биологичното зеленчукопроизводство
съществуват три основни принципа: торене с
органични торове; изграждане на балансирани
сеитбообращения; естествено стимулиране на
растенията, стимулиране на полезните насекоми и животни и растителна защита с естествени растителни екстракти и средства.
1. Торене с органични торове
Целта на това торене е да се увеличи количеството на хумуса в почвата, като се стимулира микробиологичната й активност и
плодородие чрез:
- Правилно съхранение и използване на
твърдата и течната фракции на оборския тор. Твърдата фракция се оставя
да угние на добре изградена купчина,
в която под въздействието на висока
температура и оптимална влажност
се унищожават причинителите на
различни болести, насекомни неприятели и плевелните семена. При торене, най-добре е угнилият тор да се
заоре в горния слой на почвата. Теч-
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ната фракция се съхранява в торови
ями и се разпръсква на полето със
специални цистерни;
Събиране на всякаква органична материя и правилното и компостиране
(растителни остатъци от реколтата,
листа, кухненски отпадъци, слама,
оборски тор и т.н.);
Систематичното производство на биомаса за зелено торене (сидерация)
или така нареченото производство на
“междинни фуражни култури” между
две основни култури. Трябва да се
има предвид, че плевелите не винаги
са опасни и понякога могат да се толерират, но не и да се оставят да
цъфтят и образуват семена;
Постоянно покритие на почвената повърхност, предотвратяващо ерозията
чрез използването на дадена култура
или мулч. Средства за мулчиране са:
слама, дървесни стърготини, листа,
изкуствено фолио (по-ограничено) и
др. За предпочитане е обаче, отглеждането на дадена култура;
Често окопаване, което подобрява
аерацията на почвата и повишава
микробиологичната и активност. Това
също подпомага лесното усвояване
на хранителните елементи от растенията. Оптимално напояване, което
да гарантира доброто развитие на
растенията, като се внимава да не се
прекали с напояването, за да не се
стигне до отмиване на повърхностния
плодороден слой на почвата.

2. Изграждане на балансирани сеитбообръщения
Сеитбообръщението е последователно
редуване на дадена култура на различни места през различните години. Растенията са чувствителни към самите себе си поради различни причини. Често корените им произвеждат
токсични вещества, които забавят растежа на
същия вид, но основната причина е развитието на болести и неприятели, които нападат
монокултурите през следващите години.
Основни критерии за добро сеитбообръщение са хранителните нужди на растението,
поносимостта между различни растителни
семейства, агроекологичните условия на района, оптималните срокове на сеитба, уплът-

нени сеитбообращения, собствените нужди и
условията на пазара.
2. 1. Хранителните нужди на растението
Разграничаваме три групи растения въз
основа на хранителните им изисквания:
- с високи хранителни нужди като царевицата, зелето, доматите, цвеклото, растенията от сем. Тиквови –
краставици, тиквички, тикви и т.н.
- със средни нужди – праз, бобови култури, които не се нуждаят от директно торене или тора трябва да се даде
на предшественика, но се нуждаят от
добре поддържана почва.
- с ниски нужди – моркови, лук, чесън,
магданоз, копър, пащърнак и всички
лечебни растения и подправки.
Съществува взаимовръзка между торенето и сеитбообръщението. Започваме дадено
няколкогодишно или няколкополно сеитбообръщение с внасяне на оборски тор, компост
или зелено торене и след това отглеждаме
растенията, които принадлежат към първата
от гореизброените групи. Впоследствие следват култури от другите групи с по-малко изисквания. Накрая го завършваме с културите,
имащи най-малки изисквания към торенето
(моркови). По този начин осигуряваме найоптималното използване на хранителните вещества.
Бобовите култури са от изключителна
важност за сеитбообръщенията. Те имат възможността да фиксират атмосферния азот с
помощта на т.н. грудкови бактерии, които
живеят в симбиоза с корените им, така че
след бобова култура спокойно може да се
засее култура, принадлежаща към първата
група, защото почвата ще е обогатена с азот.
Таблица 1. представя 3 схеми, които отговарят на основните изисквания за изграждане на
правилни сеитбообръщения.
Много добри и добри предшественици на
основните зеленчукови култури и пример за
зеленчуково-полско сеитбообращение в смесено биологично стопанство:
- Люцерна (клин за 3-4 години) – повишава
почвеното плодородие и здравния статус
на почвата;
- Пшеница –бързо усвояване на натрупаните от люцерната хранителни вещества + втора култура – спанак;
- Картофи – колорадски бръмбарбиопрепарата Новодор;
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Табл. 1. Примерни схеми на зеленчукови сеитбообращения
СЕДЕМПОЛНО
ШЕСТПОЛНО
ЧЕТИРИПОЛНО
1-поле – фиево-овесена смеска + 1-во поле – марули, лук и чесън за
1-во-2-ро поле – тревна смеска
зелено + пипер
3-то поле – зелен фасул + късно царевица за зърно II култура
2-ро поле – пипер
2-ро
поле
–
ранни
картозеле II култура
3-то поле – зелен фасул + късно фи,краставици + зелен фасул II
4-то поле – пипер
култура
5-то
поле
–
ранни
дома- зеле II култура
4-то поле – ранни домати + царе- 3-то поле – ранно зеле + късни
ти+царевица II к-ра
краставици II култура
6-то поле- зелен грах + късни вица за зърно II култура
домати II к-ра
5-то поле – зелен грах + късни 4-то поле – пшеница + марули II
7-мо поле – ранни картофи (след домати II култура
култура, лук за зелено
тях сеитба на тревна смеска)
6-то поле – ранни картофи + царевица за зърно II култура

Моркови и лук (смесен посев през 12 лехи) – подтискане развитието на
почвени
фитопатогени,
взаимно
предпазване от лукова и морковена
муха;
- Пипер – вирусни болести и столбур –
кулиси от царевица, смесен посев с
босилек, чубрица и Tagetis;
- Ръж – очистване на почвата от коренищни плевели, като балур (Sorghum)
и др. + втора култура зимен грах за
зелено торене през пролетта;
- Домати и праз – очистване на почвата от фитопатогени;
Фасул и грах – обогатяване на почвата с
органичен азот.
-

2. 2. Растителни семейства
Знаем, че растенията не се самопонасят,
но също така са чувствителни и към видове
растения от същото семейство. Те обикновено се нападат от едни и същи болести и неприятели.
Пример: Към сем. Картофови принадлежат
картофите, доматите, патладжана, чушките и др.
При засяване на картофи след патладжан, колорадския бръмбар, чиято любима храна е патладжана, се прехвърля на картофите и ги унищожава.

2. 3. Агроекологични условия – включват
конкретните почвени и климатични условия на
района.
2. 4. Датите за засяване и прибиране на
реколтата. Те трябва да са адаптирани в зависимост от сезона.
2. 5. По възможност целогодишно покритие на почвата с култури. За целта се разработват т. нар. уплътнени сеитбообращения,

302

които са най-ефикасни при осигурено напояване.
Пример: на едно поле, в една година:
Първа култура – репички или салати
Втора култура – домати или тиквички
Трета култура – спанак или смес от фий и
ръж, или фий и ечемик

2. 6. Нуждите на градинаря и условията
на пазара. Този критерий не е на последно
място и е от съществено значение. Целта на
градинарството е известна печалба, което
често налага да се търси баланса между екологичните и икономическите условия.
Пример: Не трябва да се произвеждат само
домати, макар че са рентабилна култура, но също
така не е добре и да се засяват само бобови култури, които подобряват почвеното плодородие, но
нямат добър пазар.

3. Стимулиране на растенията
Болестите и неприятелите са индикатор
за неправилно торене или небалансирано сеитбообръщение. Не трябва да се забравя, че
хората отглеждат зеленчуци от незапомнени
времена без при това да са използували химически вещества. В миналото са били известни само отвари от различни растения, сяра и
от началото на този век – мед. Същевременно
тези вещества са били използвани само в краен случай – при появата на проблем в райони,
които са сравнително ограничени географски,
а не систематично както се използуват химическите препарати в съвременното зеленчукопроизводство.
Другото обстоятелство, което е помагало
на нашите прадеди е стимулирането на развитието на полезните насекоми и дивеч – т.е.
запазване на естествения ландшафт чрез съхраняването на естествените плетове, синори,

Марина Николова

дървета, купчини от камъни, клони, в които
живеят полезните насекоми и животни.
Други елементи за стимулиране на растителната устойчивост:
- Избор на устойчиви сортове, като
например
срещу
вертицилийното
увяхване при доматите;
- Избор на местните сортове, които са
се приспособили към условията на
района и към характерните болести и
неприятели в него;
- Обработка на почвата за стимулиране
на микробиологичната и активност;
- Внимателно напояване – основен
принцип на напояването е – през
пролетта и есента да се напоява през
сутрешните часове, а през вятото –
вечер. По-добре да се напоява веднъж седмично с голямо количество
вода, отколкото всеки ден – с помалки количества.
- Правилни междуредови и вътрешноредови разстояния. Важна е и точната
дълбочина на засяване. Обикновено
хората засяват по-дълбоко, отколкото
е необходимо. Основен принцип е
дълбочината на засяване да не надхвърля 1,5 пъти диаметъра или дължината на семето.
- Отглеждане на различни култури.
Колкото повече растения има в градината, толкова е по-малка вероятността от появата на болести и неприятели. Растителните асоциации са
добро средство за борба с болестите
и неприятелите.
- Естествената растителна защита. Ако
чрез прилагането на всички гореизброени мрежи все още съществува
опасност от болести и неприятели, то
може да се прибегне до естествените
препарати, разрешени в екологичното
градинарство.
4. Правила в биологичното зеленчукопроизводство
4. 1. Съотношение въглерод: азот (C:N)
При съхраняването на оборския тор, съотношението между въглерод и азот (C:N) в
торовата купчина трябва да е оптимално
(30:1), с оптимална влажност и защитена от
директна слънчева светлина. Най-добро съотношение между въглерода и азота се осигуря-

ва при сместването на оборски тор със слама, дървесни стърготини, нарязан царевичак,
листа и др. Оптимално съотношение (30:1) е
еквивалентно на прибавянето на 7-8 кг слама
на животно дневно към тора. В таблица 2. са
посочени съотношенията на някои материали,
които могат да се използват за доброто компостиране на оборския тор. При купчините от
битови отпадъци е добре да се редуват слоеве
битови отпадъци и слама, като първият слой,
който има контакт със земята е от слама.
Препоръчва се да се компостират всички органични материали, с които разполагаме. Някои култури като картофите обичат добре
угнилия, узрял компост, докато доматите могат да се торят с полуугнили или пресен
оборски тор.
Табл. 2. C:N съотношения на някои материали
Материал
(C:N)
Трева
20
Слама от пшеница, ечемик
80-100
Листа
45
Пресни дървесни стърготини
500
Царевичак
60
Кухненски отпадъци
30
Костно брашно
8

4. 2. Производство на биомаса, зелено
торене, междинни фуражни култури
Културите за зелено торене не се прибират, а се внасят в почвата за подобряване на
нейното плодородие. Когато имаме животни,
е добре, зелената маса да се даде на животните, а корените да се заорат в почвата. Ако
нямаме животни, тя се окосява и се компостира или директно се заорава. Зеленото торене е добър начин за торене и активиране на
биологичната активност на почвата, когато
няма животни. То е най-добрият начин за осигуряване на растително покритие на почвата
през зимните месеци. Много растения могат
да се използват в смески за зелен тор
/слънчоглед, рапица, различни кръстоцветни,
фацелия и др./. В зеленчукопроизводството
най-добрите смески са тези от зърнени и бобови култури (фий с овес или фуражен грах
през пролетта, а през зимата – смес от зимен
фий и ръж.
4. 3. Други естествени торове
- Мулчиране – три този вид се разхвърлят растителни остатъци в градината под формата на тънък слой
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/постоянно компостиране/. Помага за
запазване на влагата на почвата, не
позволява развитието на плевели, води до постоянно стимулиране на
микробиологичния живот в почвата.
Дървесна пепел – богата на калий,
много добър тор за бобови и моркови.
Тор от коприва
Растителни асоциации - такива са
смесените посеви за зелено торене с
участието на овес, грах и фий или
смесените посеви от различни култури (1 ред лук, 1 ред цвекло, 1 ред
лук или смесено боб и царевица).

4. 4. Растителни асоциации
- Растителните асоциации имат положителен ефект. Те помагат определено в борбата с болестите и неприятелите. Така например, при съвместно засяване на лук и моркови, морковената муха не напада морковите,
защото не понася миризмата на лук и
обратно – луковата муха не напада
лука, защото не понася миризмата на
моркови.
- Растителните асоциации стимулират
растенията. Пример за това е сместа
от царевица и фасул – вследствие на
грудковите бактерии развиващи се по
корените на фасула се засилва растежът на царевицата.
- Чрез растителните асоциации се печели място и се покрива почвената
повърхност. Например, при засаждане на зеле или тиквички, които в началото се развиват сравнително бавно, възможно е между тях да се засадят салати или репички, които имат
къс вегетационен период. По този начин се получава добро покритие на
почвата и добра реколта.
5. Средства за растителна защита собствено
производство
Присъствието на салвия (Salvia ofisinalis)
и босилек в зеленчуковата градина е с
изключително силен бактерициден ефект,
които идва от фитонцидите, които излъчва.
Едновременно се явяват като атрактанти и
репеленти - привличат някои видове, а други
отблъскват с миризмата си.
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Кромид
лук
вместо
пестициди.
Всеизвестно е, че лукът има силен
бактерициден
ефект.
Включен
в
сеитбообращението той е добрият помощник
при унищожаването на почвените патогени, а
излъчваните фитонциди спомагат за създаване
на здравословен микроклимат в земеделските
земи. Сполучлива форма на взаимодействие
на отделните видове е отглеждането на
смесен посев от лук и моркови. Засяти в
съотношение 1:3 в полза на лука те взаимно
се пазят - лукът не се напада от лукова муха,
морковите от морковена муха. Не се налагат
и други растително-защитни мероприятия
срещу болести. На самия лук влияят много
положително съседи като босилек, чубрица,
марули. Люспите на лука могат да се
използват за пръскане срещу листни въшки по
фасула,
краставици,
зеле,
овощни,
паяжинообразуващи акари.
Фацелията е една не много позната
фуражна култура. Тя е по-позната на
пчеларите, защото е един от най-медоносните
видове. Включена в сеитбообращенията с
цветовете си привлича много полезни видове
и отблъсква много от вредните такива.
Фацелията е особено привлекателна за
мъхнатия бръмбар, нападащ и унищожаващ
цветовете на овощните дървета. Тя е много
добър съсед на бобовите култури - прогонва
зърноядите.
Тагетес - унищожава нематодите в
почвата т. е. играе ролята на почвен
пестицид. Освен това отблъсква много от
смуечещите насекоми, пренасящи вирусни и
микоплазмени болести. В миналото тагетеса
е присъствал във всяка зеленчукова градина.
Невенът също е приятел на зеленчуците.
Засаден между зелето с жълтия си цвят
привлича зелевата пеперуда и тя снася яйцата
си там, а не по зелето. Гъсениците се
излюпват не там, където има храна за тях и
по този начин се осигурява растителната
защита на зелето. Добри съседи на зелето са
доматите, кромида, лайката и спанака.
Доматите, босилека и ментата пропъждат
зелевата пеперуда.
За доматите един от най-добрите съседи
е лука. Благотворно ще повлияят и няколко
корена коприва в доматената леха. Копривата
е много ценна с това, че увеличава
устойчивостта на растенията спрямо болести
и въздейства положително върху почвата.
Една или няколко малки парцелки от магданоз
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ще подействат също добре на доматите.
Зелената маса на доматите е добро средство
срещу листогризещи неприятели и плодови
червеи, листни въшки, зелеви бълхи:
Картофите са широко застъпени в
личните стопанства. Тук идват на помощ
невена, кукуряка и създадените биопрепарати.
В борбата срещу колородския бръмбар може
да се използва и самата негова ларва. Когато
се излюпят първите ларви се събират
механично, смачкват се, полученото се
смесва с вода и се пръска посева. За
предпазване на картофите от болести е добре
в посева да се засажда чесън в самите редове
на картофите. Надземната част на картофите
също може да влезе в употреба, като се
приготви отвара. Тя се използва за борба с
листните въшки и листните бълхи.
Пиперът може да се отглежда без да се
налага растителна защита, стига добре да се
съчетаят растенията, приятели на пипера. В
присъствието на босилек, чубрица, тагетес,
невен и царевица и дори еденични растения от
татул той се развива прекрасно. Няма
болести, няма неприятели. Самият пипер
може да бъде участник в растителната
защита. Лютивите сортове са отлично
средство за борба с листни въшки, листни
бълхи, гъсениците и голите охльови.
Чесънът се отразява благотворно на
всички растения. Дори е полезно да се
поливат доматите и картофите с вода в която
са варени чесън и лук. Чесънът и лука не бива
да са близо да граха и фасула.
Копривата е незаменим помощник в
биологичното стопанство. Участието и в
компоста е задължително, а пръскането с
отвара от коприва може да ни реши много от
проблемите в овощната и в зеленчуковата
градина. Чай от коприва помага за
повишаване на имунитета на растенията и е
добро средство за борба с листните въшки.
Ако сместа отлежи повече от 48 часа, тя губи
свойствата си на инсектицид, но може да се
използува за торене на растенията в
съотношение 1:5.
Естествени фунгициди са сярата и медта.
Медта се използува под формата на бордолезов разтвор срещу маните по картофите, спанака и др., а сярата се използува за прашене
при различни причинители на брашнянки,
ръжди и др. Медта трябва да се използва ограничено. Например стандартите в Швейца-

рия ограничават използването й до 400 g/dka
годишно.
6. Промишлено формулирани инсектициди и
фунгициди
В таблица 3. са представени някои от поважните инсектициди и фунгициди в екологичното зеленчукопроизводство.
Табл. 3. Промишлено формулирани инсектициди и
фунгициди
Наименование
Приложение
Рyrethrum (екстракт от
тотален инсектицид,
сухите цветове на вид
контролиращ всички
хризантема, която расте вредители с изключение
в Еквадор и Кения)
на акарите и някои от
молците
Rotenone (получава се
тотален инсектицид, но
от корените от Deris от
без влияние на мравки,
Източна Азия)
молци и акари
Инсектицид - листни
въшки (особено черна
Quassia
бобова) и различни видове оси
инсектицид - срещу
Neem (получава се от
ларви на бръмбари,
семената, плодовете и
гъсеници, листоминилистата на дървото
ращи молци, скакалци и
Azadirachita indica, коеспецифични листни
то расте в Индия)
въшки
инсектицид – морковена
Rebell orange
муха
инсектицид - колорадски
Novodor
бръмбар
инсектицид - семейство
Бели пеперуди (бяла
Delfin
зелева пеперуда, ряпна
пеперуда, синапица и
пъстра синапица.
фунгицид – брашнянка
по краставиците и др.
Pandorra
растения от сем. Тиквови
Kocide 101;
листни петна (Alternaria
Cuprofix;
spp.)- домати, патлаCupromaag
джани и картофи

1.
2.
3.
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BIOLOGICAL AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN ACTION PLAN
AND THE COMMON AGRICULTURAL POLICY
Marina Nikolova
D. A. Tzanov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Agroecology is an important part of the aqui communitaire and during the last few years it gains more
importance for the Common agricultural policy. Since 2007 the development of the agricultural branch in Bulgaria
continued under the conditions of Bulgaria’s real membership. Together with the increasing financial support that
the Bulgarian growers obtain as direct subsidies, market support and funds for the development of rural areas,
their integration within the Community market demands a lot efforts to follow the good and modern European
practices, norms and standards for production of high-quality, harmless for the users and competitive produce.
Biological agriculture is nominated as a pilot agroecological activity within the framework of the agroecological
measure here. Despite this Bulgaria marked significant delay in comparison to other European countries
experienced in biological produce. A number of reasons could be pointed out the most important of which are:
breaking the principles of this type of produce, infringement of rules at building up organic farm, lack of knowledge
of the specifics of this strictly regulated system of farms, insufficient using the opportunities for biological produce
funding, etc. Despite the on-going problems at realization of agroecological activities at plant-growing, the
biological produce in Bulgaria is in process of development and turns to be a winning strategy for every modern
farm.
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АГРОЕКОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНА ФЕРМА
ЗА АРОМАТНИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ
Димитринка Грозева
Стопанска академия ”Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Агроекологичен план трябва да разработва всяко стопанство, което развива биологично производство. В
него се отразяват философията дългосрочната стратегия и основните етапи и съдържанието на прехода към
биологично земеделие. Спазването на Добрите земеделски практики и изпълнението на задачите на
националната агро-екологична програма ще стимулира и подпомогне земеделските производители при
използването на методи на производство, целящи опазването на околната среда. Агроекологичният план визира
дългосрочната стратегия за реализация и развитие на биологично производство. Той съдържа общ анализ на
състоянието на стопанството и анализ на възможностите за преминаване към биологично производство, който
е в основата и на плана за преход. Но освен това агроекологичния план обхваща и възможностите за първична
или пълна преработка на биологичната продукция, за да излезе от фермата биологичен краен продукт. Именно
тази възможност ще осигури стабилност и добри перспективи пред биологичната ферма.
Ключови думи: биологично производство, агроекологичен план, преработка на биопродукция, биологичен
продукт, биологична ферма
Key words: biological production, agroecological plan, revision of biological production, biological product,
biological farm

Отглеждането на медицински и ароматни
растения е производство, което предлага много
добра
възможност
да
се
реализират
изискванията на екологичното селско стопанство. Такова производство може да създава
висококачествени, здравословни, екологично
чисти медицински продукти, без да се
замърсява или унищожава околната среда.
Култивацията на билки осигурява по-големи
количества от едно качество и спестява разходи
за транспорт, време и работни дни в сравнение
със събирането на диворастящи билки от естествените им местонаходища. Не е за
пренебрегване и възможността за системен
контрол върху спазването на предписанията на
Добрите земеделски практики и на регламентите
на ЕС и наредбите на МЗХ (ЕЕС 2092/ 91 и
Наредба № 22/2001 г.).
Отглеждането на медицински и ароматни
растения е производство, което предлага много
добра
възможност
да
се
реализират
изискванията на екологичното селско стопанство. Такова производство може да създава
висококачествени, здравословни, екологично
чисти медицински продукти, без да се
замърсява или унищожава околната среда.
Агроекологичният план улеснява дейността на всяко стопанство, което развива
биологично производство. В него се отразяват
основните етапи и съдържанието на прехода

към биологично земеделие и спазването на
Добрите земеделски практики.
Всеки стопанин започва с избор на
контролен и сертифициращ орган, с чиято
квалифицирана
помощ
се
разработва
агроекологичният план и планът за преход към
биоземеделие. Контролният орган следи впоследствие за спазването и изпълнението им.
Агроекологичният план съдържа общ
анализ
на
стопанството
и
анализ
на
възможностите за преминаване към биологично
производство, който е в основата и на плана за
преход към биологично производство на
фермата. Той се основава на информация за:
- границите на цялото стопанство и на
ИЗП, прилежащите потоци, реки, канали
и езера, естествени и полу-естествени
хабитати, традиционни характеристики
на пейзажа, и др.;
- почвено-климатичните условия в в района
и пригодността им за развитие на
биологично производство на ароматни и
медицински култури. Ако се пренебрегне
климата, е напълно възможно реколтата
да бъде много слаба и количеството
активни вещества – занижено, както и
измръзване/изсъхване или създаване на
среда за разпространение на вредители и
болести;
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употребените торове и препарати през
последните години на конвенционално
производство;
- включените в сеитбооборота култури за
последните години;
г.
на
- Наредба
№22/4.08.2002
Министерството на земеделието и
горите за биологичното производство на
растения, растителни продукти и храни
от растителен произход и неговото
означаване върху тях;
- основните елементи на системата за
управление на биологичното растениевъдство
управление
на
плодородието на почвата, избор на
видове
и
сортове,
многогодишно
сеитбообръщение, рециклиране на органични
вещества
и
начини
на
отглеждане, органични торове;
- подобрители на почвата и продукти за
растителна защита, съвместими с
целите и принципите на биологичното
производство;
- характеристика на прозводството във
фермата, анализ на състоянието й и в
динамика.
Опитът на европейските страни показва,
че при спазване на принципите за стабилизиране на агроекосистемите проблемът с
преодоляване на болестите и борбата с
неприятелите не е толкова съществен. Загубите
са по-сериозни през преходния период от конвенционално към биологично производство,
когато още не е установено биологичното
равновесие. В условия на биоземеделие се
прилагат следните групи мерки:
• Подбор
на
благоприятни
агробиологични
условия
за
биологично
култивираните билки. Основни фактори, които
влияят
върху
физичните,
химичните
и
биологичните качества на лечебните растения
са климатът и почвените характеристики. Ароматните и медицински култури изискват климатични условия идентични или поне близки до
тези в техния естествен ареал. Повечето билки
се развиват добре върху средно пропускливи за
светлина почви, средно или слабо плодородни
почви, проветриви, защитени от силни ветрове
и късни зимни студове места, с възможности за
поливане.
Ако се арендува земя, това трябва да стане за по-дълъг срок, съобразен със стопанския
живот на насаждението.
-
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Трябва да се предвидят и площи за създаване на буферни ивици между биологичните и
конвенционалните насаждения – части от обработваема земя, естествени или изкуствени ливади с контролиран тревостой, естествени ограждения от храсти и др. Отразява се идентификацията на имота (кадастрален №, землище,
местност), начин на трайно ползване, настоящо
насаждение/състояние, основание за ползване
(собствена/арендувана), обща площ, агроекологична дейност, етап (конвенционално, в преход,
биологично, биодинамично производство) по
години.
• Избор на здрави и с високи биологични
качества семена и посадъчен материал. В
някои
случаи
това
е
единственото
алтернативно средство за борба, особено
важно при създаване на многогодишни
насаждения от вегетативен материал.
Семената, разсадите и всички вегетативни
репродуктивни органи като корени, коренови
системи, трябва да бъдат от възможно найдоброто качество, чисти от зараза и болести, за
да се подсигури стабилния растеж на
поколенията.
Когато се използват семена или разсад,
препоръчва се те да бъдат подбрани от признати
официално видове и подвидове, а семената да са
събирани същата или предишната година и да
имат Сертификат за произход на семената и
посадъчния материал, а употребата на ГМО
такива категорично е забранено (ЕЕС 2092/91 и
Наредба № 22/2001 г.). Изпълнителната агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
(ИАСАС) създава и поддържа електронна база
данни на сортовете посевен и посадъчен
материал, произведен по биологичен начин.
Могат да се закупят и от фирми от ЕС, отговарящи на тези условия, но само при липса на
български такива. За предпочитане е обаче да
са местни сортове, адаптирани вече към климатичните ни условия. Отразяват се по
биологичен вид/сорт, доставчик/сертификат
(семена, разсади, вегетативен материал), сезон
на засаждане.
• Редуването(сеитбооборота)
на
засяваните култури е много важно за
биологичното култивиране на билките. То
изисква минимални инвестиции за фактор,
който влияе на редица физични, химични и
биологични свойства на почвеното плодородие
и в частност,
на хранителния режим на
почвата.
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Препоръчително е лечебните растения да
се редуват с друг вид посеви според съвместимостта на растенията - едногодишни или
двугодишни
растения.
Най-подходящи
предшественици за ароматни и лечебни растения са зимните зърнени култури (пшеница,
ечемик, ръж), бобовите растения, всички
видове зеленчуци, фуражните култури (фий,
люцерна, комбинация от треви и др.).
Градинският чай, обикновената маточина, белият равнец, мащерката и т.н. също могат да
участват в сеитбените планове. Сеитбооборотът се отразява по засяти култури и среден
добив по години.
• Подготовка на почвата. Обработката на
агротехническо
почвата
е
основното
мероприятие при борбата с неприятелите и
плевелите. Видовете обработки на почвата се
различават в зависимост от типа и начина на
култивиране на предхождащата култура.
Препоръчителни за всички ароматни и
лечебни растения, са:
Дълбока оран. Това е най-важната част от
предварителната
подготовка
на
почвата
посредством набразден плуг, защото той
осигурява подходящо обръщане и раздробяване
на почвените пластове и едновременно с това
разрязва подземните части на растенията,
заравя надълбоко торовете и следжътвените
остатъци.
Обработване
с
дисков
култиватор
(дискуване). Той разрохква и отчасти обръща и
смесва почвата.
Раздробяване - извършва се точно преди
сеитбата на дребните семена на повечето
лечебни растения и е крайно наложително при
подготовката на бразди и лехи за засаждане на
разсадите.
Култивиране - както преди засаждане, така
и за окопаване на междуредията
или за
оформяне на бразди за гравитачно напояване.
Техническите средства и оборудване се
диференцират по култури/полета, вид, модел,
тип (собствени, наети, външни услуги),
извършени обработки (вид и брой).
Окопаване. Много важно за биологичното
отглеждане на ароматни и лечебни растения,
особено отглежданите в редове. Извършва се
ръчно, заедно с плевене в реда, или с машинни
мотики, поне трикратно (а в някои случаи и
повече) през вегетацията и задължително преди
прибиране на реколтата, за да се очисти от
нежелани примеси от растения.

В биологичните ферми за билки се използват както машини с общо предназначение –
трактори, прикачен инвентар (сеялки – редови
и за слята повърхност, окопни култиватори,
пръскачки и др), така и специализирани машини – косачки, комбайни, сушилни, дестилационни системи и др).
Всички машини и съоръжения, преди работа в биологично поле, задължително се почистват (а механизаторите се инструктират) и
това се отразява в дневника за обработките.
Поливане. Повечето ароматни и лечебни
растения реагират много добре на поливане
през вегетацията – поне двукратно, най-често
гравитачно (при редово отглеждане) и по-рядко
пръскане (при слята повърхност). Водата за
напояване да е чиста от плевелни семена и
химически отпадъци и да е от контролирани
източници (язовири и други водоеми, водоноски). Поливането се извършва късно вечер
или рано сутрин. във водата за поливане могат да
се разтварят и някои от торовете за почвено или
листно торене.
Торене. Активира почвените антагонисти
на неприятелите на отглежданите растения. В
зависимост от нуждите и предназначението на
растенията, те могат да бъдат наторявани един
или повече пъти – кореново или листно. То
включва:
Комбиниран оборски тор – съдържа –
азот, фосфор, калий и калций, наред с
необходимата
микрофлора;
подобрява
и
физичните и химичните качества на почвата.
Трябва да е добит от биологична или от екстензивна животновъдна ферма.
Зеленото торене (сидерация) – увеличава
микробиологичната активност в почвата и
развитието на микроорганизмите-антагонисти.
Азотосъдържащи торове с органично фиксиран азот (ЕЕС 2092/91 и Наредба №22 на
МЗГ) - усвояват се много добре и подобряват
хумусния
състав
на
почвата,
засилват
развитието на кореновата маса и естествената
резистентност и жизненост на растенията,
осигуряват по-висок добив от отглежданата
култура.
Екстракти от морски водорасли (течни и
гранулирани) - съдържат и голям набор от
микро и макро елементи - за почвено и листно
торене и за потапяне на корените на разсадите
и имат дълготраен ефект.
Един препоръчителен вид тор за употреба
в земеделието е течният тор на копривова
основа.
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Пепел от дървесина е алкален тор и богат
на калий - за наторяване на почвата през
есента.
Компост - органичен тор, направен от
оборски тор, урина, пепел от дървесина, плевели, зеленчуци и други, които не са добри за
употреба като фураж, клони на храсти, изсъхнали листа, сено, слама, останала храна, животински отпадъци и др. Торенето в биологичното стопанство се отразява по култури и полета, по вид тор (оборски тор от екстенз. Ферма, течен оборски тор, зелено торене, компост,
биоторове, мулч, други)
• Борба с плевелите, вредителите и
заболяванията по растенията. Според съвременните методи и средства за борба с
плевелите най-приложими са комплексните
методи. Тези методи могат да бъдат
класифицирани в две групи:
а) Косвени методи. Включват съвкупност от
предпазни мерки с цел ограничаване достъпа до
обработваеми зони на нови видове семена на
плевели, вредители и неприятели, както и някои
агротехнически мерки, целящи повишаването на
устойчивостта на лечебните растения по
отношение на плевелите.
Например: използване на чисти семена;
внасяне на добре узрял органичен тор, в който
наличието на плевелни семена е ограничено до
минимум;
премахване
възможността
за
заразяване с плевели чрез обработка и на
необработваемите
прилежащи
райони,
синорите и създаване на буферни зони от
подходящи растителни видове, чиято ширина
достига 4-5м. Целта е да се създаде естествена
среда за поддържане на по-голямо биологично
разнообразие,
естествено
заграждение
и
изолиране от конвенционално обработваните
полета.
резултати
дава
и
Много
добри
осигуряването на условия за бързо и
едновременно
поникване
на
растенията;
навременното засяване или засаждане; изборът
на подходящ сеитбооборот и др.
б) Директни
методи.
Съществуват
физическо-механичен и химичен методи.
Физическо-механичният метод е най-широко
разпространен при борбата с плевелите.
Разораването на почвата заедно с наторяването
са много важни методи и за ликвидиране на ред
зимни вредители и вредни микроорганизми
основно съдържание на този метод. Разораването на стърнищата, както и дълбочинното
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разораване през есента ликвидира всички живи
и растящи плевели и техните семена.
Други физични и механични методи за
унищожаване на плевелите са:
- окосяване на плевелите, където е
възможно, за да се спре тяхното
възпроизводство – при по-широки
междуредия (лавандула, шипка и др);
- мулчиране - покриване на плевелите, за
да се предотврати достъпа на слънчева
светлина до едногодишните видове –
при многогодишни насаждения от бавно
растящи лечебни растения
(напр.
лавандула). За покриване се използват
различни растения и материали - като
сурова слама, остатъци от лечебни и
ароматни растения след дестилацията
им, черно полиестерно фолио и др;
Биологичната борба с болестите и вредителите, влияещи на лечебните растения, се
опира на следните методи:
а) Агро-генетичен метод. Основава се предимно на употребата на неподатливи и устойчиви сортове или видове.
б) Агротехнически метод. Своевременното
и качествено извършване на агротехническите
мероприятия, предвидени в технологията на
отглеждане е изключително важно за осъществяване на биологично земеделие.
в) Биологичен метод. Използва антагонистичните отношения между определен вид
вредител и неговия естествен враг - напр.
видовете от рода Калеоптера като калинки,
бягащи бръмбари, късокраки бръмбари. Нужно
е да се знае биологията на вредителите и
микроорганизмите,
влиянието
на
външни
фактори като климат и възможното им
въздействие върху лечебните растения.
Биопродукти или препарати, от билкови
екстракти могат да бъдат използвани за борба с
болестите и вредителите и прилагат съобразно
разрешения максимум и стандартна доза
(Наредба №22 на МЗГ).
Специфични препарати за растителна
защита могат да се приготвят и в самата
ферма например: различни видове извлеци,
запарки, отвари, екстракти или тинктури
(спиртен извлек) и други от различни растителни видове.
Предимството на биологичния метод е в
неговата екологичност и пълно съответствие с
природните механизми за поддържане на
биологичното равновесие, т.е. е жив пестицид,
към който не може да резистентност у

АГРОЕКОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНА ФЕРМА ЗА АРОМАТНИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ

вредителите поради адекватната му изменчивост.
г) Физичен метод. При него се прилагат
следните дейности:
- Топлинно обеззаразяване или слънчево
облъчване (соларизация) на семената,
луковиците
и
почвата,
което
е
подходящо в райони с по-високи летни
температури и интензивна слънчева
радиация.
- Термотерапията също се използва при
производството на свободни от вируси
разсади от ароматни и медицински
растения.
- Създаване на буферни зони между
полетата за опазване от неприятели и
разпространение на плевели и аз
съхранение на биоразнообразието.
Черницата,
акацията,
гледичията,
смрадликата, дряна са едни от видове, които е
добре да бъдат застъпени в буферните зони.
Особено важно е присъствието на дряна, който
излъчва
фитонциди
/летливи
субстанции,
убийствени за за бактериите, гъбите и микроорганизмите, регулиращи развитието на другите
растения/, които имат оздравителен ефект.
Селскостопанските сгради и постройки
също са с общо и специално предназначение –
складове за материали и горива, готова продукция, работилници, подготвителни, основни и
спомагателни помещения, помещения за отдих
и др. Задължително се отделят при практикуване съвместно на конвенционално и биологично
производство. При последното може да има и
допълнителни изисквания от страна на контролния орган във връзка със сертификацията, поради което се водят по вид, местонахождение,
предназначение.
Работна сила. В основната си част се използва неквалифицирана сезонна работна ръка
– за окопаване, плевене и прибиране на реколтата (ако последната операция не може да се
извърши механизирано). Механизираните работи, поливането, торенето се извършват от механизаторите или собственика. И едните, и
другите трябва да са минали предварителен
курс (инструктаж) за запознаване с спецификата на работата в биологични полета и подготовка и преработка на биологична продукция, отразено в съответна документация. Работната
сила се диференцира както по видове работи,
така и постоянно и временно заети и по разходи на труд

Важно място в биологичната ферма има
управлението на производствените разходи.
Тук паралел с конвенционалното производство
трудно може да се прави, тъй като стратегията
на биологичното производство се реализира за
по-дълъг период от време, всяка предходна
култура създава условията за развитие на
следващата и не могат да се правят реалистични сравнения и изводи на база едногодишно
производство.
Производството
на
био-продукти
по
правило е с по-висока себестойност. В него се
използват био-препарати, торове и агенти,
чиято цена е значително по-висока, влага се
повече ръчен труд и специфични техники,
които се прилагат с по-голяма честота и
повишават стойността на продукта. Поради
преобладаващо малките размери на стопанствата не може да се реализира и икономия от
мащаба,
което
допълнително
увеличава
разходите за разпространение за единица
продукт. Допълнителни и съществени са
разходите за инспекция и сертификация. Повисоки са и разходите за продажба на едро и
дребно поради специфичните изисквания към
производителя, преработвателя и търговеца на
биопродукти.
Затова биологичното производство се стреми към увеличаване на доходността главно на
база оптимизиране на разходите, докато при
конвенционалното производство доходността се
основава предимно на интензификацията му.
Различна е и структурата на производствените разходи. При биологичното производство
нарастват разходите за биологични семена и
посадъчен материал, механизирано и ръчно
окопаване
и поддържане на
почвеното
плодородие (напр. при овошките, билките и др.
се извършва 4-6-кратно окопаване, а при
необходимост и повече), за органично и зелено
торене, за специфични растително-защитни и
други мероприятия. Докато разходи за пестициди, хербициди и други химически средства не
се правят, както и за изкуствени торове, а
разходите за външни услуги и мелиоративно
оборудване са минимални.
При биологичното производство има и специфични извънпроизводствени разходи и външни услуги – например за контрол и
сертификация, които са доста съществен
разход, тъй като зависят от избора на
сертификат/и, от размера на стопанството и от
степента на затваряне на цикъла; разходи за
специализирани
анализи
на
почвите
и
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продукцията; за специални опаковки и амбалаж
(от цветно стъкло, метален, алуминиев, хартиен, платнен и др.); за поддържане на екосистемите и биоразнообразието (буферни зони и
пояси около биопроизводстводителните полета)
и др. Разходите се диференцират по култури,
основни видове (семена /разсад, торове, растзащититни препарати, механизирани работи,
поливки, разходи на труд, извънпроизводствени
разходи, разходи за външни услуги и др.).
В биологичните ферми добивите от растителна продукция варират в значителни граници,
защото зависят както от подготовката и
управленските качества на фермерите, така и
от
почвеното
плодородие,
климатичните
особености, спазването на технологията и др.
Като цяло може да се посочи, че добивите при
биологичното производство са по-ниски от тези
при конвенционалното производство с около
20-30%, особено през периода на преход към
биологично земеделие. В условията на биологично производство разликата намалява до1020%, а при биодинамично земеделие добивите
почти се изравняват с тези в конвенционалното
производство.
Но при добре подбрани сеитбообръщения,
доказани сортове растения за биопроизводство,
подходящи за природно-климатичните условия
на
региона,
поддържане
на
почвеното
плодородие и при спазване на технологичните
предписания тази разлика в добивите може
съществено да се намали и да се осигури
добра
защита
срещу
производствения,
финансовия и пазарния риск, които фермерите
поемат с решението си за развитие на
биологично производство.
Беритба и преработка. Качеството на продуктите от ароматни и лечебни растения в
голяма степен зависи от времето и начина на
събиране. Частите на растенията, които ще се
използват за лечебни цели, трябва да се берат
точно в определен сезон и време (Еньовден),
което гарантира максимално съдържание на
биологично активни съставки.
Сезонът на беритба зависи от това предназвачението и вида на преработката. Когато
са за суха дрога, билките трябва да се берат
при сухо и топло време и ниска влажност на
въздуха, събраният суров материал трябва да
се превози незабавно до мястото за сушене при
спазване на определени хигиенни мерки.
Когато ароматните и лечебни растения се
берат за производство на етерични масла,
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качеството им зависи от комплекс от фактори,
които оказват въздействие по време на:
семена
и
а) вегетация
(качествени
посадъчен материал, торене, поливане,
борба с плевелите и неприятелите), а
условията на отглеждане максимално да
съответстват на екологичните изисквания
и използване на биологични методи, запазващи качеството на етеричното масло;
б) време и начин на прибиране на свежата
маса - при максимално съдържание на
масла в растенията: време за събиране (в
слънчеви
и
горещи
дни),части
от
денонощието (след 10 часа и преди 18 ч,
когато маслото се издига към съцветията),
начин на събиране (рязане, косене,
раздробяване)
и
на
транспортиране
(чували, насипно) до преработката;
в) преработка – необходима е свежа,
незапарена и чиста от примеси суровина и
щадящи методи на преработка съобразно
особеностите на всеки вид;
г) начин на съхранение – на тъмно и
прохладно място (до 15°С) в добре
затворени съдове от цветно (кафяво или
синьо) стъкло или алуминиеви бутилки,
бидони от бяла тенекия или алуминий и
др. Светлината, влагата, топлината и
кислорода влияят неблагоприятно на
етеричните масла;
д) срок на годност – различен при
различните масла – от 6 месеца до 5 г. и
повече.
В практиката се използват следните
методи на преработка на ароматни и
медицински растения, в т.ч. и по биологичен
способ [1, 2]:
- Дестилация
–
най-разпространения
метод за преработка и добив на
етерични масла в прясно и изсушено
състояние чрез пара под налягане или
във вакуум;
- Екстракция –извличане на етеричното
масло от венчелистчета и цветове с
помощта на мазнини;
- Пресоване – при извличане на етерични
масла по механичен начин от корите
на
плодове
(грейпфрут,
лимон,
портокал, бергамот), от семена (шипка,
сусам, копър), от корени (джинджифил,
лечебна пищялка); Производството на
биологична растителна продукция се
отразява по вид, добив на свежа маса,

АГРОЕКОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНА ФЕРМА ЗА АРОМАТНИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ

вид преработка и рандеман и готова
продукция.
Преработените
биологични
продукти
следва да се произвеждат чрез използване на
методи за преработване, които гарантират, че
биологичната цялост и съществените качества
на продукта се запазват на всички етапи от
производствената верига. Преработените храни
следва да се етикетират като биологични само
когато всички или почти всички съставки от
земеделски произход са биологични.
Агроекологичният план е в основата и на
разработването на бизнес план на фермата, с
цел кандидатстване за финансиране от
финансови институции и субсидиране по
агроекологичните
плащания
и
другите
програми на ЕС. Основните инвестиции са предимно в закупуване на семена/ разсад, биологични торове и препарати за растителна защита, специализирани машини и технологично
оборудване, създаване на нови биологични
насаждения, разработване на пазари.
Целите на биологичното земеделие могат
да бъдат постигнати, ако се спазват основните
принципи и практики на този начин на
производство, а именно:
- Цялостен, системен подход към производствената единица и стремеж за
минимална намеса на човека в
регулаторните механизми на природата;
- Стабилизиране на агроекосистемите на
основата
на
диверсификацията,
биоразнообразието и интегрирането;

а) Диверсификация на производствената система;
б) Диверсификация на растителната
защита - изисква интегрирана растителна защита и извършване на основните растителнозащитни мероприятия съгласно стандартите за
биологично земеделие и опита у
нас1;
- Алтернативни методи и средства за
борба с плевелите;
- Осигуряване на минимално ниво на
поддръжка на естествените местообитания.
Отглеждането на медицински и ароматни
растения има дълбоки корени и големи перспективи поради голямото им търсене – суха дрога, масла и екстракти- на нашите и международните пазари. Това го прави привлекателен и подходящ основен или допълващ дребен бизнес за
земеделските биопроизводители, особено като се
реши и проблема с преработката на биологичната продукция и се затвори производствения цикъл.
1.
2.

Използвана литература:
Георгиев, Е. ”Технология на естествените и
синтетичните ароматни продукти”. Пловдив,
1995.
Петровски, С. и др.”Етерични масла и
приложението
им
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медицината
и
промишлеността”. С., 2005

AGROECOLOGICAL PLAN OF THE BIOLOGICAL FARM
Dimitrinka Grozeva
D. A. Tzenov Academy of Economy, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Agroecological plan should be developed in each farm that cultivates biological production. This plan reflects not only the philosophy, but the long-term strategy, fundamental stages and the contents of the transition to
the biological field. Standing by the Good old agricultural practice and resolving the problem with the national
agroecological program will lend a helping hand to the agrarian manufacturers when using certain methods of production which are meant to save the environment. This Agroecological plan alludes to the long-terms strategy for
realization and development of the biological production. This plan also consists of general analysis of the condition of the farm and also an analysis of the opportunities to proceed to biological production, which is based on
the plan of transition. Furthermore, the agroecological plan includes and the chances of primary or complete revision of the biological production to obtain the result of biological final product. Exactly that opportunity will ensure
stability and good prospects for the biological farm.
1.
У нас са приети национални стандарти за земеделски и екологични условия за: Опазване на почвата от ерозия; Заопазване
на органичното вещество; Запазване структурата на почвана.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ
В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ
Пламен Павлов
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Резюме
В статията е направено изследване на потенциала за създаване и подкрепа на иновациите в Североизточния регион за планиране на базата на проведено изследване в рамките на проект No 014664 "Регионална иновационна стратегия на североизточен район за планиране" (NE - BG RIS). Направен е SWOT-анализ и препоръки за развитие.
Ключови думи: потенциал, иновации, научноизследователска организация, иновационна система
Key words: potential, innovations, The Science and Research Organization, innovative system

Изходни положения
На база проведеното проучване сред фирмите от Североизточен район за планиране
(СИРП) и анализите на секторните работни групи бяха определени първоначалните изходни
положения за състоянието на иновационната
активност сред организациите подкрепящи иновациите:
- недостатъчно сътрудничеството в областта на иновациите между организациите създаващи и подкрепящи иновациите и предприятията;
- недостатъчна иновационна активност в
СИРП;
- недостатъчна сходимост между политиката на организациите създаващи и
подкрепящи иновациите и фирмените
стратегии за развитие.
Целева група
За целите на изследването бяха събрани
първични данни чрез проведено анкетно проучване на „потенциала за създаване и подкрепа
на иновациите в СИРП” сред:
- Висши учебни заведения (ВУЗ);
- Научни институти (НИ);
- Факултети към ВУЗ;
- Изследователски центрове (Изсл. Ц) центрове за изследователска и развойна дейност, лаборатории;
- Организации за трансфер на технологии и информационни центрове (ТТО,
Инф. Ц);
- Други - Търговски и други камари
(фиг. 1.).
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Фиг. 1. Разпределение на участниците
в изследването [1]

Бяха разпространени анкети сред 60 организации, като са получени отговори от 33. Основно внимание беше отделено на висшите
училища и научните институти на БАН в региона, които притежават интелектуален потенциал,
лабораторни площи, оборудване и друга научноизследователска инфраструктура. Обемът на
целевата група се обяснява с наличието на
малък краен брой организации, които отговарят
на условията за осъществяване на изследователска дейност и трансфер на технологии. Относително малкият брой на получените отговори, все пак позволява да бъдат обобщени и
анализирани получените резултати.
СИРП е вторият университетски и научен
център в страната с голям брой академични и
научни организации. В района са налични 6
университета, 2 институт на БАН, 4 института,
колежи, стопански асоциации, търговски камари и бизнес центрове.
Изследване
Въпросите на анкетата бяха разпределени
по направления както следва:
- информация за организацията - въпроси от 1 до 8;
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оценяване на опита в изследователската и развойна дейност на университетите, научноизследователските институти - въпроси от 9 до 19;
- оценяване на иновационната активност
и капацитет - въпроси 20 – 29;
- оценяване на кооперирането с бизнеса
в СИРП - въпроси 30 – 34;
- оценяване на процеса на създаване и
приложение на иновации, въпроси 35
– 39;
- контакти за връзка - въпрос 40.
При съставянето на въпросника е използвана скалата на Ликерт, т.е. 3-5 степенна бална оценка на предварително предложено твърдение.
Статистическа обработка е извършена със
специализиран софтуер (SPSS).
-

Резултати
Въпреки относително равномерното разпределение на натовареността по отделните
направления (фиг. 2.), ясно се отличава „Обучение на студенти, докторанти, следдипломна
квалификация, курсове за повишаване на квалификацията” като най-практикуваната дейност, следвана от „Научноизследователска
дейност” и „Изследователска дейност с експериментално приложение”.

Фиг. 2. Видове дейност

Делът на „Подпомагането на иновациите”,
като направление, което би трябвало да заема
значителна част от дейността на изследваните
организации, предвид техния характер, е под
средното ниво. За съжаление се откроява и
ниското ниво на провежданите фундаментални
изследвания от научноизследователските организации, което се отразява негативно на нивото
и качеството на готовия продукт. Колкото помалък е делът на резултатите от фундаменталните изследвания в научния продукт, толкова

по-нисък е икономическият ефект от комерсиализацията на създадената на негова база иновация. От друга страна е нисък и процентът на
организациите, които осъществяват приложна
дейност. Това се отразява негативно на броя на
внедрените и висок икономически ефект научни
продукти. Не се провежда активна дейност за
тяхното комерсиализиране.
На фиг. 3. е показано относително равномерното разпределение на дейността на изследваните организации по икономическите сектори в СИРП, от гледна точка обезпечение на
регионалната икономика с необходимата научна, изследователска и експертна дейност. Открояват се секторите ЕЕОС (Енергетика, енергийна ефективност и опазване на околната среда) и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), следвани от Селско стопансто
(СС) и туризъм (Т). Причини за това могат да
се търсят във факта, че през СИРП преминават
60% от вноса на енергийни суровини за страната, което налага наличието на добре подготвени специалисти и извършването на дейности
свързани с този сектор. Дейностите по ИКТ са
обусловени първо от големия брой специалисти, които се подготвят в университетите и от
факта, че СИРП е втори център в страната с
най-голям брой предприятия работещи в това
направление. Естествено СИРП като водещ
район по редица показатели за страната в сектор СС и наличието на институти свързани със
СС, отрежда големия дял на тези дейности в
общото разпределение по сектори. По обясними и сходни причини, предвид доброто развитие и важност за района, дейностите обезпечени от изследваните организации в сектор Т също заемат подобаващо място. Прави впечатление, че в направление морска индустрия (МИ),
въпреки важността и развитието на този сектор, дейностите от страна на организациите в
общия обем, не са с водещо значение. Не се
развиват инфраструктурните проекти – изграждане на нови пристанища, кейове, терминали за
контейнерни превози и др. Изостава и развитието на речното корабоплаване и изграждането
на съответната инфраструктура в област Силистра. Същото важи и за сектор Преработвателна промишленост (ПП), който заедно с Химия, биотехнологии и фармацевтика (ХБФ) са
водещи в СИРП по обем произведена бруто
продукция, но не са представени на водещи
места в дейността на изследваните организации. Това дава основание да се смята, че промишлените предприятия използват остарели
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технологии и оборудване и не финансират разработването на иновационни продукти. Това
влияе отрицателно върху интереса на изследователски организации да разработват иновационни продукти за този сектор.

посочват, че са разработвали проекти през
последните 5 г., чийто резултати са достигнали
до пазара, но за разлика от големия процент,
броят на проектите не превишава 15, което е
ниско предвид характера на организациите
(фиг. 5.). Положителен резултат се наблюдава
при останалите 31%, от които с до 30 проекта
достигнали до пазара са 19%, с до 50 проекта
са 13%. Резултатите показват, че голяма част
от проектите не успяват да получат търговска
реализация, което говори за лошо планиране на
научните проекти, несъобразяване с нуждите
на реалната икономика и без включване на
действащи предприятия при разработването и
внедряването на резултатите от тях на пазара.

Фиг. 3. Дейности по сектори
Легенда: (ЕЕОС-Енергетика, енергийна ефективност, околна сред; ИКТ-Информационни и комуникационни технологии; МЕПЕ-Машиностроене, електротехническа промишленост и електроника; МИ-Морска индустрия; ПППреработвателна промишленост; СС-Селско стопанство; ТТуризъм; У-Услуги (финансови, логистични и др.); ХБФХимия, биотехнология и фармацевтика; Други)

На фиг. 4. ясно проличава състоянието,
по отношение дела на дейностите насочени към
подпомагане на иновациите. Въпреки характера
на организациите и предположението, че подобно направление следва да заема по-голям
дял от тяхната дейност, се вижда, че сумарно
84% от анкетираните организации посочват, че
подпомагането на иновациите заема едва до
25% от дейността им. В същия дух са резултатите по отношение наличието на програма за
разработване и предлагане на иновации. Тук
95% посочва, че подобни програми липсват.

фиг. 4. Подпомагане на иновациите като част от
дейността

Достигането до пазарна реализация е една
от характеристиките за успешна иновация. По
този показател 69% от проучените организации
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Фиг. 5. Проекти завършили с внедряване
през последните 5 години

Резултатите за трансфер на технологии
показват ниска активност при тази форма на
сътрудничество между наука и бизнес - едва до
15 трансфера за последните 5 г. са осъществени. Причините може да са както от липсата
на инициатива от страна на фирмите, така и от
страна на организациите.
От проведените проучвания в десет сектора на СИРП и последвалите анализи от експертни групи се установи ясно очертана тенденция
за задълбочаваща се липса на квалифицирани
специалисти във всички направления на икономиката на СИРП. В тази връзка е важен процесът на подготовка на кадри в СИРП. На фиг. 5.
е посочен делът на завършилите специалисти
по сектори за СИРП, подготвени от разположените в района висши училища, която кореспондира и с фиг. 2. Броят на завършилите специалности ИКТ, МИ и Т е най-голям, което се
обуславя от факта, че тези сектори са добре
развити. Безспорен е фактът, че сектор туризъм е изключително развит в СИРП. Сектор МИ
е ясно откроен, предвид наличието на морски и
речен природен ресурс, специализирани ВУЗ и
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над 5 морски и речни пристанища. Показателен
е резултатът, че сектори като СИ, където СИРП
е водещ в страната по редица показатели, ПП и
ХБФ, които са водещи за района по обем реализирана бруто продукция, не са обезпечени
или в изключително нисък дял с подготовка на
специалисти от разположените в региона висши
училища. Ниска е активността на научните институти при привличането на най-добрите випускници от висшите училища чрез предлагане на
добри условия за научно развитие и финансова
осигуреност. Непредлагане на отлични студенти възможности за провеждане на стажове с
използване на тяхната научна инфраструктура
по реални научни проекти.

ния съобразени с възможностите на страната
на този етап. От друга страна нивото на сътрудничество и коопериране с фирмите е твърде
ниско. Този извод кореспондира и с резултатите посочени на фиг. 7., където е посочен делът
на съвместните проекти с предприятия от общия брой проекти на изследваните организациите създаващи и подкрепящи иновациите.

Фиг. 7. Участие в програми за безвъзмездно
финансиране

Фиг. 6. Относителен дял на завършилите
специалисти

Активността на изследваните организации,
при участието им в международни и национални донорски програми и проекти с възможности за безвъзмездно финансиране, може да се
проследи на фиг. 7. Възможността за участие в
подобни инициативи се обуславя от различни
фактори, но водещи са наличието както на
осъзната необходимост, така и на самоинициатива и активност от страна на кандидатстващите. Ясно очертана е тенденцията за участие във
ФНИ - 53% от анкетираните са участвали,
предвид на по-големия брой държавни организации, които са към МОН. Нивото на участие в
международни проекти е по-ниско 35%, докато
участието в Националния иновационен фонд
(НИФ) е едва 14%. Ниското участие с проекти
към НИФ се дължи на факта, че водещите организации, които могат да кандидатстват към
него са предприятия в партньорство с научноизследователски организации.
Научните институти на БАН разчитат на
държавни проекти за перспективни изследвания, но все още в страната няма определени
приоритети за развитие на научните направле-

Резултатите ясно показват отново ниско
ниво на сътрудничество с бизнеса, като при
55% от анкетираните едва до 5% от проектите
са с предприятия, а при 36% от проучените
организации този дял достига до 25% (фиг. 8.).
Прекъсната е връзката между големите предприятия, които биха се включили в разработване
на перспективен иновационен проект, както
финансово, така и чрез предлагане на производствена база за експерименти и включване на
свои специалисти в научния екип. Това съществено влияе върху заинтересоваността на мениджърите към резултатите от изследователската дейност и внедряването на иновационния
продукт.

фиг. 8. Съвместни проекти с предприятия като дял
от всички проекти

Преди всичко изследваните организации
сътрудничат с бизнеса в посока на консултации
и обучение, малък е делът на взаимодействие с
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МСП по отношение създаване на нови технологии.
Основните направления в резултатите от
сътрудничеството с бизнеса са посочени на
фиг. 9., като ясно се откроява придобиването
на нов опит. За връзката с предприятията и
наличието на относителна адаптивност, говори
и фактът, че като резултат макар и с ниски
дялове се развиват нови изследователски направления, разкриват се нови специалности,
следдипломни квалификации и курсове, а така
също се получава по-пълна информация за
иновативните потребности на фирмите. Една от
характеристиките при осъществяване на съвместни проекти и нивото на сътрудничество и
коопериране е получаването на допълнително
финансиране, което за съжаление е на последно място, с едва 9% дял от всички посочени
резултати. За съжаление фокусирането на дейността и сътрудничеството с бизнеса само
върху консултации, обучение придобиването на
нов не е достатъчно и не води до комерсиализиране на иновационния продукт.

малки фирми или екипи да довършат своите
проучвания и да успеят да внедрят своите продукти или да продадат ноу-хау на производствени фирми. Отговорите на анкетираните се
разпределят равномерно по факторите влияещи
на иновационната система: видове организационни структури (иновационни центрове, технологични центрове, високотехнологични инкубатори), обучение и международно сътрудничество. Все още сред тях няма единомислие от
какви точно структури има необходимост за
подобряване на иновационната система, поради
различната оценка на техните възможности и
от спецификата на различните научноизследователски организации.

фиг. 10. Фактори имащи значение за подобряване на
иновационната система в СИРП

фиг. 9. Резултати от сътрудничеството с бизнеса

Като водещ фактор за подобряване на
Иновационната система на региона (ИСР), организациите са посочили (фиг. 10.) създаването
на иновационни центрове, центрове за трансфер на технологии и разширяване на международното сътрудничество в областта на иновациите. Повишаването на иновационната култура чрез обучение и развитие на иновационната
инфраструктура чрез създаване на високотехнологични инкубатори и паркове, също намират място при основните фактори за подобряване действието на ИСР. Все още няма изградени технопаркове, които да съдействат чрез
предоставяне на материална база за комерсиализация на иновационния продукт. Високотехнологичните инкубатори не изпълняват своето
предназначение да предоставят възможност на
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SWOT АНАЛИЗ на потенциала за създаване и
подкрепа на иновациите в Североизточния регион за планиране
За да се оцени състоянието потенциала за
създаване и подкрепа на иновациите в Североизточния регион за планиране, е извършен
SWOT анализ, който позволява да се отчете
взаимодействието и влиянието на различните
фактори върху потенциала.
Силни страни на изследователските организации и посредници:
- сравнително добре развита мрежа от
изследователски организации и посредници в големите градове на региона;
- увеличаващо се сътрудничество и интегриране на изследователските организации в европейското изследователско
пространство, участие в международни
проекти;
- постепенно преминаване на проектен
принцип на финансиране на дейността.
Нарастване на приходите от международни проекти;

Пламен Павлов

-

опитен висококвалифициран състав на
изследователските организации.
Слаби страни на изследователските организации и посредници:
- неравномерно разпределение на изследователските структури;
- остаряла вертикална структура и липса на възможности за създаване на хоризонтални връзки и интердисциплинарни изследвания;
- недостиг на управленски знания и
предприемачески умения;
- липсват или са слабо развити иновационните консултации и услуги, особено
за технологичен трансфер;
- общо застаряване на изследователския
персонал;
- в университетите се акцентира върху
обучението и международното сътрудничество, но не и върху сътрудничеството с бизнеса;
- комерсиализацията на изследванията
не е приоритет на организациите;
- недостатъчни инвестиции за нова научна;
- ниска степен на сътрудничество, коопериране, обмен (мрежи) със стопански субекти;
- недостатъчно развито публично-частно
партньорство на научноизследователските организации с държавната и местната власт;
- недостатъчна мотивация за правене на
иновации;
- ниска обща иновативна култура. Слабо
познаване на възможностите за комерсиализиране на разработените научни
продукти.
Благоприятни възможности на средата:
- стратегическо разположение на СИРП
от гледна точка на разположение на
висши учебни заведения, институти на
Българската академия на науките, други научни и информационни центрове,
комуникации, транспорт и др.;
- богат научен потенциал с опит позициониран в региона и възможност за
привличане на високоподготвени специалисти от висшите учебни заведения
разположени в региона.
- относително добра технологична база
изградена във висшите училища и в
научните институти на БАН;

-

възможности за активно кандидатстване по пректи финансирани от фондове
за научни изследвания на Европейския
съюз.;
- навлизане на чужди инвеститори, повишено търсене на местни партньори,
използване на чужд опит (ноу-хау).
Заплахи и рискове на средата:
- застаряване на населението. Емиграция на млади и квалифицирани хора.
Засилване недостига на хора с определена висока квалификация и умения;
- слаба обща иновативна култура и липса на предприемаческа нагласа в голяма част от учените занимаващи се с
научноизследователска дейност;
- нормативната база не стимулира достатъчно развитието на иновациите;
- липсва или е слабо развита научната
среда (вкл. инфраструктурата), подкрепяща развитието на научните и приложните изследвания;
- слаба връзка на научните институти с
бизнеса и невключване на негови представители в изследванията;
- нормативната база не стимулира достатъчно комерсиализирането на научните продукти – слаба и скъпа патентна защита;
- задържане и намаляване на инвестиционния интерес и липса на сериозни
стимули за финансиране на научни изследвания. Липсват или не достигат
финансови механизми за насърчаване
на иновациите и съфинансирането;
- недостатъчно финансиране от страна
на държавата на институтите на БАН;
Изводи
- Налични са част от елементите на регионалната иновационна система.
- Съществува осъзната необходимост от
развитие на иновациите и сътрудничество с предприятията.
- В организациите подпомагащи иновациите, делът на тази дейност е нисък.
- Съществуват сектори на регионалната
икономика необезпечени от образователни и научни организации.
- Разчита се предимно на държавния
бюджет за финансиране на проекти.
- Обновяването на изследователската
техника е с ниски темпове.
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-

Приложните проекти завършили с пазарна реализация и внедряване са с
нисък дял.
Налични са сектори от регионалната
икономика, необезпечени със специалисти от ВУЗ в района.
Липса на планиране при осъществяване на иновационните дейности.
Недостатъчно добре са развити връзките между наука и бизнес.
Основните контакти с бизнеса са за
консултиране и обучение.
Необходимо е развитие на съществуващите и изграждане на липсващите
звена от регионалната иновационна
система с цел превръщането й в
ефективна работеща система.

Препоръки
- Необходими са допълнителни усилия и
специални мерки за развитие на иновационния потенциал на региона за
повишаване на конкурентоспособността на икономиката.
- Необходимо е отделянето на специално внимание върху изграждането и
развитието на про-иновационна среда
(вкл. инфраструктура) в подкрепа на
научните изследвания, предприемачес-

-

твото и иновациите в региона и усъвършенстване на нормативната база за
стимулиране на иновациите.
Необходимо е мобилизирането на подкрепа за развитието на човешкия потенциал и изграждането на съвременна
иновационна култура в региона чрез
насочено обучение на мениджмънта в
научните и изследователските организации и техните сътрудници.

Изследването е в рамките на проект No
014664 "Регионална иновационна стратегия на североизточен район за планиране" (NE - BG RIS) в
рамките на Шеста рамкова програма на Европейския съюз. Координатор на проекта е Сдружение
"Високотехнологичен бизнес инкубатор – Варна с
партньор: Обединение на областните управители от
СИРП; Министерство на регионалното развитие и
благоустройството; Университета в Западна Македония, Гърция; Регионалната администрация на област Лигурия, Италия и Регионалната администрация
на област Абруцо, Италия.

1.

Използвана литература:
Регионална иновационна стратегия на Североизточен район за планиране на България – „Регионална агенция за предприемачество и иновации”,
Варна, 2008.

RESEARCH OF POTENTIAL FOR CREATION AND SUPPORT OF INNOVATIONS
IN THE NORTH-EAST REGION OF PLANNING
Plamen Pavlov
Chernorizets Hrabar Varna Free University, Bulgaria
Abstract
The article shows a research of potential for creation and support of innovations, which is made in the Northeast region for planning on the basis of carried out research within the limits of project No 014664 " Regional
innovative strategy for the North-east area for planning " (NE - BG RIS). The SWOT-analysis is carried out and
recommendations for development are made.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА В ТУРИЗМА
Мария Станкова
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
Туризмът е най-проспериращият отрасъл на българската икономика, който се характеризира с динамично
и устойчиво развитие, с високи темпове на растеж, най-ясно изразени през последните десет години. Неговият
принос в растежа на БВП на страната е безспорен. Днешното състояние на отрасъла се дължи до голяма степен на усилията на частните предприемачи. Факт е, че 99 % от туристическите обекти са частна собственост.
Привлечени са и значителни чуждестранни инвестиции. Потенциалът на пазара привлича големи хотелиерски,
ресторантьорски и туроператорски вериги и компании, с което страната се включва активно в световния процес на глобализация на туристическата индустрия. Налице са и значителни български частни инвестиции, в т.ч.
и инвестиции на "зелено". Приета беше законовата и подзаконовата нормативна база за дейността и развитието
на туризма у нас. Същевременно, въпреки нарастващите резултати и приносът на туризма в развитието на
българската икономика, съществуват редица проблеми, които пречат за привеждането на отрасъла в съответствие с европейските и световните стандарти за качество и гостоприемство.
Ключови думи: диверсификация, туризъм, пазарна динамика, конкурентоспособност
Key words: diversification, tourism, market dynamic, competitiveness

Въведение в проблематиката
Туризмът в представите на повечето хора
е свързан с почивка, нови впечатления и удоволствия. Той трайно е навлязъл в съвременния
живот и е неизменен измерител на неговото
качество. Същевременно, туризмът е един от
най-високодоходните и динамични отрасли на
икономиката. В световен мащаб той е третия
по значение източник на валутни постъпления
след износа на петрол и автомобили с тенденция в началото на ХХІ в. да излезе начело. В
своите прогнози за периода 2003 – 2020 год.
СОТ (Световната Организация по туризма)
предвижда средногодишен темп на нарастване
на международните пътувания в световен мащаб с 4,1%, а в европейски с 3%. На туризма
се падат 7% от общия обем реализирани инвестиции, 11% от световните потребителски
разходи, 5% от всички данъчни постъпления и
една трета от световната търговия с услуги.
Високите темпове на развитието му и големите
обеми валутни постъпления активно влияят
върху състоянието на индустрията. Поради
тази причина, анализа на настоящите условия
на пазара на туристически продукти и услуги,
перспективите за неговото развитие и приноса
му към световната и национални икономики е
от важно значение.
Постановка на проблема
Задълбоченото познание за туристическата
индустрия започва от базисни понятия, които
имат основополагащо значение за разбирането

на отделните проблеми, свързани с нея, и механизма на функционирането й като цяло.
Вниманието се насочва и към формите на проявление на организационните структури в туризма и конкретните изражения на дейността
им.
Настоящата разработка разглежда една от
стратегическите алтернативи на перспективното планиране – диверсификацията. Проблематиката не е намерила широко отражение в специализираната литература, нито в практиката
на отрасъл Туризъм в България. Трябва да се
отбележи и факта, че макар първите теоретични разработки да са се появили още през 20-те
години на ХХ век в чужбина, все още не е разработена универсална концепция, която да задоволява потребностите на много от предприятията, които желаят или са принудени да се
диверсифицират.
Съществуващите теоретични разработки
се основават предимно на натрупания практически опит на предприятията. Този опит обаче е
твърде нееднозначен и противоречив, за да се
изработи единна концепция за диверсификация.
И до днес теоретичната основа на диверсификацията е твърде нееднородна и не притежава
универсалност, което на свой ред затруднява
прилагането й в практиката. В България не е
натрупан достатъчно практически и теоретически опит в тази насока. Съществуват единични примери на проява на някои форми на диверсификация, за успешността на които е
сложно да се съди. Понастоящем, в условията
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на пазарна икономика, диверсификацията е
важно направление с цел адаптация. Изучаването на световния опит и възможностите за
приложението му в нашите специфични условия е от голямо значение.
Диверсификацията цели да се подобри
бизнес средата и да се предложат инвестиционни решения, които да насърчат туризма и
развитието на бизнеса чрез изграждане на туристически атракции и свързана с тях туристическа инфраструктура, популяризиране и модернизиране на туристическите обекти, разширяване и подобряване маркетинга на туристически дестинации, увеличаване на пазарната
информация в рамките на туристическата индустрия и политика, както и укрепване на партньорството между различните участници. Познаването на методите на диверсификация в
туризма и трудностите срещани при тяхното
прилагане е ключов момент. Трябва да се отбележи, че те произхождат и са неразривно
свързани с еволюцията на стратегическото
планиране и наблюдаваните по отношение на
него нови тенденции.
Политиката на диверсификация на туристическия продукт в България се основава на
възможностите, които страната има да развива
не само летен и зимен, но и алтернативен туризъм – селски, екологичен, културен и т.н.
Съществен елемент на политиката на диверсификация е максимизиране въздействието чрез
подкрепа на по-големи проекти, като например
развитие на стратегически разположени туристически продукти. Те могат да бъдат свързани
с културното и природно наследство или с групи от съществуващи малки обекти, извън високоразвитите туристически центрове, където
туризмът е съсредоточен в момента, и фокусиране на инвестициите в по-слабо развитите,
но притежаващи значителен туристически потенциал места.
В тази връзка, държавната политика за
превръщането на България в съвременна и
развита туристическа страна е насочена към
създаване на предпоставки, от една страна, за
преодоляване на съществуващите диспропорции чрез диверсификация на националния туристически продукт. От друга страна, към стимулиране на качеството, като основа за конкурентоспособността на българския туристически
продукт.
Туристическият продукт е сложна система
от веществени и нематериални блага от платени и безплатни ползи, при която се наблюдават
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две фази на производство. Това са подготовка
на туристически продукт (създаване на материална база, подготовка на кадри, разполагане на
продукта във времето и пространството преди
да бъдат обслужени туристите) и производство
и потребление на туристическия продукт под
формата на обслужване.
Широко разпространената дефиниция на
туристическия продукт е изградена върху идеята за многокомпонентността на съдържанието
му, включваща следните елементи:
- туристически атракции, които биват
два вида:
• местни атракции:
9 природно-климатични дадености ;
9 антропогенни
дадености,
свързани с бит, обичаи и останки от древни култури;
9 инфраструктурни дадености
(архитектура и други);
• атрактивни събития – специално организирани прояви, с цел
увеличаване броя на туристите
(панаири, изложби, конгреси,
състезания, фестивали и други)
към дестинацията.
- туристическа суперструктура (настанителна структура) – достъпни условия на дестинацията или мястото, където е съсредоточена туристическата
атракция (места за настаняване, хранене, обслужване) - тези фактори не
предизвикват туристопоток, но се обмислят като необходимо условие за
неговото първоначално формиране и
времево и пространствено насочване;
- достъпност (инфраструктурна обезпеченост) – наборът от необходими услуги по придвижване на туристи
(международен транспорт, комуникации, визи и пр.).
Постигането на успех и рентабилност в
рамките на туристическия пазар, на който оперира туристическото предприятие се обуславя
преди всичко от характеристиките, съдържанието и привлекателността на предлагания от
него туристически продукт. За да е продаваем,
той трябва да съдържа набор от основни и допълнителни услуги в съчетание с атрактивност,
уникалност и допълнителни потребителни стойности, базирани на:
- наличните
в
дестинацията
/туристическото място/ природни (въз-
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дух, вода, слънце, ландшафти и др.) и
антропогенни ресурси (исторически,
културни, архитектурни забележителности), които могат да привлекат вниманието на туриста и да го провокират
към желанието да извърши пътешествие, а в последствие и да инициират
повторна покупка;
- настанителната база - (средства за
подслон и места за настаняване на туристите, заведения за хранене и развлечения, съоръжения за спорт и други
видове активен и пасивен отдих и т.н.),
която сама по себе си не е фактор,
влияещ на мотивацията за пътешествие, но чието отсъствие провокира
многобройни препятствия за възможното пътешествие;
- възможностите за предвижване, които
в определена степен зависят от използвани от туристите различни видове
транспорт. Тези възможности се оценяват по-скоро от гледна точка на тяхната икономическа достъпност, отколкото от гледна точка на бързината на
предвижване.
Разглеждан в описания формат на комплекс от услуги, предоставяни на клиентитетуристи от туристически предприятия, туристическия продукт е резултат от дейността на туристически агенции – туроператори и турагенти, транспортни предприятия, хотелски структури, ресторанти и развлекателни заведения,
аниматорско и екскурзионно обслужване, застрахователни агенции и пр. Той може да се
представи и като услуга – основна и допълнителна, удовлетворяваща потребностите на туристите по време на пътуване и подлежаща на
заплащане от тяхна страна. Подобно разделение от гледна точка на потребителските свойства обаче е условно. Така например, включените в комплексното обслужване екскурзии се
смятат за основни услуги, но ако туристът решава да ги придобие самостоятелно в мястото
на пребиваване, то те се превръщат за него в
допълнителни. Така зададена, разликата между
основните и допълнителните услуги се състои в
тяхното съотношение спрямо първоначално
придобития от туриста пакет или комплекс туристически услуги.
Законът, регламентиращ извършването на
туристически дейности в България определя
туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в култур-

ни прояви, форуми и други. Всичките се осъществят в туристически обекти и са насочени
към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират
туристическия продукт.
Като туристически дейности се определят
туроператорската дейност и туристическата
агентска дейност, хотелиерството и ресторантьорството, и предоставянето на допълнителни
туристически услуги [11]. По смисъла на този
закон: "турист" е всяко физическо лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга. За статистически цели се ползват понятията за посетител и международен
посетител, определени от Световната организация по туризъм и приети от Статистическата
комисия на ООН (Станкова, М., 2003). "Туристически продукт" е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в
един или няколко туристически обекта. "Основни туристически услуги" са нощувка и хранене, както и транспортните услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта. "Допълнителните туристически услуги" са
услугите, свързани с пътувания, развлечения,
прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги. Конгресни
и делови прояви, ползване на въжени линии,
отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове
по езда, яхтинг, сърф, ски-училища, училища
за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма.
Използвайки посочените определения за
база, основния туристически продукт в реалната туристическа практика се явява комплексното обслужване, включващо стандартен набор от
услуги, продаван на туристите под формата на
туристически пакет (package-tours). По аналогия
със
стоките,
имащи
материалновеществена форма, в туристическия продукт
могат да се разграничат три равнища:
- на продукта като замисъл;
- на продукта в реално изпълнение;
- на продукта с подкрепящи фактори [7].
В основата, на който и да било туристически продукт е заложена необходимостта от
удовлетворяване на някаква потребност. Затова
сърцевината на продукта, неговата същност е
така нареченият замисъл, т.е. насочеността му
към решаване на определен въпрос, задоволяване на конкретна потребност. Какво всъщност
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придобива туриста, закупувайки туристическия
продукт? В действителност, както вече бе отбелязано, той придобива не продукт, като такъв с
определен набор свойства, а способността на
продукта да задоволи някаква негова потребност. Следователно, за туристическото предприятие огромно значение има представянето и
разпространяването не на свойствата на неговия продукт, а реалната полза и изгода от него
за потенциалните клиенти-туристи.
Ако замисъла на туристическия продукт е
неговата съдържателна страна, то по форма
туристическия продукт в реално изпълнение
представлява именно определен набор от
свойства, позволяващи да се реализира този
замисъл, т.е. да се задоволи някаква потребност на клиента. Затова като второ равнище на
туристическия продукт се разглеждат неговите
свойства и характеристики: равнище на качество, комфорт, престиж, икономичност, безопасност, степен на оказано впечатление и т.н.
На третото равнище се моделират допълващите фактори за туристическия продукт –
елементите на туристическото обслужване и
атрактивността. Дейността на туристическото
предприятие трябва да бъде насочена към
формиране на приятелски, доброжелателни
отношения с клиента, към оказване на всестранна помощ, допълнителни и символични изгоди. Това може да се постигне посредством
високо равнище на качеството и експедитивност на обслужването, с консултиране и информиране, с неформално общуване и пр.
Диверсификация: Алтернативни продукти
Туризмът в България в обозримо бъдеще
ще запази своята концентрираност, свързана с
монофункционалните туристически комплекси,
типични за усвояването на черноморското
крайбрежие. Не трябва да се забравя обаче, че
българската неголяма брегова ивица е практически усвоена, а по дължина и капацитет на
крайбрежието отстъпваме на редица европейски държави, в т.ч. и на съседните Гърция и
Турция. Очевидно трябва да се търсят алтернативи за диверсификация на туристическия продукт в изградените морски курортни комплекси. Но основния резерв за това е свързан с
постепенно разширяване на опорните пунктове
и зони във вътрешността на страната, които в
много случаи изискват търсене на алтернативни продукти [10].
В аспекта на туристическото предлагане,
дестинация България може да заяви голямо
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разнообразие от туристически активности,
свързани и едновременно с това, произтичащи
от благоприятното й географско положение и
развивания рекреативен туризъм. При анализ
на възможните алтернативни и допълващи туристически дейности по българското черноморско крайбрежие се открояват следните варианти:
а) дейности на сушата:
- колоездене: развити са и са маркирани
много маршрути за колоездене - те са
с различна степен на трудност и дължина и могат да бъдат комбинирани с
разглеждане на забележителности като
природни обекти, манастири и културни и архитектурни обекти и др.;
- алпинизъм: използване на естествени
дадености или изкуствени стени за
обучение, тренировки и състезания по
скално катерене, алпинизъм и пр.;
- пещернячество: подземните скални
пластове в България и рисунките в пещерите представляват интерес за туристи със специални интереси и специалисти и са предпоставка за развитие на приключенски туризъм;
- пешеходни турове: възможностите за
пешеходен туризъм по Черноморието
са неограничени и той е достъпен в
различна степен на атрактивност през
четирите годишни сезона;
- наблюдаване на птици: кръстопътното
разположение на страната, съчетанието от средиземноморски и континентален климат, както и отчасти ненарушената околна среда провокират интереса на много орнитолози – специалисти или любители;
- конен спорт: варианти за развитие и
предлагане на конен спорт има както в
самите курортни комплекси и населени места, така също и в близост до тях
- трябва да се отбележи, че в поголемите комплекси са поставени традиции в предлагането на този вид туризъм още през 80-те години на отминалия век;
- голф: към настоящия момент към изграждането на голф игрища се пренасочват значими инвестиции - важно е
обаче и отчитането на факта, че голфа
е малко популярна за България спортна игра, което означава, че в началото
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продукта ще бъде ориентиран само
към чуждестранните туристи;
б) дейности, свързани с водата:
- плуване, сърфинг и други водни (морски) занимания: морските курорти и
крайбрежни населени места, освен почивка на плажа и развлекателни заведения, могат да предлагат и възможности за практикуване на разнообразни
водни спортове като подводен риболов, подводна археология, водни паркове, уидсърфинг, уекборд, кайтсърфинг и др;
- каране на кану-каяк, салове: в естествени или изкуствено създадени условия
тези активности привличат туристите с
приключенски дух и са подходящо
средство за ангажиране вниманието
им, особено при лошо време, например;
в) разнородни дейности (природни и антропогенни) по територията на цялата страна:
- балнеология/спа курорти: България е
страна изключително богата на минерални ресурси - по-големите и популярни центрове на балнеологията и
спа-туризма се намират в районите на
Югозападна България, на Черноморското крайбрежие, както и в Северна
България - близо до Монтана, Видин,
Плевен и около София. Предлаганите
специализирани услуги по мнението на
специалистите са с много добро професионално изпълнение, качество на
възприятията и атрактивност за клиентите-туристи;
- паркове за приключения в националните и природни паркове Рила, Пирин,
Витоша, Стара планина, Странджа, зоокътове и пр.;
- музеи, археологически обекти, черкви,
манастири и др.;
г) дейности във въздуха: България е страна със слънчев и сух климат, който издига облаците нагоре в атмосферата - поради тази
специфика могат да се развиват дейности със
спортен характер като парапланеризъм, параграглайдинг, парашутизъм и т.н.;
Данните от изследванията през последните
години показват, че удължаването на престоя и
увеличаването на дела на повторните (чести)
посетители, освен известните предимства по
отношение на разходите за маркетинг и реклама, могат да спомогнат и за смекчаване на

проблема с териториалната концентрация и за
по-широко разпределение на ползите от туристическото развитие. Така например, при чуждестранните посетители има ясна връзка между
броя на посетените места и продължителността
на престоя. От по-висока повторяемост на посещенията печелят преди всичко селищата във
вътрешността на страната и особено тези, които привличат по-малък дял от посещенията
[26].
Алтернативния или още нетрадиционен туризъм като организационна и функционална
категория (съвкупност от съответни форми и
видове) и като нови места за посещение (в
пространствено-географско измерение), се
нуждае от сериозно осмисляне. Когато става
дума за алтернативен туризъм или алтернативни форми на туризъм, това означава използване на нови възможности, които не следва да се
разглеждат като противостоящи на досегашните, а като успешно допълнение. Както в национален, така и в регионален план.
Живота в условията на динамика и стрес,
обезличаване и затваряне на личността, както и
отчуждаването от природата, повишават ценността и привлекателността на туристическите
пътувания, предлагащи условия за:
- откъсване и бягство от ежедневието,
- освобождаване от стреса,
- физическо и психическо възстановяване,
- интегриране към определени социокултурни групи.
В този смисъл, успеха на туристическите
дейности до голяма степен е свързан именно
със състоянието на околната среда, сред която
протичат. Връзката между туризма и природната среда е двустранна. Така например, през
последните 20 години европейският туризъм се
характеризира с висок темп на развитие, който
доведе до пресиране на основните туристически курорти и на досега неизползваните територии, предимно по крайбрежията. В резултат се
задълбочиха управленческите проблеми по
отношение на условията, удобствата и посетителите. Осъзнаването на екологичните проблеми от туристите доведе до действия в обществения и частния сектор, които имат за цел да
се борят с проблемите, възникнали вследствие
на туристическата дейност. Секторът отговаря
на желанието за по-добра грижа за околната
среда по няколко начина, а именно:
- развитие на устойчиви туристически
стратегии в обществения сектор и ос-
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новаването на Асоциации по проблемите на околната среда в частния сектор;
- развитие на различни кодекси по ръководство и индивидуални регулиращи
мерки от частния сектор;
- набор от съвместими действия на
международно, национално и местно
ниво, свързани с изследването на туризма и проектите, които тестват неговото правилно и целесъобразно развитие;
- предлагане на нови туристически продукти, насочени към любителите на
алтернативния туризъм.
Свидетели сме на формирането на нов,
различен от сегашния тип туристически пазар.
Новите поведенчески модели са резултат от
промяната в начина на живот на хората и нарастващото свободно време. Те са свързани
преди всичко със стремежа към здравословен
начин на живот, желанието да се получи повече
от живота, да се живее по-дълго, по-активно и
по-съзнателно.
България е дестинация със значим потенциал за развитие на алтернативни туристически
дейности, които от гледна точка на туризма
могат да се превърнат в организационни, икономически, психологически и дори физиологични предимства. Особено, когато става въпрос за посетители от високо индустриализираните страни. Резервите за развитие все повече
трябва да се търсят в неурбанизираната, селска
среда. Традициите, духа, архитектурата в българските села са самобитни и уникални почти
по цялата територия на страната. Българският
селски двор и градина са антипод на едрото
високоиндустриализирано монокултурно фермерско стопанство в чужбина. Създаваното с
десетилетия растително и животинско разнообразие на малка площ ги прави твърде своеобразен туристически ресурс – малки «ботанически» и «зоологически» градини, с типичните
за България билки и подправки. Не по-малко е
значението на разнообразния и приятен за окото ландшафт, особено в районите на съхранена
природна среда [9, 165-179].
Колкото и перспективна и необходима да
изглежда новата политика на диверсификация
на туристическия продукт и възможностите,
които България има в развитието не само на
летен, но и на зимен туризъм и всички форми
на алтернативен туризъм – селски, екологичен,
културен и т.н., трябва да се подчертае, че
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една от основните предпоставки за реализацията им е наличието на адекватна институционална организация. Важни са мястото и ролята на
местните, регионалните и националните туристически организации, споразуменията и програмите за трансгранично сътрудничество и др.
Необходимо е преосмисляне на досегашното
развитие и търсене на най-рационалните възможности за формирането на просперираща
туристическа индустрия в България. В този
процес на преосмисляне и на оформяне на
новото туристическо развитие е необходима
намесата и на науката, и в това число на географията. Например, в решаването на проблемите за просперитета на екологичния туризъм
е нужно да се съставят и реализират научни
програми за комплексни природо-географски
изследвания на подходящите територии [2]. За
всяка рекреационна територия да се разработят
нормативи за нейното рекреационно натоварване, съобразно нейния капацитет. И не на
последно място – да се предприемат адекватни
мерки по популяризирането и рекламирането
на дестинация България като ново място, предлагащо природа, култура, древни традиции и
пр. алтернативи на масовизирания туристически продукт.
Заключение
Приведените примери и направени предложения съответстват на заложените перспективи в Стратегическите насоки на Европейския
съюз за развитие на селските райони за програмния период 2007-2013 година. Приоритетите на съюза за опазване и защита на природните ресурси и околната среда в селските райони
предвиждат финансовите средства и усилия да
бъдат насочени към три области на ниво ЕС биоразнообразие и опазване на високата природна стойност на земеделските и горските
системи, водите, промените в климата. Те са
повлияни също от Давоската Декларация за
промяната в климата и от цялостната й подкрепа от страна на СОТ.
С оглед на постигане на посочените приоритети, България като страна, развиваща приоритетно туризъм и като членка на ЕС трябва да
фокусира финансовата помощ и усилията си
върху ключови дейности за насърчаване на
екологосъобразните и устойчиви икономически
взаимоизгодни инициативи. Предоставянето на
екологични услуги, особено чрез агроекологични мерки, може да допринесе за идентичността на селските райони и хранителните
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продукти, които се произвеждат там. Те могат
също така да формират основата за икономически растеж и работни места чрез туризъм и
предлагане на места за отдих. Особено, когато
са свързани с диверсификацията в туризма,
занаятите, обучението и нехранителния сектор.
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APPLICATION OF DIVERSIFICATION IN TOURISM
Maria Stankova
Neofit Rilski South-west University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
Observing the tendencies of the international tourist market through the last few years shows some changes
in the behavior of the real and potencional tourists. These changes are significant and reflect on all participants of
the process of forming and realizing the tourist product – the suppliers of the tourist package, its manufacturers
and distributors. In this new situation, new, higher requirements are brought up to the indicators for steadiness,
diversity and quality, ensured from the tourism industry. The initiated surveys on the international tourist market
show the appearance of new customer’s segments (OECD Tourism Committee). Their forming had begun in the
middle of 90’s of the XX – th century, and till now under the influence of the world processes of transformation,
globalization, commercialization and last but not least – antiterorism got exact and distinct characteristics.
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ЗНАЧЕНИЕ НА ПЕЛЕТОПРОИЗВОДСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Даниел Павлов
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Резюме
Пелетите и био-брикетите са твърди горива все още нови за българския пазар. Причините да бъдат
непознати за масовия купувач се крият в относително по-високите първоначални и експлоатационни разходи
спрямо потреблението на други горива. Въпреки това, отделни български предприемачи правят опити да
произвеждат пелети и био-брикети, като техните очаквания са за повишаващо се потребление през следващите
години в резултат от развитието на българската икономиката и подобряване стандарта на живот.Целта на
настоящия доклад е да изследва междуотрасловата обвързаност при производството на пелети и био-брикети с
акцент върху управлението. В изпълнение на целта са поставени следните задачи: да се представи
необходимостта от ползване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като предпоставка за
устойчиво развитие; да се посочат характеристики на пелетите и био-брикетите като предпоставка за тяхното
пазарно търсене; да се очертаят контурите на стратегически обединения на принципа на вертикалната
интеграция при производството на пелети, които включват дърводобивни фирми. Представените варианти са в
основата за изграждане на вертикални връзки и мрежи за сътрудничество. Те са разработени от автора в
качеството му на Ръководител Център за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет
„Ангел Кънчев” в отговор на реално запитване от стартиращ пелетопроизводител в община Сливо поле, област
Русе и спомагат за по-доброто разбиране на междуотрасловия характер на дейността, и нейното значение
върху устойчивото развитие.
Ключови думи: пелетопроизводител, дърводобивна фирма, вертикална интеграция
Key words: pellet producer, wood cut firm, vertical integration

Увод
Нарасналото внимание към ограничените
ресурси, разрушаването на околната среда и
мултиплицираните отрицателни последици към
човечеството са в основата на ускорени
многобройни изследвания, чиято цел е да се
предложи дългосрочно решение на проблема с
ресурсната осигуреност. За първи път през
1972 г. тези проблеми систематизирано са
адресирани чрез доклада на Римския клуб [12]
– “Стоп на растежа”. Основното съдържание
на този доклад обхваща няколко главни
констатации, актуални и през ХХІ век [4]:
- нарастване
на
населението
по
експоненциален закон;
на
ресурсите,
- ограниченост
включително на земните площи;
- бързо нарастване на потребността от
енергия и енергоносители;
- рязко и тотално замърсяване на
околната среда.
Представените
констатации
тласкат
човечеството към глобална криза, чието
предотвратяване се залага в концепцията на
устойчивото развитие, а именно – благата да
се потребяват така, че и бъдещите поколения
да могат да задоволяват своите потребности
[11]. Това налага разумно оползотворяване на
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оскъдните
блага,
както
и
замяна
на
изчерпаемите
енергоресурси
с
горива,
получени от възобновяеми енергийни източници.
1. Необходимост от възобновяема енергия
Според доклада на Европейската комисия
Energy for the Future: Renewable Sources of
Energy в началото на ХХI век делът на
възобновяемите
енергийни
източници
в
енергопотреблението на Европейския съюз е
6%, а сумарният дял на петролните горива,
въглищата и природния газ възлиза на 79%.
Останалите 15% представляват делът на
ядрената енергия. Около 50% от различните
енергийни източници в потреблението на ЕС се
осигуряват чрез внос от страни извън ЕС. Ако
тенденциите
в
развитието
на
енергопроизводството
се
запазят
през
следващите 20 - 30 години, то делът на
минералните горива се очаква да достигне
(86%), като останалата енергия ще е ядрена
(6%) и от възобновяеми източници (8%). Освен
това, делът на вноса от страни извън ЕС се
очаква да нарасне на 70% от общото
енергопотребление, като специално за дела на
нефта се поднасят прогнози, че може да
достигне 90% [13].

Даниел Павлов

Крайното енергийно потребление (КЕП) е
сума от всички горива и енергии, предоставени
на
крайните
консуматори:
индустрия,
транспорт, бит, услуги и селско стопанство.
Прогнозите на Агенцията за енергийна
ефективност в Националната дългосрочна
програма по енергийна ефективност до 2015 г.
са за нарастване на стойностите на КЕП в
България, което изисква предприемане на
действия
за
увеличаване
на
енергопроизводството у нас [6].
ЕС работи за намаляване на въздействията
на промените в климата и за установяване на
обща енергийна политика. Като част от тази
политика държавните глави и министърпредседателите на държавите-членки приемат
през м. март 2007 г. задължителни цели за
увеличаване на дела на възобновяемата
енергия [8]. До 2020 г. възобновяемата
енергия трябва да съставлява 20% от крайното
потребление на енергия в ЕС (8,5% през 2005
г.). За да се постигне тази обща цел, всяка
държава-членка трябва да увеличи своето
производство и използване на възобновяема
енергия
за
електричество,
отопление,
охлаждане
и
транспорт.
Данните
са
представени в табл. 1. въз основа на Директива
на Европейския парламент и Съвет през 2008 г.
по употребата на енергия от възобновяеми
източници.
Табл. 1. Дял на възобновяемата енергия от крайното
потребление на енергия в страните от ЕС през 2005
и цели за 2020 [10]
Държава
2005
2020
Швеция
39,8%
49%
Латвия
34,9%
42%
Финландия
28,5%
38%
Австрия
23,3%
34%
Португалия
20,5%
31%
Дания
17,0%
30%
Естония
18,0%
25%
Словения
16,0%
25%
Румъния
17,8%
24%
Литва
15,0%
23%
Франция
10,3%
23%
Испания
8,7%
20%
Гърция
6,9%
18%
Германия
5,8%
18%
Италия
5,2%
17%
България
9,4%
16%
Ирландия
3,1%
16%
Полша
7,2%
15%
Великобритания
1,3%
15%
Словакия
6,7%
14%

Холандия
Чехия
Белгия
Кипър
Унгария
Люксембург
Малта
ЕС-27

2,4%
6,1%
2,2%
2,9%
4,3%
0,9%
0,0%
8,5%

(продължение)
14%
13%
13%
13%
13%
11%
10%
20%

Всяка държава следва да гарантира
надеждна
енергийна
система.
Газовите
конфликти между Русия и Украйна [1, 5] и
неблагоприятните
им
въздействия
върху
потребителите
на
алтернативни
горива
допълнително
подкрепят
нуждата
от
увеличаване на националната енергийната
независимост, в т.ч. и на Република България.
Биомасата е един от възобновяемите
източници на енергия и като такава тя
предопределя
устойчивото
развитие
на
стопанските и нестопанските формирования.
Нарастващото потребление на биомаса води и
до нуждата от анализ на ролята публичния и
частния сектор за финансиране опазването на
околната среда в България. Такъв анализ
доказва нуждата за промяна в нагласата, че
управлението на околната среда е задължение
само на държавата към разбиране на
значението и подкрепа на активността в
частния сектор. Необходимо е да се
комбинират частни и публични ресурси,
включително под формата на публично-частно
партньорство [3].
Обработването на биомасата във вид на
пелети и био-брикети позволява тя да се
използва като твърдо гориво, което позволява
да се заменят някои изчерпаеми горива, т.е. да
се създаде устойчиво функциониране на
антропогенната дейност и да се създаде
поминък и жизнен стандарт, приемлив за
поколенията.
В
следващата
част
от
разработката
се
представят
основните
характеристики на тези горива.
2. Характеристики на пелетите и био-брикетите
като предпоставка за тяхното пазарно търсене
Една
от
най-бързо
развиващите
се
енергийни технологии, която не изисква големи
капиталовложения, е производството на пелети
и био-брикети. В редица страни като Швеция,
Австрия, Финландия, Германия и др. са
изградени заводи за производство на био-
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брикети и пелети от отпадъчна биомаса, както
следва [2]:
- от селското стопанство – слама,
слънчогледови стъбла, лозови пръчки,
клони от овощните дървета и др.;
- от дърводобива – вършина, клони, кора,
маломерни
и
нестандартни
обли
материали, суха и паднала маса, и
други като при преработката на едно
дърво, около 35% от него се изхвърлят;
–
трици,
- от
дървообработването
стърготини, талаш, капаци, изрезки,
малки парчета и др.;
- от целулозно-хартиената промишленост
– стърготини, кора, отпадъчна хартия и
др.
- Някои
от
потребителските
характеристики на тези горива са [7]:
- Пелетите са компактни, лесни за
транспортиране и работа, позволяват
автоматично подаване на горивото,
имат относително високо енергийно
съдържание и са лесни за поддръжка и
почистване. При изгарянето на 1 тон
пелети остава около 10 кг. пепел.
Техен
недостатък
е
високата
технология
на
производство
и
потребление, което ги прави по-скъпи в
сравнение с био-брикетите и дървата за
огрев.
- Био-брикетите (познати и като екобрикети) са по-широко разпространени
на българския пазар от пелетите; с повисока калоричност в сравнение с
дървата за огрев и с по-малко пепел.
Техни недостатъци са: не позволяват
автоматично подаване на горивото; поскъпи са от дървата за огрев. Биобрикетите могат да бъдат използвани
както в камини и печки, така и в
отоплителни системи с водогрейни
котли с различна мощност.
Поради
интелигентния
произход
на
топлинната
енергия
при
пелетите
потенциалните клиенти могат да се търсят сред
потребителите на електрическа енергия, газ и
нафта за топлинни нужди. Известен оптимизъм
в тази посока дават данните от табл. 2., в която
са представени финансови данни за енергийния
потенциал на биомаса в България в Доклад по
Проект ACCESS, разработен от Черноморски
регионален енергиен център през 2007г.
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Табл. 2. Годишни разходи за отопление на жилище с
годишна консумация от 100 GJ, [9]
Горива
EUR
Дървесни брикети
556
Дървени трески
576
Дърва за огрев
577
Промишлени отпадъци
577
Въглищни брикети
590
Дървесни пелети
850
Централно отопление
1 020
Природен газ
1 160
Електроенергия
1 480
Нафта
2 360

Използването
на
дървесината
в
дървообработващите
дейности
води
до
нарастване на нейната стойността, в това число
и на дървата за огрев. От друга страна,
увеличеният брой потребители на пелети е
предпоставка за намаляването както на
себестойността на 1 тон, така и на продажните
цени на котлите (и печките) за горене на пелети.
От пелетопроизводителите се очаква да
изградят
съответните
връзки
както
с
доставчиците
на
биомаса,
така
и
с
потребителите на пелети и био-брикети.
Предпоставка за успешната им стопанска
дейност е наличието на варианти за вертикална
интеграция. В следващата част от разработката
се очертават контурите на стратегически
обединения на принципа на вертикалната
интеграция при производството на пелети. Тези
формирования
благоприятсват
социалноикономическите измерения на устойчивото
развитие и допринасят за опазването на
околната среда.
3. Вертикална интеграция при производството
на пелети и био-брикети
Базов ресурс при производството на пелети
и
био-брикети
е
биомасата.
Това
е
предпоставка
за
изграждане
на
междуотраслови връзки чрез мрежи за
сътрудничество (стратегически обединения),
като най-общо могат да се ползват следните
варианти
на
вертикална
интеграция,
разработени от автора в качеството му на
Ръководител Център за насърчаване на
предприемачеството
към
Русенския
Университет в отговор на реално запитване от
дърводобивна фирма НИК-05 ЕООД с цел
стартиране на пелетопроизводство в община
Сливо поле, област Русе. Те са във връзка с
подготовката на проект „Използване на
биомаса
–
енергийна
ефективност
и
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благоприятно за околната среда решение” [14]
на Русенския университет през 2008г.
3.1.Вертикална интеграция “напред”
Вертикалната интеграция ''напред'' може
да се разгледа в два етапа: 1/от дърводобивна
фирма
към пелетопроизводител и 2/ от
пелетопроизводител към търговци на пелети и
био-брикети.
етап
на
вертикалната
През
първия
интеграция
напред
инициативата
е
в
дърводобивната фирма. Нейното ръководно
тяло може да предприеме следните инициативи:
на
Продажба
на
дървесна
маса
пелетопроизводител. Дърводобивната фирма
доставя на пелетопроизводителя дървесната
маса, като разходите й свързани с тази дейност
са за добиване (събиране), складиране и
транспортиране (доставка) на биомасата. Този
вариант е препоръчителен за дърводобивната
фирма при заявено достатъчно количество
биомаса от страна на пелетопроизводителите.
Пелетопроизводителят
самостоятелно
събира и транспортира отпадъчната биомасата
от
сечищата.
При
заявено
ограничено
количество на отпадъчна биомаса е възможно
пелетопроизводителят
самостоятелно
да
събере със собствена техника и транспортира
вторичната суровина до складовото си
стопанство. При този вариант се “поръчва”
изчистване на горските площи от отпадъчната
биомаса в рамките на нормативната уредба.
Пелетопроизводителят придобива отпадъчна
биомаса на относително по-ниска цена, спрямо
варианта, когато я закупува.
Собствено производство на пелети. При
този
сценарий
дърводобивната
фирма
организира самостоятелно производство на
пелети и брикети, като ползва собствената си
биомаса като суровина. Фирмата може да
създаде
дъщерно
предприятие
пелетопроизводител, което да е в ролята на
стратегическа бизнес единица. Произведеното
количество пелети и еко-брикети може както да
се продава на клиенти, така и да се ползва за
обезпечаване на собствените нужди на
фирмата от топлинна енергия – отопление на
административни
сгради,
халета
и
др.
Дърводобивната фирма би намалила своята
енергийна
зависимост
и
подобрила
финансовите си показатели.
През
втория
етап
на
вертикалната
интеграция напред (от пелетопроизводителя
към търговеца на пелети и био-брикети)

инициативата е в пелетопроизводителя. Той
инициира делови контакти с местни и
чуждестранни търговци с цел сключване на
договори за покупко-продажба на пелети и биобрикети. По отношение на еко-брикетите могат
да се ползват доставчиците на дърва за огрев,
защото печките и камините, използвани при
дървата за огрев, са подходящи и за горене на
био-брикети
и
донякъде
на
пелети.
Потребителските преимуществата на пелетите
се
открояват
при
използването
на
специализирани печки или котли. Търговците
на пелети могат да бъдат: големи търговски
вериги, малки специализирани магазини,
фирми за дърва за огрев, магазини за
конвенционални и пелетни печки и котли.
Директни клиенти биха били организации, при
които котелът в топлинното им стопанство
работи с пелети или еко-брикети.
Възможно е пелетопроизводителят да
изгради собствен магазин, в който да предлага
както пелети и еко-брикети, така и печки и
котли за тяхното горене.
3.2. Вертикална интеграция “назад”
Вертикалната интеграция “назад” също
може да се разгледа в два етапа: 1/ от
търговците на пелети и био-брикети към
пелетопроизводителя и 2/ от производителя на
пелети и брикети към доставчика на биомаса (в
случая дърводобивна фирма).
През първия етап на вертикална интеграция
назад (от търговеца към пелетопроизводителя)
инициативата е в търговеца. Той сключва
договори за покупка на пелети и био-брикети,
но и може да подтикне създаването на
предприятие за тяхното производство в райони
с нужните горски площи, в които липсват
пелетопроизводители. За целта търговецът
може да изгради собствено предприятие за
производство на пелети и брикети или
финансово да подпомогне изграждане на
съвместно предприятие с дърводобивна фирма,
с което се пораждат следните отговорности:
- за дърводобивната фирма - да достави
нужната биомаса,
- за
смесеното
предприятие
да
произведе пелетите и еко-брикетите,
- за търговеца – да осигури тяхната
пазарна реализация.
Този вариант би бил атрактивен за търговци,
които оперират в зони, бедни на биомаса и с
високи цени на конвенционалната енергия.
Същият вариант е атрактивен и за директни
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клиенти – организации, при които котелът в
топлинното им стопанство работи с пелети или
еко-брикети.
През втория етап на вертикална интеграция
назад (от производител на пелети и брикети
към дърводобивната фирма) инициативата е в
пелетопроизводителя. Той влиза в договорни
взаимоотношения с дърводобивната фирма с
цел ползване на нейната отпадъчна биомаса.
Възможни са няколко варианта:
Пелетоизводителят самостоятелно събира и
транспортира
отпадъчната
биомаса.
Необходимо
е
пелетопроизводителят
да
разполага
с
нужната
техника.
За
пелетопроизводителя това е най-евтиният
начин за осигуряване на биомаса, защото
основните му променливи разходи са свързани
с осигуряване на гориво за техниката и
възнаграждения на техническия персонал, зает
с “почистване” на горските площи.
Пелетопроизводителят закупува дървесна
биомаса. При този сценарий не е необходимо
пелетопроизводителят
да
разполага
със
специализирана горска техника. Разходите му
за доставката на суровината са променливи,
т.е. те са за единица биомаса. Цената на
закупената биомаса зависи от мястото, където
се сменя нейната собственост – горски площи
(сечище), склада на дърводобивната фирма
или склада на пелетопроизводителя. Найвисока продажна цена за единица биомаса е,
когато
дърводобивната
фирма
достави
биомасата в складовото стопанство на
пелетопроизводителя, а най-ниска – когато
пелетопроизводителят натовари биомасата от
сечището, където е добита.
От логистична гледна точка е необходимо
пелетопроизводителят да анализира разходите
по изграждане и поддържане на складовата си
база. Ако не разполага с подходящи складови
площи, е препоръчително да купува малки
количества биомаса от дърводобивната фирма
през строго определени интервали съобразно
ритъма на производствения процес. В този
случай основната складова база е при
дърводобивната фирмата и при нея се
пораждат и съответните складови разходи.
От гледна точка на пелетопроизводителя
съществува риск да закупува биомаса на все
по-високи цени, което да оскъпи предлаганата
на пазара крайна продукция (пелети и екобрикети). Необходимо е да се изчисли
максималната допустима цена на единица
биомаса;
при
по-високи
стойности
за
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пелетопроизводителя ще е целесъобразно да
премине към доставка на биомаса със
земеделски произход.
Не без значение е влажността на биомасата,
която се доставя от дърводобивната фирма на
пелетопроизводителя.
Разходите
за
електроенергия в сушилнята обхващат 40%50% от общите разходи за електроенергия при
пелетопроизводството. Ето защо в практиката
освен електрически сушилни се предлагат и
сушилни, които работят чрез изгаряне на
биомаса (дървесен чипс). Коефициентът на
преките им разходи е 0,2, което означава, че 1
кг биомаса се изсушава чрез изгаряне на 0,2 кг
биомаса. Доставянето на суха биомаса е
предпоставка
за
оптимизиране
на
производствените
разходи
на
пелетопроизводителя.
Заключение
В своята цялост пелетите и био-брикетите
оказват
положително
влияние
върху
устойчивото развитие в региона, в който те се
произвеждат или потребяват. Чрез тях се
опазва
околната
среда,
подобряват
се
условията
за
живот
и
се
гарантира
непрекъснатост и ефективност на стопанските
дейности, с което ползите от тях се
мултиплицират и в други региони.
Производството на дървесни пелети и биобрикети зависи от успешната интеграция
между
дърводобивна
фирма,
пелетопроизводител и търговец (потребител на
едро). Пораждането на тази мрежа за
сътрудничество може да се инициира и от
тримата участници. В настоящата разработка
са описани управленски действия, които могат
да се предприемат от всеки един от тях на
принципа на вертикалната интеграция. Те са
устойчиви във времето поради следните
фактори: първо, използва се възобновяем
енергиен
източник
(биомаса)
като
производствена суровина и второ, годишните
количества горива, които се търсят от
потребителите, не намаляват.
образуват
Междуотрасловите
връзки
сложен комплекс от взаимодействия, типичен
за мрежите за сътрудничество и клъстерните
образувания. Това е база за възникване на
пелетен (био-брикетен) клъстер.
Задълбочаването на изследваните връзки
между
дърводобивната
фирма,
пелетопроизводителя и търговеца (потребителя)
е
предпоставка
за
дългосрочни
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взаимоотношения, които могат да обхванат
сегашни и бъдещи поколения. По този начин
може значително да се допринесе за
реализиране на концепцията за устойчиво
развитие. Процесът се предопределя от
подобряването на стопанската конюнктура, при
която
следните
фактори
биха
оказали
катализиращ ефект:
- цени
на
конвенционалната
електроенергия и дърва за огрев;
- цени на печките и котлите за горене на
пелети и био-брикети;
- приоритет на централната власт за
повишаване
на
потреблението
на
енергия от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) чрез достигнато ниво
на реализацията на Националната
дългосрочна програма по енергийна
ефективност до 2015 г.
Сред вътрешните фактори с катализиращ
ефект са следните:
- разходи по добиване и транспортиране
на биомасата до пелетопроизводителя;
- преки разходи за производство на
пелети и био-брикети;
- размер на търговската отстъпка;
- степен
на
доверие
между
дърводобивната
фирма,
пелетопроизводителя и търговеца.
Биомасата е основната суровина за
пелетопроизводството.
Подобряването
на
пазарните показатели на тази дейност е
предпоставка за задълбочаване на бизнес
отношенията с дърводобивните фирми, а оттук
и за подобряването на икономическите
показатели на горското стопанство.
Пелетопроизводството оказва положително
влияние върху устойчивото развитие като
създава нови възможности за задоволяване на
енергийни потребности на сегашните и
бъдещите поколения. Това e дейност с
фундаментално
значение
за
успешното
функциониране на националното стопанство.
1.
2.
3.
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IMPORTANCE OF PELLET PRODUCTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Daniel Pavlov
Angel Kunchev University of Ruse, Bulgaria
Abstract
Pellets and bio-briquettes are biomass fuels and they are both new for the Bulgarian market and still not
familiar to the mass consumers as they are more expensive and need more investments in comparison with the
initial and consumption costs of the more conventional fuels. Because of their many and obvious advantages,
some Bulgarian entrepreneurs try to set up the production of pellets and bio-briquettes , expecting their
consumption in the coming years to increase as a result of the improvement of the Bulgarian economy and lifestyle.
The aim of this article is to present the basic intersectoral linkages of the production of pellets and bio-briquettes.
To do this, the article focuses on the following tasks: to present the need of using renewable energy sources; to
describe the positive qualities of the pellets and bio-briquettes as a precondition for the increase in their market
demand; to outline the strategic alliances based on vertical integration that are suitable for the production of
pellets and bio-briquettes, and to describe the expected actions according to the source of initiative, including
timber industry. The presented variants are fundamental for the creation and the development of intersectoral
linkages and long-term relations. They have been developed by the author (who is also the Head of Rousse
University Entrepreneurship Center) in response to an inquiry of a starting pellet producer in the municipality of
Slivo Pole, North East Bulgaria. The article is expected to contribute to the better understanding of the
interesctoral interdependence of the production of pellets and bio-briquettes through and its importance to
sustainable development.
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2009 (24)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2009 (24)

КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА И РЕГУЛИРАНЕ
НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
Георги Георгиев
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
Количеството и качеството на труда като фактор за равнището, динамиката и съотношенията в работните
заплати е обект и предмет на задълбочено научно изучаване, както от широк кръг икономисти в нашата страна
и в чужбина, но така също и от държавни органи, научни организации и висши учебни заведения. Прехода на
националната ни икономика към изискванията на пазара изисква нов прочит и критичен анализ в тази, област,
наложено от реалното и закономерно повишаване на производителността, качеството и ефективността на труда. Това изискване в съчетание с необходимостта от прилагане на модерни и прогресивни форми и системи за
мотивиране, регулиране и управление на човешкия фактор, налага принципно нови и съвременни форми за
оценка, организация и управление на персонала. Задачата се налага и от необходимостта за допълване и прилагане в практиката на различни форми и средства на естетична фирмена култура.
Ключови думи: работна заплата, регулиране, мотивация, степен на заетост
Key words: salary, regulation, motivation, level of employment

Във фирмите /организациите/ количеството и качеството на труда представлява основополагащ фактор в процеса на диференциране и
регулиране на работната заплата. В съвкупността от фактори формиращи и регулиращи
работната заплата, разходът на жив труд, разбиран като единство на количество и качество
представлява, след установяване на паричната
издръжка на наетата в производството работна
сила, втория по важност и значимост фактор,
който регулира и диференциира равнищата,
динамиката и съотношенията в работните заплати. Нещо повече - без влагането от страна на
наетото лице на определено по-количество и
качество труд, няма и не може да има проявление икономическата категория работна заплата.
Издръжката на работната сила и разхода на
жив труд се намират в пряка и до определена
степен в пропорционална зависимост. В трудовия процес хората привеждат в действие изградените и притежавани от тях физически, умствени и емоционални способности, за да ги материализират в полезни за работодателя и обществото предмети и услуги. Именно в трудовия процес човекът реализира своята работна
сила. Трудовият процес е човешки труд в действие, процес на потребление на работната сила
на човека и изразходване на този специфичен
вид капитал под формата на физическа и нервно-психическа енергия .
Влагането от страна на наетата работна
сила на по-голямо количество и качество жив
труд изисква по-голяма парична издръжка, с
оглед нормалното възстановяване на изхабена-

та жизнена енергия и обратното. На макроравнище паричната издръжка на работната сила
се отклонява в зависимост от вложеното количество и качество на труда, както следва:
- При влагане от страна на наетите лица
във фирмите /работното място/ на поголямо количество и качество жив труд
спрямо параметрите, характеризиращи
средните
или
нормалните/общоприетите/ за страната и отрасъла/бранша/ - там, цената или номиналният размер на паричната заплата
започва да се отклонява трайно над
стойността на необходимата издръжка
на наетите лица;
- При влагане от страна на наетите лица
във фирмите /работното място/ на помалко количество и качество жив труд
спрямо параметрите характеризиращи
средните
или
нормалните/общоприетите/ за страната и отрасъла/бранша/ - там, цената или номиналният размер на паричната заплата
по-правило съвпада със стойността на
необходимата издръжка на наетите лица.
Разходът на жив труд винаги е конкретен
по вид и форма и съответно следва да се анализира и разглежда в количествено и качествено отношение.
От гледна точка на количествената характеристика на труда, трудовият процес представлява еднообразен разход /унифициран,
стандартизиран, качествено обезличен/ на фи-
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зическа и нервно-психическа енергия, на разход на труд във физиологически смисъл на
думата, индиферентен към качествено различие по форма, вид и професионалноквалификационно изпълнение. В икономически
и статистически план количеството на труда
обикновено се формализира и определя чрез
броя на заетия персонал, от продължителността на работния ден, час, седмица, месец, година, както и посредством неговата интензивна
страна. Разбирано като “разход на енергия на
мускулите, нервите и мозъка”, като разход на
“жизнените сили на човека”, количеството на
труда, изразходвано в процеса на производството или друга обществено-необходима дейност и при дадени условия и сложност на изпълнението има две страни – екстензивна и
интензивна.
Екстензивната страна на труда намира израз в продължителността на трудовия процес, в
обществено-необходимата продължителност на
работното време, в регламентирания по продължителност работен ден. Или както го формулира немският философ и икономист К.
Маркс: “Количеството на самия труд се измерва с неговата продължителност, с работното
време, а работното време се измерва с определени части от времето, като час, ден и т.н.”
В същност екстензивната страна на труда
не дава най-точната информация за действителното количество на труда. Разходът на труд,
разбиран като сумарен разход на физическа и
нервно-психическа енергия в единица работно
време зависи не само от продължителността на
работното време, но и от интензивната страна
на труда. В тази връзка цитираният по-горе
автор отбелязва, че: …” по-интензивният час от
10-часовия работен ден съдържа също толкова
или повече труд, т.е. изразходвана работна
сила, отколкото по-порестия час от 12-часовия
работен ден. …. Тази пресована по-голяма
маса труд в даден период от време сега вече
се смята като по-голямо количество труд.”
Приемайки това разбиране за количеството на труда като функция на две взаимносвързани страни – екстензивна и интензивна,
това единство може да се представи по следния
начин:

Т к = f (Т е .Т и ),
където
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Т к е количеството на труда;
Т е – екстензивната страна на труда;

Т и - интензивната страна на труда.
Следователно количеството на труда, вложен в процеса на производството, при дадено
екстензивно измерение на труда, при дадена
продължителност на работния ден е толкова поголямо, колкото по-висока е интензивността на
труда. И обратно, при дадено интензивно измерение на труда, количеството на труда, вложен
в процеса на производството, зависи от продължителността на работното време, от отработеното количество работни часове, дни и
месеци.
Интензивността на труда /Ти/ като икономическа категория е предмет на перманентно
теоретично и практическо обсъждане, при което все още не е намерило своето най-пълно
изясняване и дефиниране. В цялата палитра от
становища доминира схващането, че същността на интензивността се изразява с напрегнатостта на работната сила в процеса на труда, с
разхода на физическа и нервно-психическа
енергия, на жизнена сила в рамките на единица
номинално работно време. Поставена по-този
начин редица български икономисти считат, че
интензивността на труда се определя от действието на четири основни измерения, а именно
– тежест на труда, нервно-психическо напрежение, условия на труда /условия на производствената среда/ и темп на работа. Това означава, че разходът на физическа и нервнопсихическа енергия, на жизнена сила в рамките
на единица номинално работно време е толкова по-голям, колкото трудът е по-тежък, колкото нервно психическото напрежение е повисоко от нормалното, колкото условията на
производствената среда се отклоняват почувствително от нормалните и общоприетите и
колкото темпът на работа е по-висок от общоприетите норми и стандарти. На тази основа
интензивната страна на труда /Ти/ може да се
представи като функция от действието на четири фактора, схематично представени последния начин:

Т т = f (Т т .Т нпн .Т упс .Т тр ),
където

Т т е разходът на труд, обусловен от
тежестта на труда;
Т нпн – разход на труд, обусловен от
нервно-психическото напрежение;
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Т упс – разход на труд, обусловен от
условията на производствената среда;
Т тр – разход на труд, обусловен от
темпа /скоростта/ на работата.
Изложената зависимост означава, че при
дадена продължителност на работния ден количеството на труда, което се влага от наетите
лица, е толкова по-голямо, колкото е по-висока
интензивността на труда. И обратно – количеството на труда е толкова по-малко, колкото
интензивността на труда е по-ниска. В това
отношение е справедливо да отбележим, че потози въпрос съществуват и други мнения на
български учени и икономисти, които застъпват
становището, че тежестта на труда и условията
на производствената среда са преди всичко
параметри на качеството на труда, а не на неговото количество.
Втората страна в разхода на жив труд, която следва да се анализира и изследва за целите на работната заплата е качествената. На
настоящия етап в икономическата литература
обаче не съществува единно и общоприето
определение за същността и характера на КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА. Първоначалните разработки и виждания на най-крупните мислители и
икономисти за качествената страна на труда се
свързват с такива негови страни като професионална обособеност, респ. конкретната форма,
вид и структура на изпълнявания трудов процес
– струговане, леене, зидане, земеделие, каране
на кола, преподаване, пеене и т.н. Постепенно
това разбиране се разширява по форма и обхват, като се свързва и с качеството на продукта, с нивото и степента на интензивност и
ефективност, със степента на отговорност за
изпълняваните функции, с възможния риск за
живота на изпълнителите, с наличието на творчество, оригиналност, адаптивност или неповторимост при изпълнението и т.н.
Основните и водещи признаци, който характеризират и предопределят качеството на
труда като обективна даденост, освен това, че
този процес намира израз в конкретен и целесъобразен разход на физическа и нервнопсихическа енергия от страна на човека, е това, че е свързано с извършването на найразнообразни видове работи с определени степени на сложност /отговорност/, във формата и
съдържанието на труда, който се влага при
преобразуването на природния материал в краен пазарен продукт, при спазване на изискване-

то за икономичното и най-ефективно изразходване на вложените ресурси /трудови и материални/. Качеството на труда е органически свързано с постигане на определен обществен
стандарт /ниво, качество/ на готовия продукт
при едновременното осигуряване на пазарно
допустима степен на интензивност и ефективност. По дефиниция е известно, че трудът е
процес, при който човек изменя и преработва
природен материал с цел получаване на продукт, годен да задоволява човешки потребности. Следователно, без този продукт /а за стоковото производство и продукт с принадена стойност/, разходът на физическа и нервнопсихическа енергия, не може да се приеме и
класифицира като труд. Създаването на конкретен материален или духовен резултат, който
задоволява общоприети човешки потребности и
в този съзидателен процес употребява /влага/
минимално количество жив труд, представлява
онова първостепенно условие, тази основополагаща предпоставка, която характеризира и
предопределя качествената характеристика на
човешкия труд. Труд, който не се опредметява
в конкретен физически или духовен резултат,
не е труд в общоприетия замисъл да създаде
продукт годен да задоволява човешки потребности. Така всеки друг разход на физическа и
нервно-психическа енергия от страна на човека, който не създава желания материален или
духовен резултат се превръща в хоби, занимание или всякакъв друг род физическо или интелектуално упражнение, но не и в трудов процес. Качеството на труда, разбирано като достигането на конкретна степен на сложност на
изпълнението, ниво на резултативност и ефективност, като характеристика финализираща
конкретния процес на труда се оценява поправило съвкупно, обикновено чрез съчетаване
на точно определени понятия и категории като
обществено /пазарно/ признание на произведената продукция с придружаващата я парична
реализация, с достигане на най-висока степен
на производителност и ефективност, с обществено-необходима степен на интензивност и др.
Критерият или показателя, който може да характеризира и оцени най-мащабно и адекватно
тази особеност и специфика на трудовия процес в условията на стоковото производство е
отчетената степен /норма/ на добавената стойност/. Колкото по-висока степен на добавената
стойност носи използването на наетата работна
сила, толкова по-високо е качеството на конкретния вид труд и обратното. Труд, който про-
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извежда резултат, чиято продажна цена е равна
на изплатеното трудово възнаграждение и направени материални разходи не притежава необходимото икономическо качество, или това е
по-скоро труд с най-ниско равнище на качество. В този смисъл производителността
/ефективността/ на труда, разбирана като количество продукти /услуги/, падащи се на едно
лице от населението е категория, оказваща
решаващо влияние върху просперитета на всяка нация, спомага за решаването на социалноикономическите проблеми максимално безконфликтно, чрез нарастване на националното
богатство и реално подобряване на благосъстоянието на населението. Интензивността на
труда е свързана с действието на определен
кръг от фактори и отразява главно темпа
/скоростта/ на работата, респ. степента на
нервно-психическото напрежение в определен
отрязък от време, без наличието на която практически е невъзможна определена степен на
резултативност. От своя страна всяка степен на
резултативност е функция и следствие на разход на труд с определено количество, качество
и интензивност. В тази връзка априорно може
да се приеме, че високата ефективност на труда е свързана и функционално произтича от покачествения, по-сложен и интензивен вид труд и
обратното. Следователно качеството на труда е
синтез и интегрален израз на точно определени
черти, особености, условия и белези на трудовия процес, характеризиращи, както неговата
обществено-приемлива степен на сложност,
интензивност и резултативност /доходност/, но
така също и неговата степен на общественополезна конкретизация по форма, вид и икономическо съдържание. Безспорно всички тези
категории са взаимозависими, функционално
се предполагат, допълват и предопределят, при
което отразяват не само отделни, частни характеристики на труда, но в съвкупност косвено конкретизират качествената страна на труда.
В практически план, качеството на труда
се представя и разглежда като израз и отражение на следните понятия и характеристики:
- Професионално
профилиране
/обособяване/. Следователно качеството на труда се покрива с наименованието на професията тъкач, предач,
стругар, мазач, леяр, монтьор и т.н.
- Трудът, създаващ качествени стоки и
услуги;
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Трудът, който извършва определени
по-сложност работи, операции, функции;
- Трудът, който има способността да
осъществява поливалентен /широк/
спектър работи /функции/;
- Трудът, който се характеризира с реализацията на висока производителност
на труда.
Във връзка с гореизложеното, качеството
на труда се характеризира и установява за
практически цели изключително косвено, посредством равнището и динамиката на специфична съвкупност от преки и синтетично дефинирани показатели като:
- Броят на учебните години в съответните по-вид и степен учебни заведения от
страна на наетите лица;
- Равнище на квалификацията и нейното
повишаване;
- Професионален опит, респ. години
трудов стаж;
- Равнище и динамика на работната заплата;
- Размерът на личните инвестиции, за
придобиване на общо и професионално образование;
- Брутният вътрешен продукт на страната;
- Степен на сложност на изпълняваните
работи, операции, функции и дейности;
- Степен на отговорност за решенията в
процеса на производството;
- Степен на отговорност за живота на
други хора, степен на риска и др.;
- Степен на използване на оръдията и
предметите на труда.
Обобщавайки всичко гореизложено, масата на живия труд, разбирана като единство на
количество и качество на труда, вложен в процеса на производството, може условно да се
представи като функция на следните елементи
в зависимостта:
-

МТ ж = f ( E т .И т ).К т (сефд ) ,
където

МТ ж е масата на живия труд;
E т – екстензивната страна на труда;
И т - интензивната страна на труда;
К т (сефд ) – качествена страна на труда, респ. от степента на сложност

КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА И РЕГУЛИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

и/или
степента
на
ефективност
/резултативност и доходност/.
За установяване на различията в количеството и качеството на труда, респ. при спазване
изискванията на принципа “за равен труд –
равно трудово възнаграждение” за целите на
работната заплата, теорията и практиката е
показала необходимостта от разработването и
ползването от страна на фирмите и организациите на следните методически инструментариуми:
ПЪРВО. За целите на работната заплата,
качеството /сложността/ на труда се оценява
по работни места /длъжности/ и заплаща персонално, чрез аналитично-административен
процес на тарифиране /съпоставяне, редуциране, диференциране/.
Тарифирането на труда, разбирано като
разработване и утвърждаване на конкретен
механизъм за редукция и съизмерване на труда, посредством който качествено несравнимият и различен по-вид и форма /качество/, степени на сложност и условия труд, се привежда
към качествено еднороден труд и впоследствие
се редуцира до единица прост /среден/ труд.
По този начин се осигурява измерването на
качествено различните видове труд, а получената оценка служи като средство за диференциране на трудовото възнаграждение в съответствие с различията в труда. Без специфичен
механизъм за редукция на труда във фирмите,
предприятията и организациите, без сравнението и приравняването на конкретния индивидуален труд към простия /неквалифициран/ труд,

№

Показатели

І.
1
2
3
4
5

СЛОЖНОСТ
Образование
Професионален опит
Творчество
Сръчност
Съвместяване на професии и специалност
ОТГОВОРНОСТ
Отговорност за труда
Отговорност за решения
Отговорност за средствата
и предметите
Отговорност за безопасността на други лица
Отговорност за контактите

ІІ
6
7
8
9
10

приет за еталон при определянето на заплатите, не може да бъде спазено аксиоматичното
разбиране, изисквано във всяка фирма и организация като принцип “за равен труд – равна
заплата”.
Качеството /сложността/ на труда се отчита и отразява върху равнището и динамиката на
работната заплата посредством специфични за
всяка фирма методически форми и средства.
В стопанската практика главните и най-значими
методически средства за отразяване на различните страни на качеството на труда могат да се
свържат с действието на следните методически
форми и средства:
- Тарифна система;
- Целеви и персонални награди;
- Годишни премии, бонуси и награди;
Без специфичен механизъм за редукция на
труда във фирмите, предприятията и организациите, без наличието на фирмено договорена
тарифна система, позволяваща сравнението и
приравняването на конкретния индивидуален
труд към простия /неквалифициран/ труд, приет за еталон при определянето на заплатите, не
може да бъде спазено аксиоматичното разбиране, изисквано във всяка фирма и организация
като принцип “за равен труд – равна заплата”.
Като пример на аналитично разработена система за оценка и диференциране, бихме посочили конкретен набор от средства - методически инструментариум, съставен от фактори,
показатели, степени и примерен брой точки
(табл. 1.)

Табл. 1. Система за оценка и диференциране
Степени и брой точки
отн.
тегло
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ

ІХ

Х

ХІ

0.20
0.15
0.12
0.07

5
0
0
0

10
3
5
5

15
5
10
15

35
10
20
20

40
15
35
25

50
25
45
35

55
35
60
-

60
40
-

80
50
-

90
65
-

100
75
-

0.06

0

10

15

25

30

-

-

-

-

-

-

0.13
0.11

2
1

5
5

10
10

15
15

20
20

25
25

35
30

45
35

55
45

65
55

-

0.06

1

5

10

20

25

30

-

-

-

-

-

0.05

0

5

10

15

25

-

-

-

-

-

-

0.05

1

5

10

12

15

20

25

-

-

-

-
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Всеки показател може да се оцени посредством следните степени, критерии и брой точ-

ки (табл. 2.).

Табл. 2. Степени и критерии за оценка
ПокаСтепен
Изисквания /критерии/ за степента
зател
“Образование”
І
Завършено основно образование
ІІ
Завършено основно образование и проф. курс
ІІІ
Завършено ПТУ
ІV
Завършено средно образование
V
Завършено средно образование и проф. курс
VІ
Завършено средно специално образование
VІІ
Завършено ср. спец. образование и специализация
VІІІ
Завършено висше образование - бакалавър
ІХ
Завършено висше образование - магистър
Х
Защитен докторат
“Професионален опит”
І
Без професионален опит
ІІ
Обучение до 1 месец
ІІІ
Обучение от 1 до 6 месеца
ІV
Практика до 1 година работа. Повтарящи се дейности със средна степен на сложност
V
Практика от две до три години. Доста сложни и
VІ
Практика от 4-5 години. Голям и променлив кръг от доста сложни дейности
VІІ
Практика от 6-7 години. Широк и променлив кръг от сложни дейности
VІІІ
Практика от повече от 5 години и комплексно познаване на редица работни места.
Сложен характер на работите и актуализация на знанията
ІХ
Практика повече от 7 години. Сложен характер на дейностите, необходимост от
постоянна актуализация на знанията и допълнителни изисквания за координация и
ръководство.
Х
По-горните изисквания плюс опит в ръковод ството на големи групи от хора, координиране на сложни и отговорни дейности, на разработваща, изследователска и
научна дейност.

Като пример на аналитична оценка на труда, използвана от компаниите, членуващи в

Фактори
І. Квалификация
а/ образование
б/ проф. опит
в/ инициативност изобретателност
ІІ. Усилия
а/ физически
б/ умствени /зрителни/
ІІІ. Отговорност
а/ оборудване и технология
б/ материали готови изделия
в/ безопасност на други лица
г/ работата на други лица
ІV. Условия на труда
а/ производствена среда
б/ неизбежен риск
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Брой
точки
5
10
15
35
40
50
60
80
90
100
0
3
5
10
25
35
40
50

65

Националната асоциация на електропромишлеността в САЩ (табл. 3.)

Табл. 3. Примерна аналитична таблица
Оценка на факторите в точки по
степени
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
14
22
14

28
44
28

42
66
42

56
88
56

70
110
70

10
5

20
10

30
15

40
20

50
25

5
5
5
5

10
10
10
10

15
15
15
15

20
20
20
20

25
25
25
25

10
5

20
10

30
15

40
20

50
25

Минимален
брой точки
на фактора
250

Тежест
/отн. дял/
%
50

75

15

100

20

15
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Основен източник на заплащане на качеството на труда са определените средства за
работна заплата на фирмата, а главен регулатор на тези средства е фирмената печалба.
Целевите и персонални награди могат да
станат средство за заплащане на лица с повисока квалификация само при изпълнение на
по-сложни видове работи, докато годишните
премии и бонуси стават източник на подобно
заплащане, когато основните /тарифните/ заплати са база при тяхното определяне.
ВТОРО. За целите на работната заплата
количеството на труда се установява, оценява
и заплаща чрез система от трудови норми и
определяне /договаряне/ на работни заплати на
единица продукция /разценки/ – сделни или
комплексни. Когато разценката е определена
на база основна заплата, фирмата ползва сделна разценка, а когато се ползва брутната заплата за база – то тогава фирмата ползва комплексна разценка. В определени случаи, когато
прякото установяване на разхода на труд във
фирмите е невъзможно или нецелесъобразно,
тогава трудовите или производствено-стопански
резултати могат да бъдат използвани за оценка
на количеството на труда. Обикновено за тази
цел се ползват:
- Количеството произведена продукция;
- Производствено задание;
- План-графика за производство;
- Разход /преразход/ на гориво, суровини и материали;
- Спазване /намаляване, нарастване/ на
технологически неизбежния брак;
- Ритмичност и срочност на изпълнението;
- Степен на използване на машините,
апаратите и съоръженията.
Системата от трудови норми съдържа и
изисква разработването от фирмата на следния
набор от трудови норми – норма на време,
норма на изработка, норма на численост, норми на обслужвани и норми на управляемост.
Без наличието на система от трудови норми и
нормативи, чрез които се установява и параметризира нормативното /базисното/ количество, респ. интензивността на труда във фирмата
/организацията/, без осигуряването на мярка за
количеството на труда, намиращо израз в регламентирането на конкретни норми на време,
изработка, обслужване, управляемост и т.н., не
може да има справедливо заплащане, обоснована численост на персонала и реална ефек-

тивност в стопанската и административна дейност. На основата на степента на изпълнение
на трудовите норми на време и изработка по
отчет, фирмите установяват и фактическата
интензивността на труда. За целта количеството и интензивността на труда се отразява върху
равнището и динамиката на работната заплата
посредством действието на система от специфични методически форми и средства като:
1. Количество
на
отработеното
/вложеното/ работно време-в човекочасове;
2. Процент на изпълнение на трудовите норми като съотношение на
фактически отчетения процент на
изпълнение на трудовите норми
към тяхното нормативно /базисно/
равнище;
При прякото отчитане на екстензивната
страна на количеството на труда /вложеното
или отработеното работно време/, размерът на
работната заплата се установява с произведението между отчетения брой работни часове и
уговорената с трудовия договор часова ставка,
както следва:

РЗп = Ч ч / ф / .
където

РЗ тд
,
Чч/н/

РЗп е повременно определената работна заплата;
Ч ч / ф / – фактическия брой работни часове за отчетния период;
РЗ тд – работната заплата договорена с трудов договор;
Ч ч / н / – отчетените работни часове за периода.

При еднофакторно отчитане на количеството на труда с единствен показател количеството на произведената продукция, размерът на
работната заплата се установява сделно /на
парче/, съгласно следната зависимост:

РЗ с = КП .
където

ТС р

,
НИ
РЗс е сделно определената ра-

ботна заплата;
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КП – произведеното и отчетено
количество продукция;
ТС р – тарифните ставки на работите съгласно трудовия договор;
НИ – установената от фирмата
норма на изработка.
При косвеното отчитане на количеството
на труда посредством система от показатели
характеризиращи трудовите или производствено-стопанските резултати, определянето на
работната заплата се извършва по-правило
многофакторно, посредством процес на последователно и съвкупно отчитане на посочените
по-горе опосредствуващи показатели. Това са
резултати, както посочихме, свързани и отразяващи количеството и качеството на произведената продукция, спазване на разходните
норми за суровини и материали, степен на
използване на машините, апаратите и съоръженията и др. В тези случаи зависимостта между резултатите от труда, характеризиращи косвено количеството на труда и работната заплата има следния принципен вид:

РЗ б = ОЗ + РФ1 .Н рз1 + РФ 2 .Н рз 2 + ... +
+ РФ n .Н рзn ,
където

РЗб е брутната работна заплата;

ОЗ – основната заплата;
РФ1 – резултата регистриран
по първия фактор;
Н рз1 – норматив за отразяване
на резултата в работната заплата по първия фактор;
РФ 2 – резултата регистриран
по втория фактор;

Н рз 2 – норматив за отразяване
на резултата в работната заплата по втория фактор;
РФn – резултата регистриран
по п-тия фактор;
Н рзn – норматив за отразяване
на резултата в работната заплата по п-ния фактор.
ТРЕТО. Когато не са съставен елемент на
количеството или на качеството на труда, а се
отчитат и отразяват в работната заплата самостоятелно, факторът тежест и условия на труда
се оценява и заплаща автономно, със специфични форми и средства. В стопанската практика главните и най-значими методически средства за отразяване на различните страни на
качеството на труда могат да се свържат с
действието на следните методически форми и
средства:
- Допълнителните трудови възнаграждения за тежест и неблагоприятни условия на труд;
- Тарифната система;
- Формите и системите на работната
заплата.
В условията на пазарна самостоятелност
на фирмите главно средство за отразяване на
по-високата тежест и неблагоприятни условия
на труд са паричните добавки към основната
заплата на лицето. При тяхното ползване фактическите параметри на труда се установяват
чрез фирмено регламентирани схеми и системи за оценка на тежестта на труда и според
установената на конкретното работно място
конкретна степен на неблагоприятни условия
на труд. Като пример на система за оценка
можем да разгледаме следния примерен набор
от показатели, критерии, степени и точкови
оценки (табл. 4.).

Табл. 4. Неблагоприятни условия за труд
Степени на показателите
Показатели за оценка на тежестта и условията на про0
1
2
изводствената среда
Брой на точките по степени
Микроклимат
13
32
82
Токсични вещества
Група А
13
32
60
Прах
Група А
13
32
60
Група Б
13
32
60
Вибрации
13
32
60
Осветление
10
15
30
Йонизиращи лъчения
18
42
82
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170
110
110
110
110
50
200
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Електромагнитни полета
Физическо натоварване
- динамично
- статично
Монотонност
Работна поза
Производствен риск
Група Б
Други

Оценката на показателя „микроклимат”
може да се осъществи на основата на показа-

13

32

60

13
13
11
11
10
18
10

32
28
15
15
35
55
35

60
35
35
30
120
320
60

(продължение)
110

тели, критерии и изисквания дадени в таблицата
дадена по-долу:

Табл. 5. Оценка на „микроклимата”
Параметри на показателя “микрокСтепени на показателя
Мярка
лимат”
0
1
2
3
1. Студен период според физическото натоварване
а/ леко
- температура
С
18-25
16-27
12-27
9-32
- отн. влажност
%
30-75
30-75
30-75
30-75
- скорост на въздуха
м/сек
до 0.2
до 0.2
до 0.2
до 0.2
б/ средно тежко
- температура
С
15-23
12-25
10-27
7-30
- отн. влажност
%
30-75
30-75
30-75
30-75
- скорост на въздуха
м/сек
до 0.4
до 0.4
до 0.4
до 0.4
в/ тежко
- температура
С
13-19
10-22
8-25
5-28
- отн. влажност
%
30-75
30-75
30-75
30-75
- скорост на въздуха
м/сек
до 0.5
до 0.5
до 0.5
до 0.5
2. Топъл период според физическото натоварване
а/ леко
- температура
С
до 28
до 30
до 32
до 34
- отн. влажност
%
30-55
30-55
30-55
30-55
- скорост на въздуха
м/сек
б/ средно тежко
- температура
С
до 28
до 30
до 32
до 34
- отн. влажност
%
30-55
30-55
30-55
30-55
- скорост на въздуха
м/сек
0.3-1
над 1
над 1
над 1
в/ тежко
- температура
С
до 26
до 29
до 31
до 32
- отн. влажност
%
30-55
30-55
30-55
30-55
3. Интензитет на топлинни облъчва0.5
0.5-0.7
0.7-1
1-1.6
над 1.6
не, независимо от К/кал

Използването на тарифната система като
средство за оценка и заплащане на тежките и
неблагоприятни условия на труд се практикува
главно в държавите основани на централизирано планиране и командно-административно
управление на икономиката. В условията на
пазарно управление на икономиката тарифната
система може да се използва за отразяване на
тежките и неблагоприятни условия на труд,
главно в процеса на договаряне на работните

110
50
50
50
380
420
-

4

9>t<32
30-75
до 0.2
7>t>32
30-75
до 0.4
5>t>28
30-75
до 0.5

над 34
30-55
над 34
30-55
над 1
над 32
30-55
-

заплати на заетите в отрасъл „рудодобив и подземен добив на каменни въглища”.
Когато доплащанията към работната заплата се използват като база за определяне на
месечните и годишните премии на работници и
служители, то тогава формите и системите на
работната заплата, както и годишните премии и
бонуси стават средство и за заплащане на тежките и неблагоприятни условия на труд. В този
случай регулатор на посоченото заплащане е
реализираната печалба на фирмата.
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При оценката и заплащането на количеството, качеството, условията и резултатите от
труда особено важен момент е определянето
на нормативната, базисната величина на работната заплата, която се изплаща на наетите
лица, когато те осигурят на работодателя нормативното, респ. базисното количество, качество и резултати на труда. По принцип тази базисна заплата е минималната работна заплата
на фирмата и нейното определяне и договаряне
се свързва с оценката на неквалифицирания
/простия/ вид труд и наличието на оптимални
условия на труд. Осъществяването на принципа
“за равен труд – равна заплата” е неразривно
свързано с определянето на тази базисна или
друга “стартова” за фирмата заплата, която да
служи за първоначален норматив /критерии/
при формирането и диференцирането на трудовите възнаграждения на наетите лица, в зависимост от реално отчетените различия в труда
за отделната фирма и предприятие. Принципната постановка при нейното определяне е отчитане на изискванията по факторите „издръжка на работната сила” и рентабилността на
фирмата, в съотношение към средната норма
на печалбата в съответния отрасъл.
Регулирането на работната заплата, формирана в зависимост от действието на фактора
вложено количество и качество на труда се
осъществява от страна на държавата изключи-

телно косвено, чрез утвърждаване на следните
методи и практически средства:
1. Посредством регламентиране на максимален размер на номиналната
/астрономическата/ продължителност
на работния ден и седмица. Съгласно
ал.1 и ал.3 на чл. 136 от Кодекса на
труда, тази продължителност на работния ден и работна седмица в брой
работни часове не може да превишава
задължително установените от държавата нормативи, които според закона,
не могат да бъдат повече от 8 часа за
работен ден и 40 часа за работна седмица /при петдневна работна седмица/.
2. Посредством определяне и договаряне
на минимална работна заплата общо
за страната, като задължително регламентирано най-ниско равнище на
средства за живот на неквалифицираната работна сила;
3. Посредством формите и средствата на
фискалната и монетарна политика като
корпоративен данък и сконтовия лихвен процент. Именно чрез тях държавата регулира печалбата на фирмата,
а чрез нея равнището и динамиката на
средствата за работни заплати.

THE QUALITY AND QUANTITY OF LABOUR AND REGULATION OF SALARY
Georgy Georgiev
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
The quantity and quality of labor, in terms of its meaning to the level, dynamics, and proportion in wage determination, is a subject to profound study works by a wide range of economists in Bulgaria, abroad, and by state
organizations, and universities. The transition of Bulgarian economy to market economy requires a new, more
critical, and scrutinized analysis in this area; nowadays this is borne by the increase of the labor productivity,
quality and effectiveness. This requirement calls for the necessity for more modern and progressive forms and
systems for personnel management, organization, motivation, regulation and appraisal – a well-established practice
in the industrial-based developed countries. This problem additionally calls for the necessity of creation of different
forms of company application of esthetic culture that motivates employees. This treatment of the problem sets the
pattern that employees will use new forms and methods for the achievement of a personal and collective
motivation to the greatest extent. Based namely on this grounds, we could create conditions for the achievement
and unification of different interest types, and conditions for the achievement of the so-called “social peace” and
higher standard of life, and keep at the same time the optimal level of employment and productivity effectiveness.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪЗНИКНАЛО ЧРЕЗ ИЗБОР ИЛИ
КОНКУРС ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Ленко Русанов
Технически университет, София
Резюме
Изборът или конкурсът са юридически факти, които пораждат трудово правоотношение, но не определят
неговото съдържание. Ето защо се налага с договор или друг акт да се уточни съдържанието на породеното
трудово правоотношение. Направен е анализ, доколко това съдържание е предмет на договаряне и доколко
самият факт на участие в избор или конкурс означава съгласие със съдържанието на желаното правоотношение, което обаче се определя едностранно от работодателят. Във връзка с направения анализ са направени
предложения с оглед на бъдещи промени в трудовото законодателство.
Ключови думи: законодателство, избор, конкурс, правоотношение, работници, работодател, служители,
съдържание.
Key words: ballot, competition, content, employer, law relation, legislation, servants, workers.

Съгласно Кодексът на труда “отношенията
при предоставяне на работна сила се уреждат
само като трудови правоотношения” [2, чл. 1,
ал. 2]. Смисълът, който влага законодателят в
понятието “трудово правоотношение”, е на индивидуално трудово правоотношение (ТПО), т.
е. отношение между работодателят или негов
представител, от една страна, и работник или
служител, от друга страна. Основанията за
възникване на индивидуални ТПО може да бъдат различни, но най-разпространените са легално определени в Кодекса на труда [2, чл.
61-117] – това са индивидуалният трудов договор, изборът и конкурсът. Независимо, че и
трите основания представляват правопораждащи юридически факти за възникването на ТПО,
между тях има съществени различия по отношение субектите, които участват в учредяването на ТПО, самата технология по учредяването
и на определянето на неговото съдържание.
Докато при индивидуалния трудов договор
страните по ТПО участват непосредствено във
формирането на правопораждащия юридически
факт, то при избора и конкурса във формирането на волята на страната на работодателя
участват избирателно тяло, съответно комисия
по провеждането на конкурса. След формирането на правопораждащия юридически факт
(избор или конкурс), те се “оттеглят” от вече
учреденото от тях ТПО, което продължава да
съществува само между работодателя и съответния работник или служител. Проблемът при
избора и конкурса е определянето на съдържанието на вече учреденото ТПО от избирателното тяло, съответно от комисията за провеждане

на конкурса, след тяхното “оттегляне”, тъй като учреденото от тях ТПО решава само част от
съдържанието на ТПО – мястото и характера
на работата и неговото законово съдържание
(трудова дисциплина, имуществена отговорност, условия на труда и др.). Вън от това решение остават такива важни въпроси като размерът на трудовото възнаграждение, въпросите, по които законът установява само минимални закрилни норми и др.
Законодателят решава оригинално проблема с нерешеното докрай съдържание на
ТПО, възникнало в резултат на избор или конкурс – когато “трудовото правоотношение е
възникнало чрез избор или конкурс, преди постъпването на работа работодателят и работникът или служителят уговарят размера на трудовото възнаграждение”, като те “могат да уговарят и други условия по трудовото правоотношение [2, чл. 107, изр. І и ІІ]. Уговарянето по
чл. 107 между страните в учреденото ТПО чрез
избор или конкурс се обективира в сключено
споразумение между тях, което по своето естество е договор между тях. Това обаче не е
индивидуален трудов договор по смисъла на
чл. 61 от Кодекса на труда, тъй като този договор поражда ТПО, а при избора и конкурса
ТПО вече е учредено, а договор, който урежда
неуреденото съдържание на ТПО, възникнало в
резултат на произведен избор или проведен
конкурс. По своята правна същност това е договор от типа на ненаименованите договори
(pacta innominata), възникнали на основание
договорната свобода [1, чл. 9], поради което са
допустими и в трудовото право, но без да се
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считат за индивидуални трудови договори по
смисъла на Кодекса на труда. Тези договори,
заедно с индивидуалните трудови договори,
разширяват договорното начало и развитието
на волята на страните в ТПО [3, с. 233]. Заедно с това трябва да се подчертае, че все пак те
са близо до трудовите договори, тъй като доуреждат съдържанието на ТПО, учредено от
произведен избор или проведен конкурс.
Предмет на договора по чл. 107 [2] е
“размера на трудовото възнаграждение” [2, чл.
107, изр. І], както и “други условия по трудовото правоотношение” [2, чл. 107, изр. ІІ].
Размерът на трудовото възнаграждение задължително трябва да бъде уговорен, като предмет
на уговорка са както основното трудово възнаграждение, така и допълнителните трудови
възнаграждения. Що се отнася до “други условия по трудовото правоотношение”, те се отнасят до работно време, отпуски, професионална
квалификация, различни видове обезщетения и
др. Ако страните по договора по чл. 107 [2] не
постигнат съгласие по неговия предмет, работникът или служителят може да откаже да постъпи на работа и тогава се счита, че ТПО
изобщо не е възниквало за него и такова възниква за следващия класиран от конкурсната
комисия при конкурс, или се произвежда нов
избор, освен ако в нормативен акт или устав не
е посочено друго.
С изменение на Кодекса на труда от 2004
г. (ДВ, бр. 52/2004 г.) се въвежда изискване в
индивидуалния трудов договор задължително да
се включат следните обстоятелства: “мястото
на работа; наименованието на длъжността и
характера на работата; дата на сключването му
и началото на неговото изпълнение; времетраенето на трудовия договор; размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на
допълнителните платени годишни отпуски; еднакъв срок на предизвестие и за двете страни
при прекратяване на трудовия договор; основното и допълнителното трудови възнаграждения
с постоянен характер, както и периодичността
на тяхното изплащане; продължителността на
работния ден или седмица [2, чл. 66, ал. 1, т.
1-8].
Би следвало да се приеме, че въведените
изисквания за съдържанието на индивидуалния
трудов договор следва да се отнасят и за “уговарянето” по чл. 107 [2], доколкото са съвместими с характера на избора и конкурса като
основания за възникване на ТПО. Така например, от изискуемите реквизити за индивидуал-
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ния трудов договор по чл. 66, ал. 1 [2] при избора и конкурса нямат място “времетраенето
на трудовия договор” [2, чл. 66, ал. 1, т. 4] и
“еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор” [2,
чл. 66, ал. 1, т. 6]. В първият и втория случай
въпросът е решен от мандата на конкурсната
или изборната длъжност, поради което не е
нужно да се урежда продължителност на ТПО
или предизвестие за прекратяването му, тъй
като знанието на работника или служителя за
продължителността на мандата решава проблема и с предизвестието. Колкото до “датата
на сключването” на индивидуалния трудов договор, тя няма това значение, както при трудовите договори, тъй като при тях тогава възниква съответното ТПО, а при избора и конкурса
то възниква при настъпването на други юридически факти. В този смисъл тя може да има
значението само на времеви юридически факт,
който датира “уговарянето” по чл. 107 [2], ако
се приеме, че то е в писмена форма.
Що се отнася до “началото на неговото
изпълнение” (става дума за индивидуалния трудов договор), то е въпрос на възможност или
предпочитание на работника или служителя, за
когото е възникнало ТПО, включително и при
избор или конкурс, в рамките на определен
срок, посочен в Кодекса на труда. При ТПО,
възникнало в резултат на сключен индивидуален трудов договор, работникът или служителят
трябва да постъпи на работа в “едноседмичен
срок” от получаването на изискуемите документи по чл. 63, ал. 1 от [2], “освен ако страните са уговорили друг срок” или непостъпването “се дължи на независещи от него причини,
за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока” [2, чл. 63, ал. 3, изр. І и ІІ].
При ТПО, възникнало в резултат на произведен
избор или проведен конкурс, лицето трябва да
постъпи на работа “в 2-седмичен срок” от деня, в който е получило съобщение “за резултата от избора”, или, че е класирано от конкурсната комисия, като при “уважителни причини
този срок е до 3 месеца” [2, чл. 86, ал. 2 и чл.
96, ал. 2]. В резултат на изложеното може да
се заключи, че не е целесъобразно предварително да се определя дата на постъпването на
работа, след като законодателят е решил проблема диспозитивно, определяйки, срок, в рамките на който това може да стане по волята на
работника или служителя. В подкрепа на това
твърдение е нормата на чл. 63, ал. 4 [2], съгласно която “постъпването на работника или
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служителя на работа … се удостоверява писмено”. Възниква обаче въпроса, дали законодателят прави разлика между “постъпване на работа” и “началото на неговото (на индивидуалния трудов договор – бел. Л. Р.) изпълнение”,
след като го е включил като изискуем реквизит
на индивидуалния трудов договор. Логиката
налага извода, че е невъзможно да се започне
изпълнение на задълженията по ТПО възникнало, както въз основа на индивидуален трудов
договор, така и въз основа на избор или конкурс, без да се постъпи на работа. Ако се приеме тази хипотеза, предварителното договаряне
на “началото на неговото (на индивидуалния
трудов договор – бел. Л. Р.) изпълнение” лишава работника или служителя да се възползва
от “едноседмичния срок” за постъпване на работа, “освен ако страните са уговорили друг
срок”. Тук веднага може да възникне въпроса,
дали законодателят няма предвид точно това –
уговарянето на друг срок за постъпване на работа. При такава хипотеза израза в чл. 66, ал.
1, т. 3 [2] “и началото на неговото изпълнение”
не е коректен, тъй като в него няма и намек за
срок, а се остава с впечатление, че става дума
именно за дата на постъпване на работа. В
подкрепа на това заключение е и логиката на
цялостния текст на въпросната норма : “3. датата на сключването му (на индивидуалния трудов договор – бел. Л. Р.) и началото на неговото изпълнение”, т. е. датата на началото на неговото изпълнение. Ако законодателят е имал
предвид точно това, той си противоречи с нормата на чл. 63, ал. 3, изр. І и ІІ [2], която определя постъпването на работа да стане в “едноседмичен срок” от получаването на изискуемите документи по чл. 63, ал. 1 [2], “освен ако
страните са уговорили друг срок”. Противоречие има и с нормата на чл. 63, ал. 4 [2], съгласно която, както вече бе посочено, “постъпването на работника или служителя на работа
… се удостоверява писмено”. Ако постъпването като дата е предварително договорено в индивидуалния трудов договор, то всяка друга
дата на постъпване е нарушение на договорната разпоредба по чл. 66, ал. 1, т. 3 [2] и задължението за писменото удостоверяване на
постъпването на работа само трябва да обективира това нарушение, без да се поясняват последиците от това неспазване на разпоредба от
индивидуалния трудов договор. А ако това наистина е така, работодателят може да изтълкува непостъпването на работа в уговорената в
индивидуалния трудов договор дата като отказ

за постъпване на работа и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на работник
или служител за незаетата длъжност, което ще
бъде в ущърб на работника или служителя,
който е решил да се възползва от нормата на
чл. 63, ал. 3 [2] и по негова преценка да реши
да постъпи на работа в предвидения от нея
срок. Следователно, налице е противоречие
между три норми от еднакъв вид и изход от това положение е само по пътя на тълкуването,
което впрочем бе направено по-горе, но това
тълкуване може да се извършва превратно,
включително и в разрез с интересите на работника или служителя. Ето защо в нормата на чл.
66, ал. т. 3 [2] трябва да се въведе яснота и
ако законодателят е имал предвид, че с нейният
текст се дава възможност да се уговори друг
срок за постъпване на работа, извън уредения в
ч. 63, ал.3 [2], това трябва да бъде посочено
изрично.
“Уговарянето” по чл. 107 [2] на възникналото от избор или конкурс ТПО обаче може и
да не даде желания от работодателя или неговия представител резултат – избраното лице,
съответно класирания на първо място от конкурсната комисия, може да не се съгласи с
предлагания размер на трудовото възнаграждение или с “другите условия” по ТПО. Когато се
е кандидатирало едно лице за заемане на изборна или конкурсна длъжност, то е знаело
само каква е длъжността и мястото на работа и
не е имало представа от останалите условия по
ТПО, включително и размера на трудовото възнаграждение. Ето защо, ако предлаганите условия на труд не го удовлетворяват, то може да
се откаже да заеме изборната, съответно конкурсната длъжност. Правният израз на нежеланието на избрано лице или на класирано в конкурс лице да заеме съответната изборна или
конкурсна длъжност е непостъпване на работа
в установения срок.
При избор последиците от непостъпване
на работа в установения срок са категорични –
“Трудовото правоотношение с избраното лице,
което не постъпи в срока по …, се смята за
невъзникнало” [2, чл. 86, ал. 7]. Спорът по съдържанието на ТПО не може да се отнесе в
съда, тъй като това е въпрос на договаряне.
Допуска се спор да се отнесе до съответния
районен съд само “за законосъобразност на
избора” [2, чл. 87, ал. 1]. Последиците от непостъпване на избраното лице на работа в съответния срок не са уредени, т. е. законодателят не посочва изрично какво трябва да се
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предприеме за заемане на изборната длъжност.
Този проблем той го решава диспозитивно, посочвайки, че неуредените въпроси във връзка с
избора “се уреждат в съответния закон, в акт
на Министерския съвет или в устава, който
предвижда заемането на определени длъжности
въз основа на избор” [2, чл. 88, ал. 1]. Нещо
повече, в следващата алинея законодателят посочва, че предложената правна уредба на избора в Кодекса на труда се прилага “доколкото в
закон, в акт на Министерския съвет или в устав
не е предвидено друго” [2, чл. 88, ал. 2]. Каквато и да е правната уредба в посочените актове и устави, щом предложените условия на
труд не удовлетворяват кандидатите за изборни
длъжности, неминуемо се стига до нов избор.
А това означава разход на усилия и време по
организирането му от страна на работодателя
или негов представител, както и на самите кандидати, които са участници в избора. Ако те са
знаели предварително окончателното съдържание на ТПО е можело и да не се кандидатират
и да не губят време, усилия и нерви, участвайки в съответния избор.
Малко по-другояче стоят нещата при конкурса, понеже след като първия класиран от
конкурсната комисия не постъпи на работа в
установения срок, “трудовото правоотношение
възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява
писмено” [2, чл. 96, ал. 4]. Конкурсната комисия обаче “класира само успешно издържалите
конкурса” [2, чл. 95, ал. 1, изр. ІІ], поради което “списъкът” с класираните кандидати едва ли
е достатъчно дълъг, за да може с голяма вероятност да се очаква, че все някой от тях ще се
съгласи на предложените условия на заемане
на конкурсната длъжност. Следователно, при
неприемливи условия на труд вероятността за
обявяване на нов конкурс е много голяма с
всички произтичащи от това последици за работодателя или неговия представител, за които бе
вече споменато. Казаното по-горе за участниците в избор се отнася и за участниците в конкурс - ако те са знаели предварително окончателното съдържание на ТПО е можело да не се
кандидатират и да не губят време, усилия и
нерви, участвайки в съответния конкурс.
За излизане от това положение е разумно
всеки работодател или негов представител да
запознае в някаква форма кандидатите за изборна или конкурсна длъжност с условията на
труд при заемането на съответната длъжност.
Това ще им позволи да преценят целесъобраз-
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ността на участието си в обявения избор или
конкурс от гледна точка на разхода на време,
усилия и нерви, съпоставими с предложените
условия на труд. При положение, че те приемат
предложените условия и се кандидатират да
участват в обявения избор или конкурс, то е
целесъобразно работодателят или негов представител да сключи предварително споразумение с всеки от участниците в съответен избор
или конкурс, което “трябва да съдържа уговорки относно съществените условия” на окончателното споразумение [1, чл. 19, ал. 2]. Следователно въпрос на виждане на работодателя
или неговия представител дали в предварителното споразумение да уредят само “съществените условия”, или да бъдат изчерпателно уредени условията на труд при заемането на съответната изборна или конкурсна длъжност.
Слабата страна на решението на проблема
с предварително споразумение е нарушаване
на фирмената конфиденциалност на условията
на труд от гледна точка на конкуренцията, ако
изборната или конкурсната длъжност са в областта на реалния сектор, т. е. производството
на стоки и предлагането на услуги. Така чрез
подставени кандидати за участие в избор или
конкурс конкурентни фирми биха могли да
злоупотребят с информацията в предварителното споразумение. Това с особена сила се
отнася за конкурентни фирми, които работят в
“сивия” сектор и безпроблемно могат да предлагат по-големи заплати, тъй като не плащат
данъци и осигуровки, с което ще въвличат в
този сектор допълнителна работна ръка. Друг
изход от положението обаче няма, освен да се
направи необходимото за “осветляване” дейността на такива фирми, с което този проблем
би се минимизирал. Що се отнася до публичния сектор, в него такъв проблем няма, тъй
като тъй като дейността му е публична, включително и размера на възнагражденията на
държавните служители.
Логиката налага формата на предварителното споразумение да е писмена, независимо
че такава изрично се изисква само за предварителни договори за сключване на съответен
окончателен договор, който трябва да се изготви в “нотариална или нотариално заверена
форма” [1, чл. 19, ал. 1]. Действието на това
предварително споразумение обаче ще е под
условие – само ако бъдат избрани или класирани за заемане на съответната длъжност. Това
предварително споразумение ще задължи избраните или класирани кандидати да сключат
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окончателно споразумение относно условията
на труд при заемане на съответната изборна
или конкурсна длъжност. При възможен отказ
всяка от страните “може да предяви иск за
сключване” на окончателното споразумение
пред съда и в такъв случай то се счита сключено “в момента, в който решението влезе в законна сила” [1, чл. 19, ал. 3].
Остава неуреден въпросът с постъпването
на работа на избрано лице или класирано на
конкурс от гледна точка на данъчната и осигурителната дисциплина. При ТПО, възникнало от
сключен индивидуален трудов договор, работодателят е длъжен “в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и
в седемдневен срок от неговото прекратяване
… да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите” [2, чл. 62, ал. 3]. Независимо, че този въпрос не е уреден при избора
и конкурса, изхождайки от целта на уведомлението може да се заключи, че по аналогия
следва да се приложи и при избора и при конкурса.
Кодексът на труда задължава работодателят преди постъпването на работа на работника
или служителя, да му предостави “екземпляр
от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62,
ал. 3, заверено от териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите” [2, чл. 63,
ал. 1]. По изложената по-горе логика би следвало работодателят, преди постъпването на
работа на избраното или на класираното на
първо място лице, да му предостави екземпляр
на подписаното от двете страни споразумение
и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 [2].
Това е друго основание, което налага споразумението задължително да е в писмена форма и
да урежда съществените условия на труд при
заемането на изборна или конкурсна длъжност,
след като въз основа на договорените условия
на труд в него то може да бъде представено в
съответната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите [4, чл. 5].
Въз основа на изложените разсъждения се
предлага, с оглед de lege ferenda, да се извърши промяна в текста на чл. 66, ал. 1, т. 3 от
Кодекса на труда. В тази норма текстът “началото на неговото изпълнение” да отпадне и да
се замени със “срокът на постъпване на работа, ако се различава от срока по чл. 63, ал. 3”.
Тази промяна на нормата по 66, ал. 1, т. 3 би
внесла яснота при правоприлагането и би отст-

ранила възможни тълкувания, които биха нарушили правата на работника или служителя.
За да има яснота относно размера на трудовото възнаграждение, както и с условията на
труд, на кандидат, за който трудовото правоотношение е възникнало на основание класиране
в конкурс или избор, е целесъобразно работодателят или негов представител да сключи
предварително споразумение с всеки от участниците в съответен избор или конкурс, което
“трябва да съдържа уговорки относно съществените условия” на окончателното споразумение [1, чл. 19, ал. 2]. Следователно въпрос на
виждане на работодателят или неговият представител дали в предварителното споразумение
да уредят само “съществените условия”, или
да бъдат изчерпателно уредени условията на
труд при заемането на съответната изборна или
конкурсна длъжност. Действието на предварителното споразумение трябва да е под условие
– само ако в резултат на избора или конкурса
за някой от участниците е възникнало ТПО.
Формата на споразумението трябва да е писмена и да урежда съществените условия на
труд при заемането на изборна или конкурсна
длъжност, тъй като въз основа на него може да
се изпрати уведомление в съответната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите [4, чл. 5]. Сключването на предварително споразумение не налага промяна в законодателството, тъй като то може да бъде продукт на свободата на договаряне и не е в разрез с разпоредбите на действащото трудово
законодателство, а само може да го допълни и
в този смисъл улеснява работодателят или
упълномощеното от него лице за изход от неуредените проблеми при възникване на ТПО въз
основа на избор или конкурс, що се отнася до
уреждане на условията на труд и изпращането
на уведомление в съответното териториално
поделение на Националната агенция за приходите.
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DETERMINATION OF THE CONTENT OF CREATED THROUGH BALLOT OR
COMPETITION A LABOUR LAW RELATION
Lenko Russanov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
The ballot or the competition are juridical facts which create a labour law relation but they non determinate
his content. That’s require through contract or other act to determinate the content of the labour law relation. It’s
making an analysis how much that content is an object of contracting and how much the fact of the participation
in a ballot and in a competition is mean consent with the content of the desired law relation, but which is
determinate by the employer. It’s making offers for future changes in the legislation in this connection.
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ВЛИЯНИЕ НА ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
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Резюме
Статията разглежда възможностите за частно и публично акумулиране на финансови ресурси за пенсионно осигуряване. В него се набляга на важността на създаването на сигурна икономическа среда, в която индивидите да имат избор как и колко да спестяват за своето пенсиониране. Поставят се въпроси за начина, по
който могат да бъдат увеличени доброволните пенсионни спестявания. Разгледан е също така и моделът на
капиталовата пенсионна система.
Ключови думи: застаряване на населението, разходи за пенсионно осигуряване, разходопокривна пенсионна система, капиталова пенсионна система
Key words: population ageing, pension expenditures, pay as you go pension system, funded pension system

Връзка между застаряване и осигуряване
Застаряването на населението изправя
пред огромно предизвикателство обществото
поради нуждата от осигуряване на стабилност
на пенсионната и здравната системи, осигуряване на икономическа сигурност за все повече
и повече възрастни хора. Стабилността на съществуващата пенсионна система е под въпрос. Нарасналата продължителност на живота,
погрешното изграждане на системата, недоброто управление, ниският икономически растеж и
липсата на създаване на нови работни места
подкопават финансовата стабилност на тази
система. Повишаването на коефициента на
зависимост ще окаже значителен натиск върху
формалните и неформални системи за подкрепа на възрастните хора, ако икономическият
растеж и създаването на работни места не се
повишат и задържат. В същото време, помалкият размер на семействата води до липса
на неформална подкрепа на възрастните хора.
Пенсионната система трябва да осигури
сигурност в старостта за всеки и, като минимум, да осигури средства на хората, за да не
изпаднат под линията на бедността. Въпроси
като солидарност, достъпност, стабилност са в
основата на пенсионната система. Тези принципи се реализират най-добре чрез национална
пенсионна система, изградена въз основа на
няколко стълба, които се допълват, в зависимост от специфичните нужди и обвързани с
конкретните обстоятелства. Пенсионните системи могат да бъдат частни или публично администрирани, но в крайна сметка отговорността да гарантира, реализира и контролира
осигуряването на базисни пенсии е на държа-

вата. Редица страни проведоха структурни реформи на пенсионните си системи, преминавайки от разходопокривна система към капиталова система.
Източници на доход в старостта
В развиващите се страни малко хора имат
достъп до пенсионно осигуряване и повечето
трябва да разчитат на други, често несигурни
източници на доход. Бедните работници е твърде вероятно да се превърнат в бедни пенсионери. Тези, които са над линията на бедността, но
не са били в състояние да акумулират средства
за финансиране на потреблението си в старостта, също са изправени пред риск от бедност.
Хората разчитат на четири основни източника на доход в старостта: частни трансфери
от семейството и различни социални мрежи;
публични трансфери от пенсии и други трансферни програми; доходи от труд; финансови и
други активи, включително частни пенсии. Значението на частните трансфери спада с нарастването на средното равнище на доходите. Тази
тенденция показва, че колкото по-високо е равнището на средните доходи на населението,
толкова е по-малко значението на частните
трансфери като източник на доходи в старостта. Трудовите доходи в старостта са по-важни в
развиващите се страни, отколкото в развитите.
С нарастването на възрастта намалява производителността на труда, а от там и работната
заплата. Следователно участието на пазара на
труда не е гаранция за преодоляване на бедността.
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Табл. 1. Основни източници на доход в старостта като част от общия доход в проценти
Държава
Година
Трудови дохоЧастни трансПублични
Други активи
ди
фери
трансфери
10,5
39,9
15,6
31,3
1981
Япония
9,7
56,4
9,0
24,5
1988
13,4
65,0
2,6
19,0
1999
Република
1981
16,2
72,4
2,0
8,7
Корея
1994
37,6
44,3
3,5
10,6
1986
29,8
67,8
1,2
1,2
Тайван
1993
42,8
53,2
1,6
2,4
Тайланд
2002
39,3
35,4
7,3
18,0
САЩ
2000
15,2
7,2
36,8
40,9
Sources: Barrientos (2007); Lee and Mason (2007); United Nations Population Fund (2006)

В развитите страни пенсионните системи
осигуряват надежден регулярен трансфер на
доход [2]. Финансовите и други акумулирани
активи по време на трудовия живот са относително по-важни като източник на доход в развитите страни, отколкото в развиващите се. Развитите страни имат по-развити капиталови пазари, осигуряващи широка гама от финансови
инструменти за спестяване, като по-високия
среден доход дава по-голяма възможност за
спестяване по време на трудовия живот.
Частните трансфери са главният източник
на доход в старостта в много от развиващите
се страни. Като цяло децата са най-големите
осигурители на частни трансфери към възрастните хора [4]. Фактът, че живеят заедно е поважен детерминант от това, че децата са живи
[7]. Частните трансфери са също така ненадежден източник на доход. Само в няколко
страни задължението на семейството да осигури издръжката на възрастните родители е формално записано в конституцията или в други
закони1.
Неспособността на неформалния механизъм да осигури адекватен и достатъчно надежден доход води до необходимостта да бъдат
намерени начини за подобряване и разширяване на формалните механизми за осигуряване
на издръжката на възрастните хора. Тези формални механизми присъстват в повечето страни под една или друга форма. Пенсионните
системи имат дълга история: първата публично
управлявана и широко разпространена система
е въведена от Ото фон Бисмарк в Германия.
През 1889 година Германия става първата
страна, въвела формален механизъм за осигуряване на пенсия при навършване на 70 годишна възраст, както и инвалидна пенсия. Пен1

Bongaatrs and Zimmer, 2001
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сиите се финансират от вноските на работещите в момента. Това е т. нар. разходопокривна
пенсионна система. Този модел се възприема и
от други страни. През XX век повечето от развитите страни също въвеждат формални пенсионни програми.
Пенсионното осигуряване често се използва като важен инструмент за преразпределение
на доходите, най-вече към хората с ниски доходи, с цел намаляване на бедността сред пониско платените по време на трудовия им живот, които не са успели да спестят средства.
Степента, в която формалната пенсионна система осигурява доходи, е различна. Делът от
работната сила, правещ вноски във формалната пенсионна система, нараства с увеличаване
на дохода на човек от населението. Дори и в
страните с голямо участие в пенсионноосигурителната система сигурността на доходите в старостта може да се окаже под въпрос
поради проблемите, възникнали във връзка с
устойчивостта и стабилността на съществуващата пенсионна система. Страните с нисък
растеж и ниска заетост за дълги периоди срещат трудности в опитите си да запазят стабилността на пенсионните системи. Ранното пенсиониране също увеличава разходите и може
да подкопае пенсионната система. В някои
случаи възникват проблеми поради недобро
управление, лоши инвестиционни решения и
банкрут на пенсионните системи, водещо до
драстичен спад в размера на пенсиите.
Проблеми, пред които са изправени съществуващите пенсионни системи
Със застаряването на населението много
от съществуващите пенсионни системи – не
само много частни и осигурявани от работода-
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теля, но и публични системи в много от развиващите се и развити страни – ще станат прекалено скъпи с времето. В развитите икономики
се смята, че пенсионните системи вече не са
нещо, което могат да си позволят, тъй като
публичните разходи за пенсионно осигуряване
достигат и превишават 10% от БВП през 2003
година. Такъв е случаят с Австрия, Франция,
Германия, Гърция, Италия, Полша и Швеция
(OECD, 2007). Разходите за пенсионно осигуряване се предвижда да достигнат 20 % от БВП
в страни като Кипър, Португалия и Словения
през първата половина на настоящия век като
последица от застаряването на населението [3].
Очакваните последици от застаряването на
населението за финансовата стабилност на
сегашните пенсионни системи изискват спешни
реформи. Разходопокривните пенсионни системи са изключително неустойчиви, тъй като
намаляващ брой работещи трябва да издържат
нарастващ брой пенсионери.
Пенсионните системи отразяват и предпочитанията на обществото за преразпределение
на ресурсите между поколенията, като определят кой и как трябва да участва. Всяка пенсионна система трябва да бъде изградена върху
виждането, че осигурява доходи за всички. Поширок подход е нужен при изграждането на
пенсионните системи. Пенсионната система
следва да се разглежда като конструкция, състояща се от няколко стълба, както е предложено в редица изследвания на Световната банка
[5], и на практика приложено в много страни2.
Различните стълбове на системата трябва
да са свързани със специфичните условия в
дадена страна и социалните предпочитания на
нейните граждани. Например, в страните, където формалните трудови пазари са доминиращи,
дори и един стълб би бил достатъчен, за да
осигури стабилност на доходите в старостта,
като финансирането на стълба е базирано на
обвързани с доходите вноски, какъвто е случаят с повечето пенсионни системи в много от
развитите страни. В тези случаи, равнището на
пенсиите е функция на заработените доходи от
труд, като целта е да се достигне дадено равнище на заместване на работната заплата с
пенсия. В същото време, системата трябва да
предлага подходящи стимули, за да осигури
последователно участие за определен период
от време. Принципите на солидарността трябва
2

да бъдат включени, така че работниците с ниски доходи и работниците с непостоянна работа
да могат да получат минимално осигуряване.
Страните с много голяма неформална заетост могат да изградят два стълба: единият да
не бъде свързан с приноса и да предлага минимални пенсии, другият да бъде свързан с
приноса на всеки. Важно е пенсионната система да не задълбочава съществуващото неравенство. Например, липсата на стимули за
участие в системата с вноски трябва да бъде
избегнато. Както пенсиите, обвързани с вноските, така и другите пенсии трябва да се дават
едновременно на хората с ниски доходи, като
неприносният елемент постепенно се намалява
по отношение на дохода преди пенсионирането
[3]. Хората, които са в състояние, трябва да се
окуражават да участват в своето осигуряване
(чрез частни и други спестовни схеми или акумулиране на други средства, за да се допълни
дохода, получаван от публично осигурените
пенсии).
Начинът, по който са изградени пенсионните системи, оказва влияние върху риска и
неговото разпределение. При разходопокривната система правото на пенсия е обещание и се
очаква пенсията да бъде получена от бъдещ
БВП, като това става от вноските на бъдещите
работещи или данъците им. Това искане е
предмет на пряк политически риск и индиректно на макроикономически и демографски риск.
Влошаването на макроикономическите условия
или демографското развитие поставя тежко
бреме върху бъдещите поколения работещи.
Следователно прави искането трудно осъществимо. При изцяло капиталова система пенсиите
зависят от стойността на акумулираните активи
и в този случай те са директен обект на инвестиционен риск и непостоянна възвръщаемост
[6].
Способността на пенсионната система да
създаде адекватни пенсии, да бъде достъпна, е
в основата на възможността на страната да
реализира устойчив икономически растеж. За
осигуряването на устойчива пенсионна система
централно място заема ръстът на производството. Както растежът влияе върху разрешаването на пенсионните проблеми, така и пенсионната система може да се отрази върху растежа. Фокусирайки се върху формалните пен-

Holzmann and Hinz, 2005
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сионни системи, важно е да се признае, че
икономическият растеж е нужен, за да може
икономиката да осигури стабилност на пенсионерите (при положение, че по-малък брой работещи осигуряват по-голям брой неработещи
потребители). В дълъг период издръжката на
по-голям брой зависимо население – без да се
намалява стандарта на живот – зависи най-вече
от по-бързия икономически растеж.
Голяма част от дебата за пенсионната реформа и пенсионната система се концентрира
върху финансовите аспекти на двете преобладаващи пенсионни системи, без да се отделя
внимание на въпроса за ръста на производството. Всеки актив, свързан с пенсиите, придобит от днешното работещо население, дали
като финансов актив (при капиталова система с
индивидуални вноски), или като обещание (при
разходопокривната система), е искане на бъдещ доход (claim on future output). Следователно икономическият растеж е толкова фундаментален за устойчивостта и стабилността на
пенсионната система, колкото и самото изграждане на системата.
Макроикономическите последици от работата на пенсионната система също могат на
свой ред да окажат влияние върху бъдещите
възможности за растеж на икономиката. Например, нарастващият дефицит на публичната
пенсионна система може да увеличи публичния
дълг, което на свой ред да окаже натиск към
повишаване на лихвените проценти и да изяде
частните инвестиции, оттам да се отрази негативно върху икономическия растеж. Нарастващият дефицит в пенсионното осигуряване може
да доведе до по-високи данъци, което на свой
ред да повиши разходите за труд и да намали
разполагаемите доходи на домакинствата, а
съответно да потисне заетостта и ръста на
производството. Подобни макроикономически
последици подчертават нуждата от балансираност на пенсионните системи. От друга страна,
влиянието на финансирането на пенсиите –
както на капиталовата, така и на разходопокривната система – върху спестяванията, е понеясно. Въпреки че по-високите вноски може
да повишат задължителните спестявания като
цяло, по-високите задължителни спестявания
може да доведат до намаляване на доброволните частни спестявания или спестяванията другаде в икономиката. Стандартните аргументи
предполагат, че по-високият темп на спестявания винаги води до по-високи производствени
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инвестиции, като така рефлектира върху постоянно нарастване на реалното производство
на човек от населението.
Нека разгледаме проблема и от гледна
точка на кейнсианското схващане за ролята на
съвкупното търсене, което движи инвестициите. Предприемачите решават какъв да бъде
обемът на инвестициите, отчасти базирайки се
върху очакването за повишаване на съвкупното
търсене. Миналите промени в съвкупното търсене служат за оценка на очакваните в бъдеще
промени. За да расте бързо икономиката, поскоро потреблението, а не спестяванията,
трябва да се окуражават. Капиталовото задълбочаване в резултат на по-високи инвестиции
ще доведе до нарастване на производителността, а по ниските разходи за единица ще доведат
до нарастване на реалните работни заплати и
печалбата на фирмите, като това ще доведе до
нарастване на спестяванията за финансиране
на инвестициите. На практика връзката между
нарастването на спестяванията и нарастването
на инвестициите е по-сложна, а и не е задължително всички спестявания да се превърнат в
инвестиции и да доведат до по-бърз растеж [1].
Възможно е усилията за акумулиране на финансови активи за потребление в старостта да
доведат до намаляване на ефективното търсене
в периода на спестяването на тази активи, което на свой ред би било пагубно за икономическия растеж.
Реформиране на пенсионните системи: фина
настройка на системата
Пенсионните реформи, които могат да бъдат предприети, са два типа: укрепване на съществуващите системи чрез промени на параметрите им (реформи на параметрите) и радикална промяна на системата (структурни реформи). Реформирането на параметрите се
провежда буквално във всяка разходопокривна
система и е много по-разпространено от структурните реформи [5]. Този тип реформи е атрактивен по политически причини, тъй като
тези реформи са лесни за провеждане и поприемливи за обществеността от фундаменталните промени.
Въвеждат са мерки както по отношение на
приходите, така и по отношение на разходите,
за да се осигури системата. Често срещано
приспособяване е да се повишат вноските за
пенсионно осигуряване. Разбира се, има ограничения поради ефекта, който високите вноски

ВЛИЯНИЕ НА ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

оказват върху пазара на труда, както върху
търсенето, така и върху предлагането на труд.
Други възможности включват намаляването на
равнището на пенсиите (Гърция, Унгария, Италия, Република Корея, Португалия, Швейцария); затягане на изискванията за пенсия (Германия, Италия, САЩ); промени на индексациите на пенсиите (Германия, Япония, Швеция). На
практика всяка страна от ЕС (ЕС-25) е предприела някаква форма на приспособяване на
параметрите,
определящи
социалноосигурителната й система [9]. Промяната на
параметрите, свързани с пенсионната възраст,
пенсионната формула и приноса, са част от
пакета за реформи в голяма част от случаите.
Отлагането на пенсионирането е неизбежно - във все повече страни се повишава пенсионната възраст, независимо от непопулярността на тази мярка. Например в САЩ пенсионната възраст ще се повиши до 67 години през
2027 година, докато във Франция последните
предложения за реформи са за повишаване с
една година на броя години , през които се
правят вноски за получаване на пълна пенсия –
между 2009 – 2012 година – както и базиране
на бъдещи повишения върху промени в очакваната продължителност на живота през 2012
година. С тези мерки се прави опит да се намали разликата между нарастващата продължителност на живота и пенсионната възраст
(тази разлика може да се окаже значителна).
Когато пенсиите са въведени първоначално в Германия през 1889 година, средната
продължителност на живота е била 44 години –
26 години по-малко от пенсионната възраст от
70 години. Следователно само малък процент
от работещите – приблизително 17% от мъжете и 21% от жените – са успели да живеят толкова, че да получат пенсия. Днес очакваната
продължителност на живота след пенсиониране
в развитите страни вече е 18 години повече от
задължителната пенсионна възраст от 65 години.
Реформиране на пенсионните системи: преминаване към капиталова система
Вместо реформи в параметрите на разходопокривната система, е нужна радикална
структурна реформа – преминаване към капиталова пенсионна система. Капиталовата система остава финансово стабилна, тъй като
пенсиите зависят от вложените средства и възвръщаемостта на тази инвестиция. Великобритания е сред първите страни, преминали към

капиталова пенсионна система през 1980 година, но само частично. Чили приема много порадикални мерки през 1981 година, като заменя публично управляваната разходопокривна
система със задължителна частно управлявана
капиталова система. Няколко други страни от
Латинска Америка извършват подобни реформи. Изцяло е отхвърлена разходопокривната
система в Боливия – 1997, Ел Салвадор –
1998, Мексико – 1997 и Доминиканската Република – 2003, като от работниците се изисква да се присъединят към задължителната капиталова система. В Колумбия – 1994 и Перу
– 1993, точно обратното, работниците имат
избор – да се включат в разходопокривната или
в капиталовата система. От друга страна съществуват смесени системи в Аржентина –
1994, Уругвай – 1996, Коста Рика – 2000,
където публичният компонент, базиран на разходопокривната система, изплаща основната
пенсия, а капиталовата система изплаща допълнителна пенсия.
Структурни реформи са предприети в
Централна и Източна Европа, в Южна и Източна
Азия. Казахстан, например, премина напълно
към изцяло капиталова система през 1998 година. Други страни поддържат своите разходопокривни системи, като успоредно с това въвеждат капиталови системи. Това са България
– 2002, Унгария – 1998, Бивша Югославска
Република Македония – 2003 и Естония –
2002.
Докато капиталовите системи с годишна
капитализация могат да бъдат финансово устойчиви на теория, преходът от разходопокривна към капиталова система има негативно влияние върху публичните финанси, тъй като обещаното пенсионно задължение, поето при старата система, трябва да се спази, докато пенсионните вноски са насечени към новата система. Пенсионните фондове обикновено осигуряват по-голямата част от финансирането на
тези фискални разходи, тъй като те инвестират
голяма част от средствата в своето портфолио
в ДЦК. Това има своите макроикономически
последици. Свързаното с това нарастване на
дълга в публичния сектор може да окаже натиск към нарастване на лихвения процент, като
така повиши още повече увеличените фискални
разходи на прехода, и може да се отрази негативно върху частните инвестиции.
Твърди се, че капиталовите системи с индивидуална капитализация носят по-висока
норма на възвръщаемост. Пренебрегва се оба-
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че факта, че по-високата възвръщаемост е
свързана с по-висок риск. Докато капиталовата
възвръщаемост може да превиши имплицитната възвръщаемост на разходопокривната система, несигурността и волатилността на капиталовата възвръщаемост е значително повисока. В резултат на това чрез поделяне на
инвестиционния риск (което може да се окаже
трудно, особено за ниско платените работници), участниците са изправени пред възможността това да доведе до по-ниска възвръщаемост, ако портфолиото им донесе големи загуби към края на трудовия им живот. Преминаването към изцяло капиталова система измества
икономическия риск върху пенсионера.

гледна точка (предполагайки, че няма да има
промени в пенсиите), правителството може да
изпадне в дефицит, който ще трябва да се финансира чрез по-високи данъци, орязване на
публичните разходи или нарастване на публичния дълг, превръщайки имплицитния пенсионен дълг в експлицитен.

Преминаване от разходопокривна към капиталова система: дълъг и скъп преход
Важен въпрос при структурната пенсионна
реформа е как да се справим с финансирането
на прехода от съществуващата система към
система с няколко стълба, където капиталовата
и разходопокривната системи съществуват
едновременно. В този случай бремето на прехода са стоварва директно върху плащащите
пенсионни вноски - участниците, които се очаква да съдействат и заплатят за прехода. Когато
капиталовата система замести разходопокривната, работниците, които са участвали в системата, но все още не са се пенсионирали, трябва да бъдат компенсирани за миналите си
вноски, ако решат да се прехвърлят към новата
система. Сегашните пенсионери трябва да продължат да получават пенсиите си съгласно
договореността при старата система, като това
ще става при нарастващо прехвърляне на вноски от страна на сегашните работници, които
преминават към новата система. От фискална
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THE IMPACT OF POPULATION AGEING ON PENSION EXPENDITURES
Diana Sabotinova
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
This paper examines the variety and extent of private and public opportunities to accumulate financial
resources for retirement. It emphasizes on the importance of creating a simple and secure environment in which
individuals can exercise choice about how and how much to save for their retirement. It raises questions about the
way in which an increase in voluntary pension saving is likely to be achieved. The implementation of capital
pension system is also discussed.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ КРАЙ
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 ГОДИНА
Даниела Попова
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Резюме
Освобождението на България от турско робство през 1878 г. и последвалите години до приключването на
Втората световна война е един твърде интересен и плодотворен период в културното и икономическото развитие на страната ни. Въпреки противоречивите исторически сведения, налице са достатъчно доказателства за
разцвета на занаятчийството като предприемаческа възможност във Варненския край, за кооперациите за общи
доставки на суровини и материали по време на Световната икономическа криза (1929-1933) и след нея като
разновидност на съвременните предприемачески мрежи. Цел на изследването е да се откроят периодите в
развитието на занаятчийството във Варненския край, да се анализират конкретните предприемачески възможности и да се оценят културните и икономически перспективи, наследени от конкретната историческа реалност.
Ключови думи: занаятчийство, предприемачески мрежи (сдружения), култура
Key words: craftsmanship, entrepreneurial networks (corporations), culture

Варна в социо-културни измерения
Най-ранните исторически сведения за
древния град и за неговото име са оставили
хиоският поет Скимнос и историкът Страбон
[1]. Първото име Одесос е посочено от тях в
аналите. Други древни писатели, географи и
историци като Птоломей, Ариан, Плиний и
Диодор, наричат града Одисос. През V век Теофан го споменава като Одисополис. След VI
век името Одесос не се използва в историческите документи и хроники. Градът се нарича
Варна. За произхода на това име се предполага, че произтича от славянското име на Провадийската река – Врана или Варна.
През декември 1949 г. град Варна е преименуван на град Сталин, а от януари 1956 г. до
наши дни е отново със старото си име – Варна.
През многолетното си присъствие на световната карта, Варна мени както броя, така и
етническия състав на своето население [1].
След Освобождението градът има около
25 000 жители. В годините са регистрирани
промени в количествен аспект на живеещите
във Варна, което може да се проследи в таблицата 1.
Година
1881
1888
1893
1901
1905

Православни
14 260
15 780
18 095
23 022
25 797

Табл. 1. Населението в гр. Варна през годините
Година
Брой жители
1893
28 174
1905
37 417
1910
41 419
1920
50 810
1926
60 563
1934
69 944
1946
76 954
Източник: [1, 2]

Изключително динамичен е и съставът на
населението от гледна точка на вероизповедание, матерен език, грамотност и национална
самоопределеност. Данните, разбира се, са за
един относително кратък период от време
(1881-1905), но все пак те до голяма степен
илюстрират причините за напредъка на този
регион, за ориентацията на жителите му към
занаятчийско препитание в една по своята
същност (и според нашите съвременни разбирания) мултикултурна среда (виж таблици 2.,
3. и 4.).

Табл. 2. Населението на гр. Варна по вероизповедание
Мохамедани
Армено-григорианци
Евреи
Католици
8 103
575
198
7 006
1 282
759
304
7 295
1 537
863
264
6 065
1 312
5 746
3 733
1 706
472

Протестанти
9
52
120
146

Източник: [2]
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Табл. 3. Населението
Български
Турски
6 714
8 904
8 449
7 569
10 580
8 477
15 601
5 999

Година
1881
1888
1893
1901

на гр. Варна според матерен език
Гръцки
Испански
Френски
5 367
541
5 423
585
42
4 670
782
47
1 175
-

Немски
119
143
-

Източник: [2]

Година
1888
1893
1901
1905

Общо
7 790
11 331
17 483
20 179

Табл. 4. Населението на гр. Варна по грамотност
Грамотни
Неграмотни
Турци и
Турци и
Други
Общо
Българи
Българи
татари
татари
17 466
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
16 843
Няма данни
Няма данни
17 439
12 510
794
6875
17 238
7 212
4 508

Други

5 518

Източник: [2]

Исторически преглед на занаятчийството в региона. Артефакти
От най-древни времена районът около
Варна е бил населяван. За това свидетелстват
запазени артефакти, които дават представа за
Епоха
Старокаменна епоха
(палеолит и мезолит)

уменията и майсторството на хората по тези
земи. Развитието в културата на местните жители може да бъде проследено в таблица 5.

Табл. 5. Варна през вековете
Културни особености, занаятчийство, артефакти
Останки от оскъдни паметници като пещерно жилище, открито на 1 км северно от с.
Белослав

Новокаменна епоха
Бронзова епоха

наличие на селищни могили при селата Сава и Голямо Делчево
намерени единични предмети в селата Попрусиново, Попгруево, Божурово, Ломница,
Вълчи дол, Войводино и Ракла

Желязна епоха (ранна). Тракийски артефакти.
Елинистична епоха.
Основаване на Одесос.

Открити голям брой оръдия на труда, оръжия и накити-свидетелства за развитието на
грънчарството, металолеенето, изработката на съдове от бронз, злато и сребро

Одесос под римско
владичество
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йонийско-милетска култура; главен бог-Аполон, но и почитане на Хермес, на бога
Дарзалас-покровител на плодородието, на Диоскурите-покровители на корабоплаването и търговията; оживена търговско-разменна дейност с дървено масло и вино; открити множество амфорни дръжки, подпечатани и надписани в най-известните за онова
време търговски центрове: о-в Тасос, о-в Родос, Херсонес (на Кримския полуостров),
Хераклеа Понтийска (Мала Азия) и др.; сечене на монети с надпис “Одиситон”, пуснати в обръщение по-късно и сребърни тетрадрахми, и златни статели; сградостроене на
народното събрание, на градския съвет, на храм на Аполон (използван и като държавен архив, в който се съхранявали гравираните мраморни плочи), на гимназиони и др.
Съживяване на презморската търговия; износ на земеделски произведения, дървен
материал, роби, кожи, риба и др. и внос на бронзови и глинени произведения, художествени изделия, стъклени съдове, благовонни масла и др.; развитие на занаятитеизработване на сребърни, златни и бронзови художествени произведения и накити,
грънчарски изделия; създаване на първото за онова време сдружение – на ловците на
паламуд; дадено право за сечене на монети от император Диоклетиан; благоприятно
развитие на икономиката; разцвет на града превърнал се в център на търговската федерация “Пентополис” (или “Петоградие”- Съюз на понтийските градове), която включвала Томи (Кюстенджа), Калатис (Мангалия), Месамбрия (Несебър) и Аполония (Созопол); обществено сградостроене – известната “Римска кула”; открити трагически и
комически маски от одесоския театър; уникално майсторство на одесоските художници-скулптори – запазени теракоти, капители, пиластри, изящната статуарна група
“Амур и Психея”, надгробни паметници, мраморни скулптури и издялани от камък
релефи
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Одесос през феодализма и византийското владичество

Варна през турско
владичество и по
време
на
рускотурските войни

(продължение)
Оживление на търговията, корабоплаването и занаятчийството; развитие на строителството, винарството, риболова, земеделието, приложните занаяти ; намерен реликварий
от злато, украсен със скъпоценни камъни от това време; свидетелства за голямо
строителство на църкви и манастири, за вложено майсторство в базиликата-крепост в
местността “Джанавар-тепе”, забележителна с мозаичните си подове и изящни мраморни колони с капители, в базиликата на “Пиринчтепе” и надземните части на “Римската кула”; обявяване на града (на 18 май 536 г.) от Юстиниан за център на квестураадминистративно обединение, в което се включвали Скития, Долна Мизия, Цикладските острови, Кария и остров Кипър; намерени фрагменти от преславска керамика;
свидетелства за стокохранилища във Варна на получили свободен достъп до пристанището венециански, генуезки и дубровнишки (рагузки) търговци
По сведения на тогавашни търговски и дипломатически представители в Турция - наличие на 200 дюкяна, един пазар за 15-16 000 жители; главно стоварище на всички
стоки от Влашко, Молдова, Сърбия, България и други северни страни; огромни количества износ на лой, ечемик, жито, восък, суджуци, птици, вино, сирене и дървен материал; оживени търговски връзки с Цариград, Дубровник, Генуа, Венеция, Херсон,
Влашко, Марсилия и др.
След Кримската война – построена парна мелница; откриване на фабрика за вина и
ликьори на Никола Провадалиев, на фабрика за цигари; развитие на кожухарството,
абаджийството, казанджийството, сарачество-то и др.; строежи на нови, модерни за
времето си сгради; направа на нови улици, градини; построена първата българска
железница Варна-Русе (1866 г.); откриване на първото българско училище, на църквата “Свети Архангел Михаил”

Кратък обзор на занаятчийството във Варненския край от Освобождението до 1944 г.
През 1866 година д-р Иван Богоров споделя, че: “гъркът във Варна е кафеджия, винар,
хлебар, бакалин, българинът-ботушар, кожухар, абаджия, неколцина българи въртят комисионна търговия (кожи и манифактурни стоки).” [3]. Варна се оформя още преди Освобождението не само като търговски, но и като
занаятчийски център. Занаятчийското производство е предназначено преди всичко за нуждите на града и околните селища. Само някои
произведения се изнасят на годишните пазари в
Хаджиоглу Пазарджик (Добрич), Провадия и
Търговище.
В малки, неугледни и неприветливи приземни стаи по улиците на стария град са били
дюкяните на занаятчиите, различните бакалии,
зарзаватчийници, сладкарници и др. Българин,
който е бил собственик на дюкян, се познавал
по това, че посреща клиента си прав и го обслужва прав, евреинът привлича клиента пред
дюкяна си, а турчинът-не обича да стои прав, а
седи и като работи, и като почива. Интересен е
бил уличният живот пред занаятчийските дюкяни. Петър Стоянов описва много сполучливо
атмосферата: “сутрин рано започвала суетнята
на чирачета, едни грабвали метлите да преметат дюкяните и улицата пред тях, други – пакета с ушитата дреха или готовите кундури, за да
обрадват сабахлен рано мющерията, та и той

като джумерт, да даде бакшиш или халвалък
едно онлуче на гурелясалото чираче”.
Макар шивачите да се представят и възприемат вече като “френктерзии”, те продължават и след Освобождението да шият сетрета, да
правят илици, дикиши и кентари с ширит, да
шият чиличени копчета.
И по самите улици се предлагат занаятчийски услуги. Уличен характер има бръснарският занаят по това време. “Навсякъде можело
да се види бръснарски стол, а до него майстор,
който сръчно заглаждал на висящ каиш тънък
бръснач. В джоба на бръснаря били и клещите,
с които, ако се налагало, предлагал зъболекарските си услуги.
Млади момчета и деца, натоварени с тенекиени съдове, тичали по улиците и предлагали
боза, шербети, шурупи. Други прибягвали от
кафенетата с висящи подноси и димящи кафета
да почерпят постоянните си клиенти от дюкяните и канцелариите” [3].
След Освобождението в занаятчийското
производство настъпват бързи промени, свързани с новите икономически отношения. Някои
занаяти бързо западат, а други бързо се развиват, т.е. започва преструктуриране в занаятчийските производства, което е характерно за
всички епохи и е следствие на разнообразни и
приоритетни потребности на хората от различните исторически периоди на своето развитие.
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До 1885 г. във Варна има 18 абаджийски
работилници, в които работят 80 души. Занаятът изисква усъвършенстване и иновативни
решения поради налагането на европейското
облекло като мода, което води до спирането на
производството на елеци, салтамарки, потури,
калцуни. Търсели се панталоните, саката, жилетките, балтоните. Само за 5 години-от 1885
г. до 1890 г. 16 абаджийски дюкяна са затворени, а останалите два са с 12 работници.
Малцина майстори-абаджии продължават да
работят стари облекла в домовете си, защото
нямат средства да поддържат работници. Това
илюстрира една тенденция, която като че ли, се
задълбочава в историческата памет на населението по българските земи, а именно носталгията по миналото, придружена с липемания и
резоньорска мания1. Ако изглежда изместен
фокусът на това изложение в предходното изречение, то е само на пръв поглед, тъй като е
необходимо да се открият обясненията и причините за типичните по тези земи кризисни периоди, нерядко придружени с отказ да се следва развитието на човечеството като цяло. Би
могло да се приеме като рязко това изказване
на автора, но то отразява позицията, че фактите се пречупват през собственото светоусещане, светоглед и интелект на личностите от определена епоха. В този смисъл предприемаческите възможности трябва да се възприемат
като предизвикателства в следствие промененото отношение на болшинството индивиди към
реалността. Търсенето е възможно да бъде
пазарен феномен и да създава предпоставки за
преструктуриране на средства и усилия, и не е
задължително да следва някакви модни тенденции. В това е и смисълът на опознаващия света
занаятчия, който организира гъвкаво производството си като фокусира своето внимание към
платежоспособно
търсене,
производствени
икономии и реализиране на печалба. В тази
връзка изглежда неадекватна реакцията, описана в следната ситуация: “през 1890 г. варненските абаджии направили последен опит да съживят абаджийството с едно “прошение до почитаемия Министерски съвет на българското
княжество”, в което се споменава, че занаятчиите пропадат, защото няма кой да купува абите
и други стари облекла и молят правителството
да се уволняват чиновници, които поне в присъствени дни не носят отечествени дрехи,
формено направени от български платове” [1].
1

Запада и мутафчийството (производството
на козиняви изделия-чували, чулове, дисаги,
въжета и др.). Варненските мутафчии набавят
козина от варненските села и Анадола и изразходват около 500 оки суровина, а готовата
продукция продават в града и околията. Общо
около 15 души през 80-те години на миналия
век се занимавали с мутафчийство в три работилници. Следва да се отбележи, че някои от
занаятите са можели да се обогатят с нови характеристики, т.е. да се реализира т.нар. преквалифициране и да се съхранят някои уникални
и самобитни техники за изработката на различни изделия като по този начин се развие и изкуството, и културната принадлежност на занаятчийството към определена епоха. Това още,
обаче, не е достатъчно условие, за да се говори за криза и западане на занаятите като цяло.
Петър Стоянов разказва увлекателно за тази епоха и не бихме искали да променяме нещо в това изложение, което ще предложим на
вашето внимание. “Силно развит в града и района бил табашкият занаят (обработването на
кожи). Много табашки работилници имало в
село Река Девня, където се обработвали десетки хиляди кожи от дребен и едър добитък. Там
се подготвяли кожи за подплата на дрехи, за
обувки и цървули. Около 1885 г. във Варна
имало 9 работилници с 60 работници. Те едва
издържали на конкуренцията на фабричната
обработка и табашкият занаят бързо замирал.
Пет години по-късно във Варна останали 4 табашки работилници с 9 души работници.
Някои занаяти, които били свързани с пазара и останали незасегнати от фабричното
производство, набирали сили, отваряли се нови
работилници, наемали се калфи и чираци. Варна още преди Освобождението била център на
обувното производство, което след Освобождението бързо се преустроило от цървули и емении и преминало към производство на обувки.
До 1885 г. били открити 70 обущарски работилници със 140 работници (майстори, калфи и
чираци), а през 1890 г. работилниците станали
120 с над 250 работници.
Лицеви кожи и гьон освен от местните табашки работилници се изкупували предимно от
Франция. През 1890 г. в града се произвеждали над 20 000 чифта обувки. По време на първото изложение в Пловдив през 1892 г. варнен-

Липемания - влечение към тъга, печал; резоньорска мания - влечение към мъдруване, съветване в [4]
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ските обущари изложили изработени в своите
работилници обувки.
Ръст в тези години отбелязало и производството на бъчви. Добре развито лозарство в
района, а и качественият дървен материал от
горите във Варненска и Провадийска околия
ускорили развитието на бъчварството. В града
до 1885 г. имало 13 бъчварски работилници, а
през 1890 г. – 21 с 63-ма бъчвари.
Промяната в домашния бит на града тласнала напред развитието на дърводелските занаяти. Миндерът, единствената мебел в учрежденията и домовете на по-заможните граждани,
отстъпвал място на европейските мебели. Побогатите започнали да купуват мебели чак от
Виена. Купували се скринове, маси, столове,
кревати. Увеличило се строителството на жилища и обществени сгради, които се нуждаели
от врати и прозорци. Дърводелските работилници в града от 9 с 35 работници само за 5
години достигнали 20 с над 100 работници. На
Пловдивското изложение през 1892 г. варненските дърводелци се представят с изработени
ковани сандъци, бюфети и писалищни маси.
Трудът в работилниците бил тежък, предимно
ръчен.
Бързо се развивала и обработката на желязо. То се доставяло от Англия и Белгия. През
1890 г. във Варна имало вече 17 железарски
работилници, в които работели над 30 души.
Този занаят се развивал, за да задоволи нуждите на земеделието и лозарството.
Изработвали се земеделски сечива, скоро
започнало изработването на каруци, които заменили старите дървени коли. За каруците
били необходими железни шини, болтове и
други железни части. Постепенно коларството
било заменено с коларо-железарство.
След 1890 г. в града започнала да прониква машинната техника. През 1894 г. била открита образцова железарска работилница с леярна, със стругове, движени от парна машина.
Развили се и нови занаяти-леярство, стругарство, шлосерство и други и постепенно, с откриването на ремонтни работилници към пристанището и железопътния транспорт, се дал път
на металната промишленост във Варна”.
От всичко казано дотук можем да направим извода, че твърде разнообразно и съвсем
закономерно се е развивало, променяло и съхранявало занаятчийството като отрасъл в икономиката, който от една страна представя културните очертания на рамката от възможности,

а от друга- предоставя богат материал за размисъл на четящия в подробности историческото наследство. И отново се натъкваме на следното: “варненското занаятчийство преминава
през различни кризисни периоди, но трудолюбието на хората го утвърждава като решаващ
фактор за израстване на града като промишлен
и търговски център” [5], но вече в размислите
на наш съвременник. Без да правим предположения какво е имал предвид Николай Спиров,
бихме искали да подчертаем, че кризисните
моменти не са задължително от икономическо
естество, а много често са психологически
явления, които обаче в своята съвкупност могат да доведат до усложнения в следствие на
внушаемостта, че на хоризонта не се виждат
перспективите за досъграждане и развитие, без
да се разруши определено статукво.
Като се проследи изложението на Николай
Спиров, варненският гражданин би могъл да се
гордее с историята на занаятчийството по земите на своя край точно преди 1944 г. и ако
приемаме това за условно, то е защото няма
ясна позиция и заявено самочувствие за действителните приноси на обществеността във Варна по това време.
“Около 1940 г. броят на занаятите достига
68, които са били практикувани в 2500 работилници.
Най-качествен хляб е правела първата
парна машинна хлебопекарница “Възраждане”
на ул. ”Драгоман”17. Тя както и останалите
фурни снабдяват 42 магазина за продажба на
хляб. Още топъл, той е доставян и по домовете
със специални каруци. Златари и часовникари в
града са били предимно арменци. С голяма
популярност и уважение се ползва българинът
Иван Отонов с работилницата си под самия
градски часовник. Той се е грижел за изправността му.
Големите бръснаро-фризьорски салони
разполагат с дамски и мъжки отдели. На особена почит е салон “Севиля” на Атанас Иванов
до кафене “Лондон” под едноименния хотел.
Той разполага със специален отдел за разхубавяване: боядисване на косата с безвредна парижка боя, ръчни, електрически и парни масажи, фрикции, подгряване на вежди, рязане на
мазоли. Борис Наумов пък е единственият занаятчия за изработка на гумени печати, за които е необходимо разрешение от полицията.
Килимарството е съсредоточено в три работилници. Най-реномираната за производство
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на котленски и персийски килими е тази на
Елена Погончева, наградена със златен медал
от Варненската промишлена изложба през
1934 г. Тенекеджийският бранш е застъпен
силно с изработка на олуци, тръби, корита,
котлончета, маркирани съдове.
Фирмопиството е ограничено, развива се
като отделен бранш. Водещо е ателие “Храбрий” на П.Лазаров. Шивачеството е силно изявено с 26 дамски и 42 мъжки ателиета. Варненки са предпочитали модните салони на Регина Бони и Надежда Пиндикова, а варненци –
“Надежда” на Ат. Маринов и “Момчо” на М.
Паскалев. Занаятчиите, изработващи пердета,
кувертюри, карета, възглавници от поанлас,
филета, бяла, цветна и българска бродерия,
дарове за сватби, годежи и кръщенета, са
признавали водещата роля на Д.Парасков.
Значителен е броят на майсторите на фотографията. Фото “Идеал” на ул.”Цар Борис”9
държи първенство. Пепиниерството (ашладисването) в лозарството вече се оформя като
самостоятелен занаят поради необходимостта
от бързото възстановяване на повредените от
филоксерата лози. Юрганджийство, сладкарство и млекарство попълват големия брой на
занаятите в стара Варна. Будното занаятчийско
съсловие е организирано в Околийското занаятчийско сдружение” [5].
Свидетелства за занаятчийството и тенденциите в развитието му откриваме и в отчетите
на Варненската търговско-индустриална камара
през годините, която с размаха на своята дейност се явява стожер на българщината във
времена на противоречия и дълбоки социални
преобразования.
Никола Гагов [6] е началник на занаятчийския отдел при Варненската търговскоиндустриална камара и анализира в дълбочина
състоянието на занаятчийството и съвременните тенденции. Четем в неговия материал:
“ония, на които добре е познато стопанското
развитие на град Варна от близкото ни минало,
знаят, че до Балканската война Варна имаше
една голяма и здрава занаятчийска пияца, ръководена от способни и предприемчиви майстори. От сутрин до вечер е кипяло тогава чудно
трудолюбие и весели песни са се носили из
занаятчийските предприятия на град Варна.
Вечер и празнични дни варненските улици са
били пълни със здрави и жизнерадостни майстори и калфи, от чиято външност и настроение
е личало тяхното благосъстояние. Тия добри
времена за варненските майстори са описани
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особено вярно и пълно от покойния наш писател Антон Страшимиров.
Още по-добре може да се прозре благосъстоянието на варненските занаятчии от тая
епоха и от тогавашните влогове на занаятчиите
в разните варненски банки. Независимо от това, че рядко се е срещал занаятчия без собствен дом и лозе, във Варна е имало занаятчии,
които, заминавайки за бойното поле през Балканската война, са оставили на семействата си
до 10 000 лв. В злато и сребро. По тези времена, всеки е имал твърда и непоколебима
вяра в своите способности и в занаята си. От
тогава ни е останала поговорката, “Златна е
ръката на занаятчията”.
Един малък разбор на елементите на калкулацията за няколко занаятчийски произведения от тази епоха, в сравнение със сегашните
времена, ще ни покаже още по-ясно, при какви
благоприятни условия са се развивали варненските занаяти до Балканската и Световната войни. Така, за по-важните занаятчийски артикули
може с положителност да се твърди, че в сравнение с 1910 г. днес имаме двойно, а за някои
артикули и по-голямо поскъпване на суровите
материали в занаятчийското производство, което обстоятелство чувствително затруднява
пласмента му. Особено чувствително е това
поскъпване в занаятите за изработване на облекло, преработване на кожи, метали и дърво.
По отношение на надниците може да се
докаже, че те днес, за повечето занаяти, са с
50% реално по-малки, отколкото тия от 1910г.
Общите разноски и амортизацията във
всички занаяти са днес чувствително по-високи
от 1910 г.
Костуемата цена на занаятчийските произведения, в много занаяти е удвоена и утроена и
въпреки това, печалбата от тия произведения,
или тъй нареченото “майсторско право”, е сведено близо до нулата или с други думи казано,
до личната надница на майстора.
Така, нам ни се налага въпроса за причините, които са способствали за тая опасна
промяна в стопанското положение на варненските занаятчии.
Който познава от близо състоянието на
варненските занаятчийски предприятия, лесно
ще си обясни, къде се крият причините за
обедняването на варненското занаятчийско
съсловие.
От войните насам, Варна западна като
морски търговски град и населението му,
следствие на крайно слабия си годишен доход,

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ КРАЙ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 ГОДИНА

не е вече така платежоспособно, както до 1912
г. Град Варна беше до неотдавна лишен от богатия си добруджански стопански район, а слабата почва на земята от останалите околни
села не можеше да гарантира стопанския
просперитет както на градското, така и на
околното селско население. От страна на държавата досега не са провеждани някои особени
планови мероприятия за стопанското насърчение на град Варна и грижите, които се полагат
за Варна в културно отношение, не могат да
осигурят стопанския просперитет на едно население от 75 000 жители, колкото град Варна
има сега. В тоя град се бяха приютили от войната насам над 30 000 бежанци, чието окаяно
положение е отруднило стопанското състояние
на града.
Независимо от това, поради липса на поминък в другите стопански облаги, в занаятите
са навлезли повече майстори, отколкото нуждите от занаятчийски произведения в този град
са изисквали това. По този начин още повече
се е отруднило положението на варненските
занаятчии.
Таблица 6. дава ясна представа за нарасналия брой на занаятчиите в гр. Варна от 1910
до 1940 г.
Табл. 6. Занаятчиите във Варна (1910-1940)
Брой на занаБрой на самостоятелните
Измеятчиите по
занаятчии в гр.Варна и
нение
години
процентното им увеличение
(%)
от 1910 до 1940 г.
1910 1940
I. За изработване на облек88
363
312,5
ло
II. За преработване на кожи
118
285
141,5
III. За обработка на дърво
70
269
284,3
IV. За преработване на
104
273
162,5
метали
V. За монтаж, инсталации и
21
130
566,6
фина механика
VI. За преработване на
9
40
333,3
предивни материали
VII. За преработване на
16
64
300,0
камък и земя
VIII. Строителни
22
139
531,8
IX. Химико-технически
25
80
220,0
X. Графични
15
78
353,3
XI. За храни и питиета
139
503
297,8
XII. Разни
56
198
254,6
Всичко
683
2422
254,5

Всички варненски майстори от тия дванадесет групи занаяти са организирани в 24 занаятчийски сдружения, видно от таблица 7.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Табл. 7. Занаятчийските сдружения във Варна
Брой на
Наименование на сдружението
членовете
Бръснаро-фризьорско
133
Бъчварско
16
Готварско
67
Газирани безалкохолни питиета
19
32
Електро-водопроводно
Коларско
56
Месаро-колбасарско
40
Млекарско
63
Метало-техническо
240
Обущарско
220
Печатарско
32
Сиренарско
116
Сладкарско
47
Строително-бояджийско
65
Сградостроителско
160
Седларо-сарашко
37
Столарско
153
Тенекеджийско
27
Тютюно-техническо
16
Тухларо-керамидарско
29
35
Фотографско
102
Хлебарско
75
Шивашко на женски дрехи
180
Шивашко-шапкарско-машинно
плетачество
1860
Общо занаятчийско сдружение

Тия сдружения излъчиха видни стопански
общественици, които са се очертали и като
хора на будна и устойчива стопанска мисъл в
страната ни.
От данните за движението на майсторите и
населението на тоя град, за периода 1910 до
1940 г., ние можем да си съставим една още
по-ясна представа за тежките стопански условия, при които те живеят днес.
Така през 1910 г. в град Варна, който е
имал по това време 41 560 жители, са действали общо 683 занаятчийски предприятия от 12
различни групи занаяти. На един майстор се е
падало да обслужва средно 61 човека, или
около 12 здрави платежоспособни семейства.
През 1940 г. Варна броеше 75 206 души и
2 422 занаятчийски предприятия. На един занаятчия се пада да обслужва 31 жители, или
средно само 6 семейства, чиято платежоспособност е сведена днес до едно невъзможно
стопанско ниво.
Процентното увеличение на жителите в
град Варна възлиза на 80,95% за тези 30 години, а процентното увеличение на занаятчиите,
за същия период от време възлиза на 254,5%.
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В някои занаяти, особено в групата за монтаж и
инсталации, това увеличение достига 566,6%.
Очевидно е, че има подчертано несъответствие
между увеличение броя на майсторите и нуждите от занаятчийско производство.
От само себе си се разбира, че нуждите от
занаятчийски произведения само на 6 семейства не могат да дадат трайно стопанско развитие на едно занаятчийско предприятие и ако,
въпреки това, се е дошло до едно анормално
увеличение на занаятчийските предприятия в
град Варна, това се дължи на обстоятелството,
че тия хора, които са навлязли така безразборно в занаятите, не са могли да намерят пласмент на своите сили и познания в други стопански области.” [6].
Заключение
Като се обобщи наличната информация,
могат да се изведат някои основни изводи относно:
1. културните и икономически тенденции, отнасящи се до: развитието на Варна като
културен и търговски център, като средище
на междукултурни течения и различни модели на поведение в кризисни ситуации;
прекомерна производителност на труда и
несъобразяване със световните пазарни конюнктури в определени периоди; акцент
върху предприемачеството като начин на
препитание и изява на индивидуалността на
личността в многообразието от културни
влияния; толерантност и зачитане на различни гледни точки; умерен патриотизъм и
рационално възприемане (и прикриване) на
част от фактите за епохата, в която живеят;

буден интелект и интересни личности, интегриращи усилия, знания и умения в полза
на обществото и качеството на живот;
2. предприемаческите възможности, благоприятстват развитието на региона както в
икономически, така и в социално-културен
аспект; предпоставят наличието на силна и
компетентна конкуренция и преструктурирането на отрасъла според търсенето и
платежоспособността; разкриват нови пазарни ниши в периода и провокират осъществяването на диверсификационни дейности чрез професионалното обучение на
чираци, чрез издаване на специализирана
литература, чрез организирани мероприятия и др.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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ENTREPRENEURS’ OPPORTUNITIES IN THE REGION OF VARNA
FROM THE LIBERATION TO THE 1944 YEAR
Daniela Popova
Chernorizets Hrabar Varna Free University, Bulgaria
Abstract
The Liberation of Bulgaria from Turkish slavery in 1878 and the following years to the end of The Second
World War is a very interesting and beneficial period in the cultural and economic development of our country. In
spite of the contradictory historical issues and data, there exists quite enough evidence of the flourishing state of
the craftsmanship as an entrepreneurial opportunity in the region of Varna, of the corporations for a common
delivery during the time of The World Economic Crisis (1929-1933) and after it as a variety of modern and
postmodern entrepreneurial networks. The aims of the research work include: the outline of the periods in the
development of the craftsmanship; the analysis of the concrete entrepreneurial opportunities; the evaluation of the
cultural and economic perspectives, inherited from the concrete historical reality.
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ПРОБЛЕМИ НА УСТАНОВЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
Хари Николов
Технически университет, София
Резюме
Отразено е схващането на автора, че е възможно да се определи цената на икономическия растеж на основата на теорията за алтернативната цена. В тази връзка се защитава позицията, че в случая с българската
икономика би следвало да се включи и цената на постигането на финансовата стабилизация, без която не би
имало оживление и растеж. Обосновава се позицията, че за да се установи цената на растежа, освен настоящи
пропуснати възможности би трябвало да бъдат включени и бъдещи разходи за опазване на околната среда,
както и някои евентуални рискове пред българската икономика. Последните се разглеждат в контекста на
днешната световна финансова криза. Направен е опит да се отговори на актуалния въпрос - в каква степен
националната икономика е защитена от нея?
Ключови думи: икономически растеж, валутен борд, брутен вътрешен продукт, теория на конфликтите,
фискален резерв, външнотърговски дефицит
Key words: economical increase, rate of exchange, gross interior product, theory of the conflicts, fiscal
reserve, commercial deficit

Досега в българската икономическа литература все още не е отделено внимание на
проблемите на определянето на цената на икономическия растеж. Разглеждани са досегашните темпове на растеж, както и очакваното
негово съществено забавяне под влиянието на
Световната финансова криза. Както е известно,
все още е спорна прогнозата за постигането за
2009 г. на ръст от 1,7%. Някои международни
прогнози поставят дори и него под съмнение.
Но когато все пак се говори за високия растеж
у нас досега, справедливо би било да се постави и въпросът: каква е била все пак неговата
цена? Защото, ако тя се окаже висока, това би
означавало, че може бъдещите поколения да
изплащат постиженията на настоящите поколения. И не на последно място – на стопанската
политика през последните години. Защото ние
засега не сме застраховани от появата на бъдещи проблеми, които биха могли да ограничат
възможностите на растежа в близка перспектива. При това – дори и при пълно хипотетично
абстрахиране от влиянието на Световната криза. Например, ако е съществувало натрупване
на проблеми, чието решаване в бъдеще би генерирало значителни разходи, а оттам – и забавяне на растежа?
За да можем да дадем отговори на всички
тези въпроси непредубедено, би следвало да се
облегнем на теорията за алтернативната цена.
Това би означавало пропуснатите възможности,
както за фирмите, така и за населението да се
измерват на основата на пропуснатите доходи.
Последните пък имат отношение към безрабо-

тицата. Поради сравнително високия средногодишен ръст през последните години у нас тя се
намали чувствително и в момента е приблизително в рамките на своята естествена норма.
Съществува обаче значителен процент нерегистрирана такава, която обхваща т. нар. „трайно
безработни” Това са лица, които не притежават
необходимата квалификация и които нямат сериозни шансове да си намерят работа дори и
ако допуснем евентуално ускоряване на растежа в перспектива. В известна степен техният
проблем би могъл да се дължи на недостатъчни
разходи в системата на образованието, при това – още в годините преди въвеждането на валутния борд, а също така - и в годините, непосредствено след неговото въвеждане. Или
казано с други думи, това може да се разглежда по-скоро като цена на постигането на финансова стабилизация, а не на растежа. Но самият растеж представлява до голяма степен
следствие именно от тази постигната финансова стабилизация. Друг е въпросът, че и провежданата фискална политика в годините, непосредствено след въвеждането на валутния
борд има своя принос.
Всичко това означава, че би било целесъобразно при определянето на цената на икономическия растеж да обърнем внимание и на
структурата на безработицата, както и на тенденциите, отразяващи нейното изменение през
един по-дълъг период от време.
Наред с всичко това, при определянето на
алтернативната цена на растежа, би било достатъчно логично и наложително да бъдат отра-
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зени и негативните вторични ефекти от него.
Днес повечето икономисти са склонни да
включват в тях преди всичко екологичните
проблеми. Изхожда се от аргумента, че те генерират значителни бъдещи разходи, които
обикновено се заплащат от бъдещи поколения.
Тези бъдещи разходи биха могли да се разглеждат включително и като бъдещи разходи за
инвестиции, необходими за опазване на екологията, като се изхожда от нейното настоящо
състояние и от очакваните темпове на растеж.
Но те могат да включват също така и загуби
(бихме могли да ги разглеждаме като алтернативни разходи), свързани с бъдещите инвестиции в тази насока, които биха ограничили дейността на фирмите, тъй като те биха съдействали за повишаване на общите им разходи. По
този начин те биха допринесли за ограничаване
на предлагането на стоки и услуги, следователно - и на растежа. А оттам – и до евентуално изгубване на бъдещи работни места и доходи на домакинствата в този контекст.
Последното е трудно да се прогнозира, като се има предвид, че и технологиите се променят с течение на времето. По отношение на
бъдещите разходи, необходими за инвестиране
на средства за нуждите на опазването на околната среда обаче у нас вече са направени
оценки от страна на Министерството на околната среда и водите. В тази връзка е изготвена
програма до 2015 г., в която се предвижда да
бъдат направени такива инвестиции в размер на
9 млрд. евро.
При изготвянето на такива оценки обикновено се взема под внимание и съществуващата
енергийна ефективност на националната икономика. От една страна, през последните години вече в това отношение има известен постигнат прогрес. От друга страна все пак не би
следвало да се заблуждаваме, че днес разходите за използване на енергийни ресурси у нас,
независимо от тези горепосочени постижения,
продължават да бъдат достатъчно високи. Установено е, че у нас енергийната ефективност
е все още значително по-ниска (от 2 до 5 пъти)
в сравнение с тази в редица държави от Европейския съюз. Този проблем има и съществено
отношение към значителния дефицит по баланса на текущите сметки на България сега.
Когато се говори обаче за т. нар. „негативни вторични ефекти” на растежа, не бива да
се забравя и евентуалното съществуване на
още един такъв ефект. Това е рискът от надхвърляне на потенциалния БВП и прегряване на
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националната икономика. В редица случаи този
ефект недотам основателно се отделяше от
проблемите, свързани със замърсяването на
околната среда при оценка на това, доколко
даден икономически растеж е устойчив или неустойчив. В действителност не бива да забравяме, че този риск също така има отношение
към стабилността на икономическото развитие.
Освен това в редица случаи той е свързан и с
проблеми на замърсяването на екологията. Тези съображения ни дават основание да въведем
хипотезата, че прегряването на икономиката
също би следвало да се разглежда като особен
вид негативен вторичен ефект от икономическия растеж.
Според съвременната концепция за т. нар.
„устойчиво развитие”, съчетаването на икономически растеж с висока степен на замърсяване на околната среда се счита за неустойчив
или недостатъчно устойчив икономически растеж. Но според тази концепция, като неустойчиво се класифицира и всяко едно икономическо развитие, при което се налага в близко бъдеще да се изплаща цената на вече постигнатото. Следователно проблемът при всички случаи
би следвало да се вземе предвид при определянето на цената на растежа.
Според някои икономисти устойчивият
икономически растеж не бива да се разглежда
като такъв единствено от позициите на опазването на екологията. Той има и други измерения. Много важно негово измерение е например доколко този растеж се съпътства с достатъчно инвестиции и постижения в сферата на
образованието. В определена степен устойчивият икономически растеж е свързан дори и с
такива прагматични аспекти, каквито са например акредитацията на висшите учебни заведения, взаимстване на европейския опит в това
отношение и др., като се изхожда от факта, че
по този начин биха се осигурили за националната икономика необходимите трудови ресурси.
[1]. Защото, ако се окаже, че след високите
темпове на развитие по-късно не достигат специалисти, подготвени за работа при нови технологични условия, това би увеличило безработицата. Което означава, че за поддържане на
устойчив растеж би било необходимо наличието и поддържането на съответния човешки капитал.
Що се отнася до надхвърлянето на потенциалния БВП и прегряването на дадена национална икономика, то за него съществуват всички основания да го считаме за един от призна-
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ците на неустойчив икономически растеж. Аргументите за това са следните:
1. В случай, че една национална икономика изпадне в такова състояние, това
довежда до ускоряване на инфлацията
и до спиране (или сериозно забавяне)
на растежа. Растящите цени на изчерпващите се ресурси, както и предприеманите от правителството и от Централната банка рестриктивни мерки биха довели тогава до спад на инвестиционната активност и до ръст на безработицата.
2. Независимо, че съществуват различни
видове прегрявания, всички те се дължат на растежа, като при това могат
да се разглеждат като негов субпродукт. Защото на практика те са следствие от съвкупното търсене, което започва да расте по-бързо в сравнение с
възможностите на производството. Освен това често пъти тези тенденции се
дължат на твърде бързия растеж на
вноса, което пък в перспектива ограничава още повече възможностите за
инвестиции, производство и ръст на
доходите.
3. Когато има прегряване на икономиката,
то обикновено се съпровожда и с наличието и на известни екологични
проблеми. Те могат да бъдат свързани
с изчерпването на някои природни ресурси (например източници на дървесина или източници на енергия). В редица случаи екологичните проблеми
могат да се дължат и на изоставането
на изграждането на модерна инфраструктура от нуждите на производството.
Като типичен пример на прегряване
свързано и с екологични проблеми
бихме могли да посочим икономиката
на Тайланд през 1998 г. Но и нашата
икономика днес също така е в състояние да ни покаже подобни обезпокояващи примери, независимо че засега
не е изпаднала в такова състояние.
Например бурното строителство в
сферата на туризма и неговото развитие през 2006-2007 г. е съпътствано с
недостиг на канализация, зелени площи
и др.
В крайна сметка, общият извод, който би
следвало да направим, е, че всяко прегряване
би могло да се разглежда като един от вторич-

ните негативни ефекти от растежа (или от
стремежа да бъде поддържан икономически
растеж на всяка цена, при което се намалява
ефективността при използването на ресурсите).
Следователно явлението се основава най-вече
на наличието на ресурсни проблеми. Те могат
да се изразяват или в изчерпване на някои видове ресурси (това се отнася и за прегряване
при непълно използване на ресурсите и касае
преди всичко недостига на капиталови ресурси),
или просто в намаляване на достъпа на стопанските субекти до тях.
От чисто икономическа гл. т. цената на
оживлението и растежа би следвало да се окачестви като средно висока. Аргументите в полза на това твърдение са следните:
1. Разходите на фирмите са сравнително
ниски, което произтича от очевидно
ниската цена на използването на основните икономически фактори.
2. Доходите на домакинствата са като цяло ниски, в сравнение с тези в други
държави. Но тъй като растежът, особено през последните години е сравнително висок, би трябвало да се счита, че
доходите имат тенденция бързо да се
покачват. Това се потвърждава и от обстоятелството, че валутният борд допринесе не само за привличането на
външни инвестиции, но и за мобилизиране на използването на всички свободни капиталови ресурси на населението,
колкото и оскъдни да бяха те. Имаше
например значителното увеличаване на
спестяванията през първите години след
въвеждането на валутния борд.
3. Като цяло обаче икономическата цена
все пак трябва да бъде отразена като
своеобразна алтернативна цена. Следователно в нея трябва да бъдат включени
пропуснатите възможности, както настоящи, така и бъдещи такива. За съжаление настоящите пропуснати възможности трудно се поддават на измерване.
Освен това те са дискусионни, поради
което тяхното отчитане неминуемо би
се влияело от ценностните системи на
управляващите през този период политически партии. Така например някои
политици биха отбелязали като пропусната възможност сравнително ниските
правителствени разходи за образование
и за научно-изследователска дейност.
Други пък биха посочили като пропус-
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ната възможност сравнително ниската
степен на сигурност по отношение на
живота и имуществото на гражданите,
като следствие от съществуващите
престъпност и корупция. Защото обикновено се счита, че те имат отношение
към разходите за опазване на вътрешната сигурност, както и към тези за издръжка на съдебната система. Все пак
едно такова твърдение би могло да бъде
и спорно, като се има предвид, че напоследък не липсват схващания, според
които причините за съществуването на
тези негативни явления имат известен
институционален характер.
Що се отнася до бъдещите пропуснати
възможности, то за тях се оказва, че са полесно предвидими. При това те се поддават на
сравнително точна количествена оценка.
Например вече бе посочено, че очакваните
до 2012 г. разходи за опазване на околната
среда са съизмерими със стойностния размер
на външния дълг на страната. Освен това не би
представлявало проблем и да бъде съотнесен
външнотърговския дефицит спрямо БВП на
България. Бихме могли да изчислим и пределната склонност към потребление на вносни
стоки, като имаме предвид растежа на доходите и растежа на импорта и т. н.
Все по-увеличаващият се дефицит по баланса на текущата сметка се оценява от някои
икономисти като известна заплаха за бъдещата
финансова стабилност. Но проблемът има и
други аспекти, които засягат реалния сектор на
икономиката. Например, този дефицит още
дълго време ще принуждава правителствата да
поддържат определен бюджетен излишък. Той
би налагал също така (ако се абстрахираме от
днешната Световна криза)
на Централната
банка да ограничава кредитораздаването. При
това положение неминуемо би следвало да се
очакват и съответните загуби на благосъстояние в перспектива. Те ще се изразяват в това,
че благосъстоянието на домакинствата, предоставящи основни икономически фактори, ще
нараства по-бавно, в сравнение с растежа на
БВП. При това тук причината за това няма да
се изразява в стремеж да се отделят повече
средства за спестяване и инвестиции, а за
опазването на бъдещата финансова стабилност.
И още веднъж да подчертаем – засега все още
се абстрахираме от сегашната Световна финансова криза, както и от опасността тя да донесе рецесия в националната икономика.
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Разбира се, тук биха се намерили и възражения, при това основателни. Би могло да се
отчита обстоятелството, че в импорта на страната преобладават инвестиционните блага.
Доскоро съществуваха логични очаквания, че
тези направени вече инвестиции ще донесат
съответната възвращаемост. Следователно би
трябвало да се предполага, че това ще донесе
необходимите предпоставки за известно намаляване на горепосочения дефицит в перспектива.
Но не биха липсвали и контрааргументи.
Не бива да се забравя, че валутният борд и
фиксираният обменен курс по принцип ограничават възможностите за растеж на експорта.
Освен това, при равни други условия, те стимулират увеличаването на вноса.
Освен чисто икономически измерения обаче, цената на растежа има и своите социални
измерения. За да можем да определим приблизително и тях, ще трябва да изхождаме от поразлични съображения.
Социалните измерения на цената на финансовата стабилизация и последвалото оживление в българската икономика биха могли да
бъдат отразени, като се опираме на теорията
на конфликтите. Според някои автори самият
преход към пазарна икономика е дълбоко конфликтен по своята същност и по своя начин на
проявление [2]. Що се отнася до периода след
въвеждането на валутния съвет (а без него не
би могъл да бъде постигнат висок икономически растеж), той също не би могъл да бъде разглеждан като един безконфликтен период. В
това отношение като аргументи биха могли да
бъдат изтъкнати сериозното намаляване на бюджетните субсидии за някои сфери на дейности,
закриването на губещи предприятия, проведената широкомащабна приватизация, която не
бе свързана единствено със смяна на собствеността, но и със съществени изменения в професионалните съдби на немалко хора и др.
Според теорията на конфликтите въпросът,
на който трябва да се отговори, е следният:
какви функции изпълняват конфликтите при
българския преход? Защото по принцип функциите на конфликтите при такива ситуации могат да бъдат конструктивни или деструктивни.
Конструктивната функция има съзидателен
характер. Според американския социолог А.
Макинтайтър обаче тя е възможна най-вече в т.
нар. „консенсусни общества”. Според него това са обществата с развита в течение на времето демократична система, в които, независимо
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от съществуването на конфликти, има наличие
на постигнат консенсус относно някои основни
ценности.
Според М. Стоянова нашето общество по
време на прехода е едно дебатиращо общество.
При него съществува стремеж конфликтите да
бъдат „потискани и задушавани” [3]. Ето защо
ефектите от тях са смесени, но все пак преобладават деструктивните ефекти.
В тази връзка авторката провежда изследвания по отношение на годините на прехода,
включително и първите четири години след
1998 г. Чрез тях тя установява, че деструктивният характер на конфликтите преобладава.
Аргументите тук са следните:
1. Наличие на демографски проблеми,
като намалена раждаемост, увеличена
смъртност и миграция на населението.
2. Наличие на проблеми, свързани с
влошен здравен статус на населението.
3. Наличие на проблеми с конфликтен
характер, свързани със закъснялата
реформа в сферата на социалното
осигуряване, включително и на пенсионното осигуряване.
4. Наличие на проблеми на заетостта и
безработицата.
5. Наличие на конфликтни ситуации,
свързани с подоходния статус на домакинствата, взети като цяло [4].
Всички тези аргументи са основателни. Би
било трудно обаче, анализирайки ги поподробно, да направим по този начин оценка
специално на социалната цена на финансовата
стабилизация и растежа. Защото, ако се вгледаме в тях, бихме установили, че всички те са
били валидни за целия период на тази сложна
икономическа трансформация, която започна
от самото начало на 90-те години. Впрочем, и
в самите изследвания се отбелязва, че се отнася за времетраенето именно на него.
Някои от посочените проблеми пък имат и
по-стари корени. Например още през 80те години у нас се отчиташе намален демографски
прираст. А що се отнася до ситуациите, свързани с подоходния статус и обедняването, то те
могат да бъдат разглеждани и като естествена
последица от прегряването на централноуправляваната икономика през 80-те години. Фактически този аргумент доказва за пореден път, че
когато икономическият растеж на една страна
се окаже неустойчив (независимо от причините
за това), цената за него се заплаща по-късно.

Според някои български икономисти безработицата представлява основният проблем на
макроикономическата стабилизация непосредствено след началото на валутния борд (5). Основанието за това произтича от обстоятелството, че поради съществуващата безработица (когато тя превишава своята естествена норма) не
могат да се използват достатъчно ефективно и
останалите основни фактори на производството.
Като цяло, в годините след началото на
валутния съвет, у нас безработицата се увеличава. След като се намалява от 14,7% на
13,75% през 1996 г., тя още през 1997 г. достига 15,0%. През 1999 г. тя е вече 17,0%, а
през 2001 г. – вече е 19,5%.
Нейното разпределение по възрастови
групи е неравномерно. Това се отнася и до
тенденциите, характеризиращи изменението на
безработицата при лицата, имащи различна
възраст.
Например тогава е сравнително висока
младежката безработица. Тя е най-голяма при
лицата до 24 години. При тях тя е 36% през
1998 г., а през 2001 г. тя вече е 40,1%. Сравнително по-ниска е при лицата от 25 до 34 години. През горепосочените съответни години
при тях тя е приблизително 17,2% и 20,2%.
При останалите възрастови групи до 64 години
тя е разпределена почти равномерно, но винаги
регистрира тенденция към нарастване, при това
чувствително, до 2001 г.
Сред икономически активното население
най-високо равнище на безработица тогава, в
онези години, е отбелязано сред лицата с найниска степен на образование. Така например
коефициентът на безработните с основно и с
по-ниско образование е 28,9% за 2000 г., докато за висшистите той е само 6,95%., а за
среднистите – съответно 15,2% [6].
Като тревожна тенденция може да бъде
посочен високият процент на т. нар. „продължително безработни лица”. Наистина, техният
относителен дял през 1999 г. се намалява на
53,8%, след като през 1995 г. той е бил
65,6%. Не бива да се забравя все пак, че той
се намалява по две причини. Първата причина е,
че тогава всички безработни като цяло увеличават своя брой. Втората причина вероятно е обстоятелството, че поскъпването на живота след
1995 г. е принудило някои безработни по свое
собствено желание да започнат някаква дейност.
Затова пък през 2000 г. делът на продължително безработните лица нараства и достига
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до 59,7%. Техният дял е по-висок сред селското население. Твърде висок е и делът на възрастовите групи между 25 и 34 години, както и
на тези на лицата между 45 и 54 години. За
2000 г. те са съответно 27,4% и около 255 от
общия брой на продължително безработните.
Разбира се, в отделните райони на страната се наблюдават различни коефициенти на
безработица. Показателно е, че в някои от районите през 2002 г., вече като резултат от икономическия растеж, съответните коефициенти
се намаляват. Такъв е случаят със Североизточния район (25,6% за 2001 г. и 24,7% за
2002 г.) и с Южния централен район (съответно 19,2% и 18,8%).
В Югоизточния и в Северозападния район
обаче коефициентите се увеличават. Те са съответно 25,8% и 22,9% да 2001 г. и 27,3% и
24,2% за 2002 г.
По-късно, през следващите години безработицата в цялата страна все повече намалява.
От една страна, това се дължи на постигнатия
икономически растеж. От друга страна, трябва
да се има предвид, че ускорената емиграция
към други държави също така допринася за
нейното намаляване, особено сред по-младото
население. В интерес на по-пълния анализ би
било реалистично да се посочи, че това със
сигурност би се отразило върху бъдещия недостиг на трудови ресурси.
Днес наред с дефицита на квалифицирани
и дори на неквалифицирани работници, е установено, че има и голям брой нерегистрирани
безработни. Много от тях са всъщност част от
отчитаните по-рано продължително безработни,
които просто за изгубили надежда, че ще си
намерят работа. По-тревожно е обстоятелството, че те са изгубили почти всякакви навици и
нагласа за труд. В съчетание с липсата на квалификация при тях, това създава предпоставки
за известно увеличаване на престъпността. При
това – вече независимо от растежа и от увеличаването на доходите на населението като цяло.
Независимо от това изводът, който все пак
може да бъде направен е, че някои от социалните измерения на цената на стабилизацията и
растежа биха били в значителна степен омекотени през последните години. Други от тях обаче продължават все още да бъдат сериозни.
Това ни дава основание да охарактеризираме
социалната цена също така като средно висока.
Установяването на цената на постигнатия
досега икономически растеж у нас се усложнява значително поради обстоятелството, че на-
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шата национална икономика вече е под влиянието на Световната финансова криза. Ето защо,
за да бъде определена тя правилно, би следвало да се отчете в каква степен тя е подготвена
за защита от нея. От тази гледна точка би трябвало да се направи един обстоен SWOT-анализ,
който достатъчно обективно да отрази както
положителните от тази гл. т. страни, така и недостатъците, които евентуално биха я направили по-уязвима от страна на такива външни шокове. Ако се окаже например, че плюсовете в
това отношение, създадени в условията на растежа, са приблизително равни на минусите,
тогава би следвало да се направи извода, че и
от тази позиция цената е средно висока.
Нека се спрем на проблема доколко са
устойчиви (или уязвими) от страна на Световната криза финансовата ни система и реалният
сектор на българската икономика. Оказва се
например, че финансовата система засега се
оценява като сравнително добре защитена. Основания за това могат да се намерят в сравнително ниската степен на задлъжнялост, относително високата капиталова адекватност на банките, значителният размер на публичните спестявания, съществуващият валутен борд и др.
Като слаба страна би могла да бъде посочена
твърде голямата степен на външно финансиране, както и високият дефицит по текущата
сметка. Съществуват опасения, че при едно
чувствително намаляване на външните инвестиции проблемът би могъл да стане и по-голям.
Тук обаче би трябвало да си припомним, че в
структурата на вноса преобладават инвестиционните блага. Очаква се поради кризата техният внос да се намали чувствително, като някои
икономисти дори предвиждат и чувствително
свиване на търговския дефицит по баланса.
От гл. т. на реалния сектор ситуацията е
по-сложна. Самата отраслова структура на
икономиката е сравнително уязвима. Това се
дължи на обстоятелството, че по време на досегашния подем, голям относителен дял в БВП
на страната имаха строителството (както и в
други страни напоследък), туризмът, металургията и др. Относителна тревога буди все още
високата енергоемкост на българската икономика в сравнение със средната в европейските
държави, както и почти едностранната и зависимост от природния газ на Русия. Не на последно място може да се посочи и значителното
вече свиване на продукцията на леката промишленост, на тази на машиностроенето и др.
Като положителни страни обаче, колкото и това

ПРОБЛЕМИ НА УСТАНОВЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

да е парадоксално, биха могли да се посочат и
някои отделни признаци на начало на прегряване на българската икономика през годините
2007 – 2008 г. Такива са твърде ниската регистрирана безработица (не се стигна до внос
на трудови ресурси отвън, независимо от някои
препоръки тогава в тази насока), сравнително
високата тогава инфлация, за която се очаква,
че рязко ще се намали и др. Като противодействие на по-ниската инвестиционна активност
като буфер би могъл да бъде използван високият фискален резерв, част от който може да
се насочи към чувствително подобряване на
инфраструктурата, изграждане на индустриални зони, които да привличат инвеститори и др.
Дори може да се каже, че някои подсектори на
индустрията, които доскоро бяха считани за
минус в условия на висок растеж (например
хранителната индустрия, която има висок дял),
сега вече оказват благоприятно влияние поради
сравнително стабилните им външни и вътрешни
пазари.
Макар и да не е правено все още достатъчно обстойно изследване на проблема, засе-

га все пак би могла да бъде формулирана хипотезата, че и по отношение на постигната устойчивост към външни шокове, цената на растежа се очертава като средно висока.
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PROBLEMS OF THE DETERMINATION OF THE PRICE
OF THE ECONOMICAL INCREASE
Hari Nikolov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
What is reflected in the grasping of the author that it is possible to determine the price of the economical
increase on the basis of the theory for the alternative price. In this connection is proved that in the case of the
Bulgarian economy should be included the price of the financial stabilization without which there wouldn’t be no
liveliness or increase. To determine the price of the increase, except the present missed possibilities should be
included future expenses for conservation of the environment and some eventual risks forwards the Bulgarian
economy. These risks go into the context of the today’s financial crisis. It’s been made an attempt to answer the
live question – in what degree the national economy is protected from the crisis?
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ИЗМЕРВАНЕ НА СИВАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ
ЗA ПЕРИОДА 2000-2005 ГОДИНА
Антон Маринов
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Целта на изследването е да се определи размерът на сивата икономика в България за периода 2000-2005
г. чрез използване на различни източници и различни методи. Сивата икономика е явление, присъщо в една или
друга степен и в различни форми на всички страни независимо от социалнополитическата или икономическата
организация. Измерването й е трудно, тъй като сивата икономика възниква, именно поради стремежа да не
бъде измерена и да попадне под контрола на фискалните и правоохранителните органи. Методите за измерване на сивата икономика трябва да бъдат подходящо подбрани за дадена страна и да отговарят на характерните
особености на нейното развитие, като се търсят подходи за обхващане на нерегистрираните доходи чрез формулиране на специфични показатели. Върху избирането и прилагането на адекватни и точни методи за измерване на нерегистрираните доходи силно влияние оказва периодът, за който се прави оценката на сивата икономика. В изследването се представят някои от досега използваните методи за измерване на сивата икономика
и резултатите от тях. В теоретичната част е направена кратка характеристика на използваните методи при анализа. В аналитичната част е направен анализ на резултатите получени от използваните методи от теоретичната
част за периода 2000-2005 г. Изследването на размера на сива икономика, дава възможност за формулиране
на препоръки към икономическата политика на България за ограничаване на размера на сивата икономика.
Обект на изследването е размерът на сивата икономика в България за периода 2000-2005 година. Използваните методи при проучването и анализа на настоящото изследване са: сравнителен анализ на официалните оценки, индексен метод, анкетен метод, експертни оценки, системен подход, логически анализ, синтез и др.
Ключови думи: сива икономика, методи, макроикономика, икономическа политика
Key words: grey economy, methods, macroeconomics, economical policy

Увод

Сивата икономика1 е явление, присъщо в
една или друга степен и в различни форми на
всички страни независимо от социалнополитическата или икономическата организация. Измерването й е трудно, тъй като сивата икономика възниква, именно поради стремежа да не
бъде измерена и да попадне под контрола на
фискалните и правоохранителните органи.
Съществуват разногласия по отношение на
използването на най-точния метод за изчисляване на размера на сивата икономика във всички държави по света. Методите за измерване на
сивата икономика са неприложими за всички
страни. Засега не съществуват точни критерии
и методи за измерване и оценяване на нерегистрираните доходи, отнасяни към неофициалната икономика [1]. Прибягва се до търсенето на
методи за опосредственото й измерване като
процент от величината на БВП. Тези методи
трябва да бъдат подходящо подбрани за дадена
страна и да отговарят на характерните особе1

ности на нейното развитие, като се търсят подходи за обхващане на нерегистрираните доходи
чрез формулиране на специфични показатели.
Върху избирането и прилагането на адекватни и
точни методи за измерване на нерегистрираните доходи силно влияние оказва периодът, за
който се прави оценката на сивата икономика.
Скоростта на промените в икономиката и законите за нейното регулиране са различни за отделните страни. Прилагането на определен метод в различни периоди на наблюдение може да
доведе до получаване на несравними резултати
за величината на сивата икономика.
Целта на изследването е да се определи
размерът на сивата икономика в България за
периода 2000-2005 г. чрез използване на различни източници и различни методи.
Обект на изследването е размерът на сивата икономика в България за периода 20002005 година.

Сивата икономика е неофициална законосъобразна дейност, статистически ненаблюдавана, при която не се спазват всички
законови 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 неплащането на данъчно-осигурителните или изпълнението на други,
определени от закона задължения, т.е. нелегалната дейност на легитимни стопански обекти.
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Използваните методи при проучването и
анализа на настоящото изследване са: сравнителен анализ на официалните оценки, индексен
метод, анкетен метод, експертни оценки, системен подход, логически анализ, синтез и др.
Теоретични аспекти
Най-често използваните методи за измерване на сивата икономика могат да бъдат класифицирани в две групи: преки и косвени.
При преките методи се използват добре
проектирани въпросници, основани на доброволни отговори. Въпросите са за: причините и
формите на проявление на сивата икономика,
нейния размер и тенденции за изменение в перспектива (обикновено в проценти) и предложения за нейното ограничаване. Получените величини от извадкови проучвания2 на икономическите субекти се обобщават за цялата изследвана съвкупност. Така се получава приблизителна
оценка на сивата икономика, обикновено като
процент от официалния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. В повечето страни, при
опити за измерване на сивата икономика, се
започва с прилагането на преки методи.
Недостатък на директните (преките) методи е, че те се провеждат само за да посочат
размера на сивата икономика към даден момент или за определен кратък период. За тяхното реализиране са необходими много средства и специалисти. Непрекъснатото им осъществяване е невъзможно. Освен това е малко
вероятно да обхванат всички „скрити” дейности
и да осигурят изчисления за динамиката и развитието на сивата икономика за дълъг период
от време.
Те обаче имат едно неоспоримо предимство, осигуряват подробна информация за дейностите в сивата икономика и за структурата и
състава на онези, които работят в него.
При косвените методи се използват различни икономически и други индикатори, които
съдържат информация за динамиката на сивата
икономика. Общовалидно за тях е използването
на официални данни. Чрез косвените методи се
получава приблизителна количествена оценка
за величината на сивата икономика като част от
БВП.
Методологията [1] на използването на косвените методи включва избирането на опреде2

лена година за базова, която се приема, че
икономиката е функционирала без съществено
присъствие на неофициална икономика. Сравняването на стойностите на приетите показатели за двете години - дадена и базова, позволява
да се определи величината на сивата икономика в определена година. Получените стойности
са приблизителни. Въпреки недостатъците,
свързани с идеализацията на икономическата
среда, косвените методи намират широко приложение в практиката на различни страни.
Измерването на сивата икономика е изключително сложно и е съпроводено с много
трудности и проблеми. Разгледаните методи
дават повече или по-малко само приблизителни
резултати, така че на практика е много трудно
да се определи точния размер на този социално-икономически феномен. Общият недостатък
на всички методи е, че различните изследователи имат свои лични (понякога користни) цели.
Емпиричен анализ
В периода 2006-2007 г. беше проведено
ретроспективно изследване за измерване на
сивата икономика във връзка с данъчноосигурителната тежест в България за периода
2000-2005 година, с цел събиране на информация относно различни аспекти на изследваното явление, което се разпростира сред различни по пол и образование групи от цялата
страна. При осъщественото собствено емпиричното изследване за определяне на необходимия обем на извадката от генералната съвкупност [4, 6] се поставят следните статистически параметри:
- доверителна вероятност 0.9500 (т.е.
95% степен на сигурност в резултата)
и съответстващия и гаранционен коефициент (z) = 1.96;
- максимално допустим размер на
грешката (е), дефинирана като оценка
0.05 (това е субективно решение на
изследователя);
- относителният дял в генералната съвкупност (р), изчислен от предходни изследвания е 0.47 [5].
За планиране обема на извадката и за осигуряване на представителност на изследването
се базирам на формулата:

Освен извадковите проучвания тук се включват и преки (директни) наблюдения на икономически субекти.
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n=z2.p.(1-p)/e2,
(1)
където
n - обем на извадката;
z - гаранционен коефициент;
p - относителен дял в генералната съвкупност, изчислен от
предходни изследвания;
e - максимално допустим размер на грешката.
В резултат на така зададените параметри
се установява, че извадката която следва да
бъде формирана възлиза на 383 души.
Анкетираните бяха обединени в две групи
в зависимост от сферата на дейност неспециалисти и специалисти (експерти). Анкетираните
неспециалисти - 391 души бяха избрани случайно без предварителен подбор, а експерти 13 души специалисти в различни области на
икономиката и управлението от публичния и
частния сектор. Анкетираните неспециалисти
са 391 души от цялата страна, основно на възраст от 20-60 години, като преобладаващата
част (81%) са на възраст от 20 до 40 години.
От респондентите 65% са жени, 35% са мъже.
В образователната структура на анкетираните
65.5% са със средно образование, 18.2% полувисше или средно специално, 13.3% висше и
3% неотговорили.
Подборът на анкетираните експерти се основава на възможността им да дадат правилни
и компетентни отговори на поставените въпроси от областта на сивата икономика и причините за възникване и формите на нейното проявление. Анкетираните са 13 души експерти от
цялата страна на възраст от 20-40 години. Като
10 души са на възраст от 30 до 40 години и
трима са от 20 до 30 години. От респондентите
6 са жени, 7 - мъже, всички са с висше образо-

вание, като 6 души работят в публичния сектор
и 7 души работят в частния сектор. В следващия анализ на база данни от различни изследвания и измервания са представени осреднени
показатели на сивата икономика. За да се определи размера на сивата икономика в България 2000-2005 г. е необходимо да се сравнят
няколко оценки за разглеждания период, като
се използват различни източници и различни
методи за нейното оценяване. За целта на изследването се извършва сравнителен анализ на
размера на официалните оценки на сивата икономика с други научни изследвания, както и
данни от проведеното емпирично социологическо изследване (анкетен метод) и експертно
оценяване.
При анализа на основните макропоказатели (табл. 1.) се забелязва, че броя на заетите в
периода 2000-2005 г. показва спад с около
10% (19,5-9,9%) на безработните или в абсолютни стойности от 682792 до 397340 души
на около 3100000 заети средногодишно. Заетостта в частния сектор за изследвания период
се е увеличила с около 463000 или 22%, а в
обществения сектор е намаляла със 166000
души - 24%. Разминаването в процентите се
дължи на различния относителен дял на заетите
в частния и обществения сектор. Съществуването на безработни у нас означава, участието
им в производства на стоки и услуги, които не
се обявяват. За тях не се плащат осигурителни
вноски, а произведената продукция не се отчита отчасти или изцяло. Следователно може да
се приеме, че те създават продукция, която
може да се причисли към сивата икономика,
т.е. ако се приеме, че процента безработни е
равен на процента сива икономика, то тя е
около 13%-22%.

Табл. 1. Основни макроикономически показатели в България 2000-2005 г. *
ГОДИНИ
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
БВП - текущи цени (в мил. лв.)
26 753 29 709
32 402
34 627
38 823
Приходи на консолидирания бюджет (в мил. лв.) 11062.0 11837.4 12 523.3 14072.0 15854.6
Приходи на консолидирания бюджет (% от БВП)
41.3
39.8
38.6
40.6
40.8
Приходи от данъци и задължителни осигуровки
н.д.
9 190.5 9 785.1 11 483.4 12 847.4
Приходи от данъци и зад. осигуровки % от БВП
н.д.
30.9
30.2
33.2
33.1
Приходи от данъци (в мил. лв.)
н.д.
6 205.6 6 716.6 7 795.3 8 895.5
Приходи от данъци % от БВП
н.д.
20.9
20.7
22.5
22.9
Приходи от задължителни осигуровки(в мил. лв.)
н.д.
2 984.9 3 068.4 3 688.2 3.951.9
Приходи от задължителни осигуровки % от БВП
н.д.
10.0
9.5
10.7
10.2
Разходи на консолидирания бюджет (в мил. лв.)
11330.7 12096.6 12732.7 14 071.1 15199.0
Касово салдо (в мил. лв.)
- 268.7 - 259.2 - 209.4
0.9
655.6
Инфлация % - средна за периода
10.3%
7.4%
5.8%
2.3%
6.2%
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2005 г.
42 797
17982.6
42.0
14 190.4
33.2
9 949.1
23.3
4 241.3
9.9
16997.0
985.6
5.0%
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(продължение)
Икономически растеж %
5.4%
4.1%
4.9%
4.5%
5.7%
5.5%
Инвестиции % БВП **
18.5%
20.7%
19.7%
20.5%
21%
21.5%
Брой заети лица
2980108 2968069 2978562 3166499 3226343 3276111
Ниво на безработица (до 2002 г. в края на перио16.4%
19.5%
16.8%
12.7%
12.0%
9,9%
да, а от 2003 г. средно за периода)
Средномесечна работна заплата на наетите лица
224,5
240,0
257,6
273,3
292,0
319,5
по трудово и служебно правоотношение за стра0%
6,9%
7,3%
6,1%
6,8%
9,4%
ната в лева и %
8977
10010
10856
10910
11863
12804
Произведена продукция от един зает в лева и %
0%
11.5%
8.5%
0,5%
8,7%
7,9%
* Източник: [7, 8, 10, 11, 12, 13] и собствени изчисления.
** Данните от този ред са собствени изчисления на база данни от НСИ и АИАП.

На сравнение биха могли да се подложат и
други показатели. Такива макропоказатели са:
БВП, икономическия растеж, инфлацията, работната заплата на заетите по служебно и трудово правоотношение и произведена продукция
на един зает през изследвания период, като за
базова се приема предишната. Тъй като Системата на националните сметки (СНС) вече е
въведена и функционира много преди изследвания период може да се твърди, че данните за
всички базови (предходни) години от изследвания период са стабилни[12].
При анализа на макропоказателите могат
да се направят няколко извода:
1. Има непропорционално нарастване на
всички макропоказатели. Системата за изчисление на макропоказателите е несъвършена.
Ако приемем, че номиналния БВП е равен на
икономическия растеж плюс инфлацията, се
забелязва несъответствие в данните от 0.4% до
1.9 % за година за изследвания период.
2. Част от нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) се дължи на включването
на нерегистрираните доходи в БВП. Един от
главните въпроси за всяка икономика е как да
се определи общата икономическа активност.
Ключовият индикатор на икономическия растеж
е нивото на регистрирания БВП. Той може да е
подвеждащ индикатор за общата икономическа
активност, ако сивата икономика нараства с
различно ниво от онази на регистрираната икономика. Сива икономика и БВП дава връзката
регистрирана и нерегистрирана икономика
(икономическия растеж), т.е. реалния размер
на цялата икономика.
3. Спадането на производителността на
труда се дължи на неадекватното (ненавременното) отчитане от статистиката на новопоявилите се дейности в икономиката на страната ни
и/или на остарелите технологии и оборудване.

Има данни за вариране на производителността
на труда, особено през 2003 г., когато се наложи задължителната регистрация на трудовите
договори, което дава индикации за наличие на
нерегистрирана икономическа дейност за около
200 000 души, респективно индикатор за сива
икономика[11].
4. Доходите на лицата, наети на трудов
договор и служебно правоотношение, изпреварват по темп на нарастване икономическия
растеж, но изостават от темпа на нарастване
на НБВП. Това не е възможно без участието им
в допълнителни нерегистрирани дейности, които да увеличават доходите им, т.е., има индикации за наличие на сива икономика.
Измерването на сивата икономика чрез
несъответствието на различни макропоказатели
ни показва размерът на сивата икономика, но
той може да е по-голям, защото сравненията се
отнасят само до отчетени от статистиката данни за тези показатели в Системата на националните сметки (СНС).
С подхода на сравнителния метод се получават отношения, доказващи наличието на доходи от дейности, които не могат да се обяснят
с друго освен с наличие на сива икономика.
Официалната статистика може да даде объркващо впечатление за истинските резултати от
сивата икономика, затова е необходимо и използването на допълнителен методически апарат с цел всестранното и пълно изучаване на
нейния размер и проявленията й у нас.
Индексния метод за определяне на размера на сивата икономика ни дава възможност
съвместно с анкетния метод и метода на експертните оценки да се определи нейния размер
и нейната динамика. Индексът се прави на анкетен принцип с представители на бизнеса в
сферите на производството, строителството,
търговията и услугите. Той се използва като
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основен инструмент за проследяване на динамиката на скритата икономика и на отделни
нейни компоненти, както и за оценка и корекция на обществената политика за нейното ограничаване. Индексът на скритата икономика
приема стойности от 0 до 10. Колкото стойността на индекса e по-близка до 10, толкова
по-негативни са оценките за размера и проявите на скритата икономика в страната. Индексът, чиято числова стойност клони към 0, е
индикатор за ниско равнище на скрита икономика.
Индексът на скритата икономика се групира в следните категории:
І. Обща оценка на размера на скритата
икономика. Тук се включва субективната оценка на дела на скритата икономика в страната
като цяло и по браншове.
ІІ. Специфични прояви на скритата икономика:
1. Трудови отношения, което включва дял
на наетите без трудов договор в съответния
бранш или със скрити клаузи в трудовия договор.
2. Скрити обороти, което включва занижени обороти, печалби, незаконен внос/износ,
нерегистриране на продажби.
3. Преразпределение, което включва укриване, неплащане на данъци, мита, акцизи в съответния бранш, както и „източване на ДДС”.
Според този метод за периода 2002-2005
г. при общата оценка на размера на скритата
икономика има постоянен тренд на намаление,
като в края на периода имаме намаляване на
размера с около една единица. Реалното му
изражение в левове е невъзможно, тъй като
няма конкретни числови изражения, с които
може да се обвърже и да се изчисли номиналното й изражение в лева, но въпреки всичко за
2005 г. според Центъра за изследване на демокрацията, който работи с този метод, тя е
между 25-30% от БВП, което е между 10-12
милиарда лева.
Нека разгледаме и мнението на анкетираните неспециалисти и експерти по този въпрос.
На въпроса „Колко е сивата икономика в проценти (%) спрямо БВП според Вас за периода
2000-2005 г. в България по години?” анкетираните неспециалисти отговорят, че за изследвания период размерът на сивата икономика е
между 48,9% - 38,8 % с постоянна тенденция
за намаляване, като в края на периода той е
намалял с около 10. От анализа на получените
и обработени данни на отговорилите неспециа-
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листи за периода на изследването 2000-2005 г.
се наблюдава позитивна тенденция към постепенно и равномерно ограничаване на сивата
икономика, като през 2005 г. тя е с 10% помалка в сравнение с 2000 г. Ако превърнем
процентите в реални цифри, сивата икономика
разполага между 13-16 милиарда лева годишно, номинално изражение, което се равнява
приблизително на годишния бюджет на страната ни за този период. Според икономическите
анализатори при размер на сивата икономика
от около 50% от БВП положението в страната
става критично, влиянието й върху стопанския
живот става осезаемо и се превръща в първостепенен икономически проблем пред икономиката ни.
Като трети метод за оценка размера на
сивата икономика в изследването е използван
методът на експертните оценки. Тъй като в анкетния метод са представени предимно мнения
на неспециалисти, по-долу ще представя и
мнението на експертите в тази област . Техните знания са научно обусловени, т.е. те се базират на това, което са изследвали, прочели и
знаят (правила и догми).
Чрез метода на експертните оценки за изследвания период 2000-2005 г., размера на сивата икономика възлиза между 41-37% с тенденция за намаляване с около 4 % спрямо началото на изследвания период или изразено в
номинално изражение 11-15 милиарда лева
годишно. Анкетираните експерти считат, че
най-голям размер сивата икономика е имала
през 2001 г. Според тях тя е 41,4% от БВП в
страната, но размерът, който посочват е помалък от размера й според неспециалистите за
същата година (46,9%). Друга разлика в отговорите на двете анкетирани групи е тази, че
според експертите ограничаването на сивата
икономика в посочения период не e така равномерно и постоянно. През 2005 г. размерът й
не се променил много, но има незначително
покачване с 0,5% в сравнение с 2004 г.
Разликата в отговорите на експертите могат да се обяснят с по-доброто познаване на
икономическите процеси и явления протичащи
в този времеви диапазон, както и с наличието
на повече информация. Според тях това е така,
тъй като в този период след 2001 г. има подобряване на бизнес климата у нас. Минимумът според експертите запитани в анкетата е
през 2004 г., тъй като през 2003-2004 г. е отбелязан рязък спад в безработицата, поради
въвеждането на задължителна регистрация на
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трудовите договори, респективно и в нивото на
сивата икономика, което се дължи на повишаването на заетостта. Въпреки намаляването на
размера сивата икономика - 36% през 2004 г..
В същото време условията за провеждане на
стопанска дейност в България не са се подобрили значително, което налага значителни усилия за увеличаване ефективността на обществената администрация, съдебната система и
регулативната уредба и в частност за създаване
на по-добри перспективи за малките и средните
предприятия.
Към трите метода като добавим и данни за
размера на сивата икономика от междинната
оценка на мисията на Световната банка по
проект за реформа в администрацията по приходите (ПРАП), меморандум от 31 юли 2006 г.

(фиг. 1.), картината става още по-пълна
[10;13]. Там размерът на сивата икономика
варира около 35-34 % от БВП за периода
2002-2005 г., което показва стабилен тренд,
но доста голям процент спрямо странитечленки на Европейския съюз и страните с развита пазарна икономика. На практика в сивата
икономика според меморандума на Световната
банка за този период циркулират между 11-14
милиарда лева годишно.
В икономически меморандум за България
на Световната банка сивата икономика се оценява на около 36% от БВП през 2005 г. Тези
данни показват, че анкетираните експертите са
посочили отговори, които са по-близо до чуждестранните й оценки.
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Фиг. 1. Динамика на размера на сивата икономика в проценти спрямо БВП за периода 2000-2005 г.

Относно размера на сивия сектор в икономиката на страната ни правителството в лицето на вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин заявява, че неформалната икономика у нас се е понижила от
16.3% през 2000 г. на 11.8% през 2005 г.,

като прогнозите са за нейното по-нататъшно
понижение.
На база всичко написано дотук за размера
на сивата икономика в България, може да се
обобщи в една таблица (табл. 2.).

Табл. 2. База данни за размера на сивата икономика в % спрямо БВП и индексен метод
за периода 2000-2005 г.
ГОДИНИ
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
АНКЕТА
48.9
46.9
45.6
43.2
40.2
38.8
ЕКСПЕРТИ
40.7
41.4
40.0
39.0
36.1
36.6
НАП [10,13]
н.д.
н.д.
35
35
34
34
World Bank
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
36
↓
↓
↓
↓
Правителство
16.3
11.8
ИНДЕКС
н.д.
н.д.
4.60
3.96
3.66
3.86

Изводи и препоръки
Като обобщение може да се каже, че за
измерването на сивата икономика в страната
няма конкретизирана методология. От всички
методи използвани за установяване на размера
на сивата икономика, считам че методът на

анонимното анкетиране е най-правдоподобен,
тъй като анонимността предполага точно и необвързано изказване на собствено мнение. Анкетирането на неспециалисти представлява директно допитване до обществото или негови
представители, без да са предварително селек-
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тирани за целите на изследването. Разликите в
получените данни за размера й се дължат на
различията в познанията в съответната тематика, различните методики за изчисляването й и
др. Като приемем, че индекса не съответства
на относителния дял на сивата икономика в
БВП, а го добавяме към останалите като тенденция, то между останалите методи и мнения
като процент от БВП за един и същи период се
забелязват разлики от 25-32% за една и съща
година. Размерът на сивата икономика също
зависи и от целите, които си поставят изследванията. Някой от тях са политически и икономически обвързани, които съдържат субективни
оценки и заключения.
Проведените изследвания и опитите за определяне на размера на сивата икономика от
Националния статистически институт и други
изследователи, свидетелстват за значителния й
дял. Моето лично мнение е, че делът на сивата
икономика за периода на изследване е повече
от 34%, т.е. в интервала 49-34% от БВП с
тенденция към намаляваме в края на периода.
Номиналното изражение в лева на сивата икономика в широкия диапазон е 10-16 милр. лв.,
а в тесния 13-14 милиарда лева годишно, което е годишния бюджет на страната ни. Тези параметри са доста високи за страна-членка на
Европейския съюз или за страна с развита пазарна икономика.
Изводът от това изследване независимо от
приложения метод е, че размерът на сивата
икономика е все още много голям и трябва да

се предприемат широкомащабни действия с
оглед на нейното ограничаване. Това се определя като един от най-важните проблеми за
развитието на националната икономика.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13.
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MEASURING THE SIZE OF THE GREY ECONOMY IN BULGARIA
FOR THE PERIOD OF 2000-2005
Anton Marinov
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The aim of the research is to measure the size of the grey economy in Bulgaria for the period of 2000-2005 through the
use of different sources and methods. The grey economy is a phenomenon, that appears in one or another degree and in
different form in all countries, not dependent on their socio-political or economical organization. It’s hard to measure it, as it
grows due to its status of not being found and not being under the control of the fiscal and state control. The methods of
measuring the grey economy must be carefully chosen for each given country and to be respectful for the characteristic features
of its development. Special ways to discover the unregistered incomes are sought, through formulating specific features. The
period of the measurement, on which our calculation is based, has a strong influence over the selection and application of
adequate and precise methods of measuring the unregistered incomes. The survey features some of the already used methods
for measuring the grey economy and their results. The theoretical part presents a short characteristic of the used methods in the
analysis. The analytical part presents an analysis of the results, obtained through the used methods of the theoretical part for the
period 2000-2005. The research of the size of the grey economy helps us to manage new strategies for the economical policy of
Bulgaria, aimed at reducing the size of the underground economy. The subject of the research is the size of the grey economy in
Bulgaria for the period of 2000-2005. The used methods in the research and analysis of this scientific research are: comparative
analysis of the official values, the index method, the questionnaire method, the expert values, the systematic approach, the
logical analysis, the synthesis and so on.
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ФИНАНСОВИ ПРОЕКЦИИ EUR/USD ВЪРХУ УСТОЙЧИВИТЕ ПАРАМЕТРИ
НА ВАЛУТНИЯ БОРД В БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯ
НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕЦЕСИЯ
Сава Димов
Бургаски свободен университет
Резюме
Настоящата финансово-икономическа рецесия е своеобразна и уникална икономическа ситуация. Тя дава
отражение върху целия спектър от икономически показатели на страните. Нейните устойчиви параметри рефлектират и върху спекулативните валутни отношения. В този контекст се разглеждат, пресмятат и анализират
проекциите на спекулативната валутна котировка EUR/USD върху устойчивите аспекти на Валутния борд в
България. За доказване на авторовата теза се използват няколко примери и практически ситуации. Достига се
до извода, че при използването на крос-курсови котировки, спекулативните Bull и Bear тенденции рефлектират
пряко върху пазарните валутни съотношения, независимо от фиксираните валутни курсове. Асиметричното
разпространение на глобалната финансова криза ще задълбочава в различна степен силата на „мечите” трендлинии за по-евтиняване на еврото спрямо по-постепенното скъпване на щатския долар. Тенденция, която се
очаква на международните финансови пазари, в противовес на определени краткосрочни валутни политики на
някой водещи капиталистически държави.
Ключови думи: глобална финансово-икономическа криза, пазарна волантилност, „бичи” и „мечи” тенденции, спекулативна отношение EUR/USD, фиксирани параметри на Паричния съвет, числа на Фибоначи
Key words: global financial crisis, volatility, “bull” and “bear” trend, speculative ratio EUR/USD, fixed
parameters of the Monetary Union, FIBONACCI Pivot point

Разразилата се в САЩ финансовоикономическа рецесия постепенно обхвана
целия свят. Дълбочината на кризата запозна да
придобива нови измерения. При това положение, финансовата рецесия показа обвързаността между световните пазари. По този начин
кризата се превърна от локална в глобална, с
много сериозни измерения. Развитите капиталистически държави започнаха да вземат спешни мерки с цел запазването на финансовите
системи и нормалното функциониране на банковите институции. Финансовата рецесия започна да влияе както върху финансовия сектор,
но и върху параметрите на реалната икономика. С течение на времето паниката на глобалните пазари намаля и постепенно започна да се
възстановява равновесието. Вследствие на
предприетите интервенции на централните банки на страните до голяма степен бе преустановено спадането на индексите на борсите.
Паритетът USD/EUR се измени в полза на
американския долар, въпреки загубите понесени от някои американски банки. Успоредно с
това, някои финансови анализатори предсказват, че позициите на щатската валута посте1

пенно ще се възстановяват и тя ще възвърне
своето положение отпреди политиката на „слаб
долар”. Успоредно с това сме свидетели на
ускоряване на развитието на финансовата взаимозависимост на пазарите, високата динамика
и нарастващи валутни и евровалутни пазари1,
банкови депозити в чуждестранна валута и
привличане на неизброимо много „играчи” на
борсовите и извън борсовите пазари. Следователно, поне за сега са налице най-малко три
очертаващи се дадености:
Първо, разширяващият се ефект от кризата на ипотечния пазар в САЩ ще има дълбоки
финансови и макроикономически последици за
световната финансова стабилност;
Второ, световната финансова криза ще засегне както Европа, така и България, включително и ще създава опасности за новите финансови пазари, ще крие рискове за техните
икономики;
Трето, глобалната финансова рецесия
принуди много страни по света да осъзнаят
необходимостта от съвместни действия в усилията за разрешаване на проблемите.
Освен това, някои от развиващите се стра-

Виж: Clark E. International Finance. Second Ed. - L.: Thompson, 2002, р.115
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ни вероятно ще пострадат най-сериозно от
продължителната глобална кредитна криза,
защото имат по-малко ресурси, за да спасят
банките си от фалит2.
На фона на тази не особенно устойчива
картина се зебелязват следните няколко важни
неща:
- мащабна и много сериозна държавна
рекапитализация на множеството банки
в затруднение с огромни финансови
ресурси. Така например, по плана на
финансовия министър на САЩ Хенри
Полсон финансовото министерство
получава право да емитира в размер
на 700 млрд. долара държавни ценни
книжа, за да изкупи неликвидните ипотечни активи3. Британското правителство обяви, че ще рекапитализира банките "Роял банк
ъв Скотланд"
(RBS.co.uk),
Ес
Ейч
Би
Оу
(HBOSplc.com) и "Лойдс Ти Ес Би"
(LloydsTSB.com) с до 37 милиарда
брит. лири (47 млрд. евро) по силата
на спасителния план за банковия сектор. Германската държава ще създаде
фонд за "стабилизиране на финансовите пазари" на стойност до 100 млрд.
евро. 80 млрд. евро ще бъдат предоставени за рекапитализация на банките,
а 20 млрд. - ще бъдат заделени в случай, че част от тези гаранции трябва
действително да бъдат упражнени. Гаранцията в размер на 400 млрд. евро
ще бъде в сила до 31 декември 2009
г.4. Могат да се посочат и други примери за влизане на държавата в капитала на банките;
2

въпреки, че процесите в световното
стопанство се развит циклично - след
подема следва спад, глобална индустриална рецесия, колпса на световния и
американския борсов пазар, намалената репутация на водещите световни
рейтингови агенции като Moody's и
Standard & Poors в Ню-Йорк и Fitch в
Лондон, щатският долар от началото
на юли тази година започна по-трайно
и стабилно да възвръща своите загубени позиции, т.е. започна да поскъпва
както по отношение на EUR, така и по
отношение на другите свободно използваеми валути. Процес, който от една
страна се определя като „парадоксален”, а от друга - рефлектира в пулса
на финансовите пазари. Следователно,
преодолян е „мечия” тренд на развитие
на долара и след него следва попродължителните „бичи” проекции.
В този контекст, много сериозно е да се
изследва волантилността5 на тези тенденции по
отношение на валутните параметри EUR/USD и
да се защити определена позиция по отношение
на влиянието на тези „трептения” върху българската финансова система и по специално на
фиксираното, „пазарно” отношение EUR/BGN.
От определено време ние се опитваме да защитим тезата, че динамичните „бичи” и „мечи”6
изменения на спекулативното EUR/USD имплицитно влияет върху фиксираните параметри на
EUR/BGN, въпреки Валутния борд в България цел, която устойчиво се защитава в няколко
поредни, но различни по своя род изследователски материали.
-

http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1241138
http://www.vz.ru/economy/2008/10/3/215239.html
4
http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1241138
5
Измерител на вариацията на даден финансов инструмент за даден период от време, основна мярка на пазарния риск.
(volatility. (2008). In Encyclopædia Britannica. Retrieved October 30, 2008, from Encyclopædia Britannica Online:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/631982/volatility)
6
Мечи, bear пазар е “дългосрочно движение по посока надолу на цените на акциите”. Мечките са тези инвеститори, които
залагат на това мечи пазар да се случи. Когато те вземат връх над биковете (тези играчи, очакващи цените да се покачват),
цените падат, а ако това се окаже продължителен процес, то значи сме свидетели на мечи пазар. Прието е един пазар да
бъде определен като мечи, когато основните борсови индекси загубят над 20% от последния си връх. За да си спечели един
пазар прозвището “мечи”, то той трябва да бъде негативен за повече от няколко седмици. Ако например основните борсови
индекси спаднат с 12% за една седмица, това може да изглежда като мечи пазар, но всъщност е корекция на пазара. Мечи
пазар е например кризата от 1932 година в САЩ, когато Дау Джоунс губи 89%, кризата във Великобритания, когато английските акции спадат с 50%, както и дъното в Япония от 1990 година, със спад от 63% на стойността на акциите. Ако
премахнем изискването за продължителност на кризата, то мечи пазар се случва на всеки четири години. Според Джон Ротшилд, през изминалия век са наблюдаване между 24 и 26 мечи пазара. Следователно, мечките напомнят за себе си веднъж
на всеки пет до шест години и това е нещо нормално и присъщо за пазара и те винаги изненадват инвеститорите. Виж: Какво
представляват
мечките?;
Колко
дълго
продължават
„мечите”
пазари?
Европа
влезе
в
мечи
пазар.
http://www.broker.bg/content/view/6130/76/
3
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Необходимо е още да споменем, че „мечките напомнят за себе си веднъж на всеки пет
до шест години и това е нещо нормално и присъщо на пазара. Те обаче много често изненадват инвеститорите7.
Ако вземем под внимание някои от професионалните, електронни валутни платформи
ще забележим, че от първата половина на месец юли 2008 г. щатската валута преобърна
своя тренд на развитие, т.е. от „бичи” тенденции на EUR/USD от 1.53 клонящо до 1.60 започна да „поскъпва”, т.е. реализира „мечи”
тренд от порядъка на 1.25-1.28. Така например, според Европейската централна банка към
края на м.октомври 2008 г. е 1.27708 .
За MATAF.net варира в порядъка от 1.26
до 1.29 като FIBONACCI Pivot point са както
следва:

Според http://www.x-rates.com/d/USD/EUR/graph120.html към Monday October 27 е 1.2446

American Dollars to 1 EUR (invert,data)

120 days

latest
(Oct 29)
1.2851

lowest
(Oct 27)
1.2446

highest
(Jul 15)
1.5923

Професионалната
валутна
платформа
http://fxtrade.oanda.com/
отчита
основния
кръстосан валутен курс към Thursday, October
30, 2008 на ниво 1 Euro = 1.27854 US Dollar
при spread 1.8. Индикациите на OANDA.com
показват едно поскъпване на щатската валута
по отношение на еврото, а именно:
FXCrossRate Results Thursday, October 30, 2008
Currency names
United Kingdom Pound
Canadian Dollar
Euro
Japanese Yen
Swiss Franc
US Dollar

United Kingdom
Pound

Canadian
Dollar

Euro

Japanese
Yen

Swiss Franc

US Dollar

1
2.0286
1.2595
156.742
1.8476
1.6102

0.4924
1
0.6204
77.2193
0.9102
0.7932

0.7932
1.6104
1
124.449
1.4669
1.2783

0.006372
0.012936
0.008031
1
0.011781
0.010268

0.5407
1.0974
0.6814
84.8079
1
0.8710

0.6207
1.2598
0.7821
97.3489
1.1475
1

Currency Exchange Rates provided by OANDA, the currency site
7

Мечките са тези нвеститори, които залагат на това мечи пазар да се случи. Когато те вземат връх над биковете (играчи,
очакващи цените да се покачват), цените падат, а ако това се окаже продължителен процес, то значи сме свидетели на мечи
пазар.
8
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html
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Следователно, зелените пари вече показват сигнали на стабилизация - „мечи” по отношение EUR/USD около 1.30 или „бичи” на обратния валутен курс USD/EUR, който към настоящият момент, highest (Oct 27) е 0.803471.
Към дните на изследването, според платформата MATAF.net корелацията между
EUR/USD другите валутни двойки е както следва:

но зависими от външно финансиране и чуждестранните банки.
Посочената теза можем да защитим със
следните реални, практически примери:
Пример №1
При анализирани, спекулативни EUR/USD
и BGN/USD бихме могли да проследим имплицитната волатилност на „мечи” EUR/USD върху
динамиката на EUR/BGN. Основната схема ще
се констроира така:
Дадено:

EUR/USD

Следователно, търси се пазарното

Необходимо е да отбележим, че в условията на разрастваща се глобална икономическа
криза, сравнявана от някои като „Великата
депресия” 1929-1933 г. институцията Паричен
съвет едва ли ще издържи на „натиска”, въпреки прерогативите на своите функции, т.е. в
условията на световна финансова нестабилност
може да се постави под съмнение ефективното
статукво, в случая фиксираното EUR/BGN на
Паричния съвет като институция на МВФ. Още
повече, че българската икономика е прекомер9

BGN/USD
1 EUR = ? BGN

Ако вземем под внимание валутните
платформи съответно на X_RATES.com и
OANDA.com, то „обръщането” към „мечи
тренд”9 се забелязва от средата на м.юли 2008
г. В случая, към 17-07-2008 г. EUR/USD =
1.5923, BGN/USD = 0.81214 то резултативното EUR/BGN ще се получи от делението на първа на втора валутна котировка, а именно
1.9606; към 15-09-2008 г. EUR/USD =
1.4175, BGN/USD = 0.72611 то EUR/BGN =
1.9522; към 29-10-2008 г. EUR/USD =
1.2851, BGN/USD = 0.64140 то EUR/BGN
=2.0036. Съответно разлика от фиксираните
параметри на EUR/BGN = 1.95583 с -0.00477;
-0.00363; +0.04777. Всичките измервания
могат да се посочат в таблица 1.
Пример №2
Валутната котировка EUR/USD е резултативна от други две валутни котировки, а именно: EUR/GBP и GBP/USD. Базисната валута в
случая е британската лира. От корелационните
схеми виждаме, че EUR/GBP e най-неутрална
по отношение на EUR/USD, поради което базисната валута е избрана сполучливо. Например, според OANDA.com към 02-11-2008 г.
(4)EUR/GBP=0.79276 и (5)GBP/USD=1.60879,
то резултативната (3)EUR/USD ще се получи от
умножението на (4) x (5), което ще бъде равно
на 1.27322. Валутната котировка (2)BGN/USD
ще бъде равна на 0.65268. Тогава (1)EUR/BGN
ще въплъщава (3) разделена на (2) валутна
котировка = 1.95076 при разлика с фиксираното валутно отношение = -0.0050732

„Тренд-линия на по-евтинаване на EUR, спрямо по-скъпването на USD и по-евтинаване на BGN, спрямо поскъпването на щатския долар”
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Табл. 1. Наблюдавани отклонения на пазарните от фиксираните стойности на EUR/BGN
Разлика от фиксираното
X-RATES.com
OANDA.com
EUR/BGN
EUR/BGN=1.95583
17-07-2008
1.5923
0.81214
1.9606
+0.00477
30-07-2008
1.5559
0.80847
1,9245
-0.03133
15-08-2008
1.4695
0.76060
1,9320
-0.02383
29-08-2008
1.4685
0.75422
1,9470
-0.00883
15-09-2008
1.4175
0.72611
1,9522
-0.00363
30-09-2008
1.4081
0.73681
1,9111
-0.04473
15-10-2008
1.3567
0.69939
1,9398
-0.01603
29-10-2008
1.2851
0.64140
2,0036
+0.04777

с фиксираното на Паричния съвет 1.95583 ще
бъде +0.002041.
4.2. В прехода към глобална финансова
криза
х
- (6)GBP/CAD=1.95217
(7)CAD/USD=0.82615 Â (5)GBP/USD
=1.61278 при базисна валута CAD;
- (4)EUR/GBP=0.79276
x
(5)GBP/USD=1.61278 Â (2)EUR/USD
=1.27855 при базисна валута GBP;
- (2)EUR/USD=1.27855
:
(3)BGN/USD=0.65268 Â (1)EUR/BGN
=1.95892 при базисна валута USD.
Скритата волатилност в наблюдаваната
валутна котировка EUR/USD от 1.59006 при
„обръщане” на пазара до 1.27855 при ярко
изразен „мечи” пазар ще довеждат до промени
в EUR/BGN съответно 1.957871 до 1.95892,
т.е. разлика с фиксираното +0.002041 и
+0.0030955, или изменение +0.0010545. С
други думи пазарната мечи промяна в EUR/USD
с -031151 ще води до промяна в EUR/BGN с
+0.0010545, въпреки фиксираните параметри
на Паричния съвет.
Чрез крос-курсовете, валутните котировки
ще изглеждат по следния начин:

Пример №3
Ако използваме твърде неутралната валутна котировка от корелационната диаграма
EUR/CAD, то решението на задачата ще бъде:
(4)EUR/CAD=1.54498
и
(5)CAD/USD=0.82615 ще рефлектират в
(3)EUR/USD=1.27638,
която
заедно
с
(2)BGN/USD=0.65268 ще покаже търсената
величина EUR/BGN=1.95561. Следователно
разликата от фиксираното на Паричния съвет е
-0.0002236.
Пример №4
4.1 В началото на „преобръщане на пазара към мечките”
От валутната платформа OANDA.com към
г.
(6)GBP/CAD=2.00669
и
17-07-2008
(7)CAD/USD=0.99839 при базисна – твърде
неутралния
CAD,
получаваме
(5)GBP/USD=2.00346.
Ако
използваме
(4)EUR/GBP=0.79366, то ще получим резултативната
(2)EUR/USD=1.59006,
заедно
с
(3)валутна котировка BGN/USD=0.81214 ще
ни
даде
търсената
валутна
величина
(1)EUR/BGN=1.957871. Разликата в сравнение

FXCrossRate Results Sunday, November 02, 2008
Currency names
United Kingdom Pound
Canadian Dollar
Euro
Japanese Yen
Swiss Franc
US Dollar
Bulgarian Lev

United
Kingdom
Pound

Canadian
Dollar

Euro

Japanese
Yen

1
1.9449
1.2614
158.120
1.8607
1.6068
2.4618

0.5123
1
0.6473
81.1037
0.9542
0.8241
1.2626

0.7913
1.5393
1
125.206
1.4734
1.2717
1.9485

0.006308
0.012281
0.007977
1
0.011744
0.010146
0.01554

Swiss Franc US Dollar
0.5363
1.0441
0.6780
84.8481
1
0.8626
1.3216

0.6216
1.2104
0.7854
98.4145
1.1578
1
1.5321

Bulgarian
Lev
0.4026
0.7840
0.5087
63.7424
0.7499
0.6477
1

Currency Exchange Rates provided by OANDA, the currency site.
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Пример №5
Ако използваме средните норми на валутните курсове, то тенденцията също ще се потвърди, а именно:
2008 - American Dollars to 1
Average Rates
January:
1.47178 USD
February:
1.47554 USD
March:
1.55202 USD
April:
1.57536 USD
May:
1.55646 USD
June:
1.55617 USD
1.57564 USD
July:
August:
1.49561 USD
September: 1.43565 USD
October:
1.33245 USD

EUR (invert)
(23
(21
(21
(22
(22
(21
(23
(21
(22
(21

days
days
days
days
days
days
days
days
days
days

average)
average)
average)
average)
average)
average)
average)
average)
average)
average)

5.1 в периода на обръщане на тренда
(2)EUR/USD=1.57564
(3)BGN/USD=0.81253
то (1)EUR/BGN ще бъде равна на 1.93917,
въпреки фиксираното 1.95583. Разликата е 0.0166524.

1) Модел, тенденция на развитие със
следните пазарни характеристики:
- понастоящем ”»бичи» (“bull”) в средносрочен и дългосречен аспект;
- висока вълна, “чук” като движението
на горе ще продължи;
- меча, краткосрочна или “завеса от
тъмни облаци”;
- поглъщане, наричано “вечерна звезда”.
В този контекст, валутното съотношение
EUR/USD потвърждава общото движение във
възходяща посока. При при ценовите максимуми моделите са близки до "тъмни облаци",
"бременност", "вечерна звезда doji", "пинсети",
а последната комбинация е "бича" – наричана
често "захват за пояса". След формирането на
"мечи" модели е възможно низходящо движение.
2) EUR/USD – основна валутна котировка
на спекулативните валутни платформи, от които са използваните OANDA; FOREX; MATAF;
FINANCE.yahoo.com. Така например, през последните седмици според MATAF.net движението се изразява в следната графична тенденция:

5.2. в период на ярко изразена „мечка”
1.23215 : 0.65268 = 1.88783, т.е. 1 EUR
= 1.88783 BGN, а не фиксираното 1.95583
при съществена разлика -0.068.
Пример №6
6.1. При използване на обратните валутни
курсове,
резултатите
ще
показват:
(3)USD/BGN=1.23183 : (2)USD/EUR=0.62926
Â 1.95758 при фиксирано 1.95583, разлика
+0.00175;
6.2. (3)USD/BGN=1.54394 : (2)USD/EUR
=0.78634 Â 1.96345, при твърде чувствителна разлика от +0.99238; Следователно, „бичата тенденция” на котировките USD/EUR и
USD/BGN ще довежда до по-високи стойности
на EUR/BGN в сравнение с фиксираните параметри на Паричния съвет.
Анализираните тенденции се потвърждават
и от Reference rates over last four months - US
dollar (USD) на Европейската централна банка10, защото другите валутни котировки на конструкцията са пазарно-спекулативни.
Параметрите на очертаващият се спекулативния валутен пазар EUR/USD биха могли да
отразяват:
10

3) Фиксинг на Валутния борд - фиксираните курсове на Европейската централна банка
EUR/BGN = 1.95583
4) Обратен валутен курс EUR/BGN, който
отразява котировките на централната банка, а
именно: 1 евро изразява равностойността на
0.511292 нови, деноминирани български лева.
5) Обратен валутен курс EUR/BGN, който
отразява котировките на централната банка, а

Виж: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html
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именно: 1 евро изразява равностойността на
0.511292 нови, деноминирани български лева.
5) Обратен валутен курс EUR/BGN, който
отразява котировките на централната банка, а
именно: 1 евро изразява равностойността на
0.511292 нови, деноминирани български лева.
6) Крос-курсовити котировки, които изразяват съотношението между най-малко две
валути, което произтича от техния курс по отношение към трета валута, която се приема за
основна, базисна валута. Най-често те се използват за нуждите на търговско промишлената
клиентела на финансовите институции.
Научна теза, която е в основата на нашето
изследване ще се формулира по следния начин: при спекулативните тенденции (модели)
съществува пряка, директна връзка между възходящото “бичи” (“Bull”) и “мечи” (“Bear”) движение на валутната котировка EUR/USD върху
EUR/BGN, въпреки фиксираното отношение на
Валутния борд, чрез използване на кроскурсовите.
Според професионалната валутна платформа OANDA.com “бичият” модел на развитие EUR/USD ще изглежда по следния начин:
Табл. 2. Модел на развитие на EUR/USD за периода
юни 2007 - 2008 г. (средномесечни данни)
НаблюдаНаблюда2007
2008
вани
вани
месеци
месеци
Януари
Юни 2007
1.34741
1.47723
2008
Юли
1.36298
1.47723
Февруари
Август
1.36134
1.57898
Март
Септември
1.42618
1.56085
Април
Октомври
1.44118
1.55865
Май
Ноември
1.47905
1.54632
Юни
Декември
1.47181
-

За доказване на научната теза ние ще използваме следните няколко логико-практически
ситуации, въпреки, че е възможно техния брой
да е най-разнообразен, а именно :
Първа практическа ситуация:
Ако избора на определена базисна валута
е „мечи” (bear) развитие на USD, то при дадени
EUR/USD и USD/BGN, ще търсим 1 EUR = ?
BGN.
- към 13 юни 2008 г.

1.5463 – 1.2678, то 1EUR = 1.9605
BGN, но фиксирано от БНБ 1.95583 т.е. наличие на изразена “Bull” тенденция;
- към юни 2007 г.
1.3474 – 1.4522, то 1EUR = 1.9566
BGN, но фиксирано от БНБ 1.95583 т.е. “Bear”
Следователно, бихме могли да обосновем
следните две зависимости:
1. Bear EUR/USD рефлектира директно
върху низходящо EUR/BGN;
2. Bull EUR/USD рефлектира върху
възходящо EUR/BGN.
Втора практическа ситуация:
При Bull EUR/USD и обратна BGN/USD, то
1 EUR = ? BGN ще последва:
- към 13 юни 2008 г.
Bull 1.5463 – 0.7890, то 1EUR = 1.9600
BGN, но фиксирано от БНБ 1.95583 т.е. “Bull”
тенденция;
- към юни 2007 г.
Bear 1.3474 – 0.6888, то 1EUR = 1.9561
BGN, но фиксирано от БНБ 1.95583 т.е. “Bear”
тенденция
Налице са следните две зависимости, а
именно:
1. Bear EUR/USD рефлектира върху
низходящо EUR/BGN;
2. Bull EUR/USD рефлектира върху
възходящо EUR/BGN.
Тези тенденции биха могли да се докажат
и чрез използване на електронните валутни
платформи със спекулативен, професионален
характер на MATAF; FOREX; FINANCE.yahoo за
всеки месец от периода.
Трета практическа ситуация:
Примерно от II род:
CHF/BGN
CHF/USD
юни 2008 1.2200
0.9623 Bull
юни 2007 1.1828
0.8066 Bear
то BGN/USD
= 0.7887
= 0.6819
За първи род:
при EUR/USD
= 1.5463
= 1.3474
Тенденциите във валутната котировка
EUR/BGN ще показват съответни стойности, а
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„Long term chart” Euro Dollar, клонящо
към 1.4393. Тези нива ще се отрязят
върху EUR/BGN, използвайки и валутната котировка USD/BGN при базисна
валута USD, т.е. евро лев = 1.9795;

именно: = 1.96056; = 1.97594, въпреки фиксираните параметри на Валутния борд 1.95583
От втората половина на месец юли 2008
г. тенденцията „обърна” своето движение. На
международните финансови пазари валутния
курс EUR/USD започна да конструира стойности, клонящи към 1.50, слезе под 1.45 и към
настоящият момент (15-09-2008) е на нива
около 1.41-1.42, т.е. тренда от „бичи” се превърна в „мечи”. Неговото влияние върху
EUR/BGN ще демонстрираме със следния пример:
Ако използваме професионалната валутна
платформа на OANDA.com и някои от валутните котировки, основни и крос курсови и в „дълбочина” ще се получат интересни резултати.
Така например, ако вземем под внимание котировките USD/CHF = 1.1302 и TRY/CHF =
0.9092 от III род, или ниво (в нашия пример 7
и 6 валутна котировка), то бихме могли да получим търсената TRY/USD (5), която бележи
0.8045. Полученото можем да използваме за
да определим USD/BGN = ? от TRY/USD и
TRY/BGN(4) = 1.1064, котировки от II ниво,
т.е. 1 USD = 1.3753 BGN от деленето 0.8045
: 1.1064. Следователно, сега вече при дадени
валутни котировки от първо ниво USD/BGN
(1.3753) и EUR/USD (1.4236) можем да получим „фиксираното” от Валутния борд съотношение EUR/BGN = 1.9579.
Към 15-09-2008 г. равносметката за
EUR/BGN показва следните стойности, чрез:
- използваните крос-курсови котировки
= 1.9579;
- валутния конвертор на платформата
OANDA.com FXConverter = 1.97567,
съответно 1.97567 BUY и 1.95918
SELL;
- „Currency Conversion Results” на
http://finance.yahoo.com/currency/ ;

Symbol

Euro

Exchange
Rate

Bulgarian
Lev

Bid

Ask

Symbol

EURBGN=X

1

Sep 15

1.9537

1.9537

1.9537

1.9822

Currency Conversion Results

-
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MATAF.net EUR/USD – нива на
„Resistances”:
1,4475 - 1,4560,
„Supports”:
1,4300 - 1,4180, при

MATAF.net за EUR/USD (1.4393) и
OANDA.com за USD/BGN = 1.3878,
то
търсената
валутна
котировка
EUR/BGN = 1.9974.
Следователно, двумесечната „меча” тенденция на EUR/USD от 1.5713 към 1.4393 при
използване на USD/BGN ще довечда до покачващи се резултати на EUR/BGN, въпреки фиксираните параметри на БНБ.
-

Въз основа на разгледаните реални практически ситуации, ние достигаме до следните
изводи, които отразяват някои пазарни тенденции, а именно:
Първо, глобалната финансова и икономическа криза постави икономиките на страните
да функционират в нова глобална среда. Глобалните ефекти от нея се проявяват чрез: намаляло външно търсене; недостиг на външно
финансиране; крах на ликвидност във финансовия сектор; преход от “бягство от риска” към
“преценка на риска” и други;
Второ, въпреки намалената активност на
инвеститорите на борсовия и извън борсовия
пазар, техниките и прийомите на техническия
анализ дават възможност да се управляват техните валутни позиции в определени рецесионни
среди. В този контекст, чак след известно време дей-трейдърите започват да търсят изход,
спазвайки девиза “играй по тренда”!;
Трето, не бива да забравяме факта, че мечите пазари понякога дават възможност да се
извличат печалби от присъщите им тенденции.

ФИНАНСОВИ ПРОЕКЦИИ EUR/USD ВЪРХУ УСТОЙЧИВИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИЯ БОРД В БЪЛГАРИЯ ПРИ …

Така например, хедж-фондовете се основават
на използването на тъй нар. „къси продажби”
(short selling) при „мечи” тенденции на финансовия пазар на определен актив.
Освен това, при използването на кроскурсови котировки, спекулативните Bull и Bear
тенденции рефлектират пряко върху пазарните
валутни съотношения. В случая спекулативната
Bull EUR/USD рефлектира върху EUR/BGN от
електроните валутни платформи към постепенен Bear тренд и обратно, „мечият тренд” на
EUR/USD ще дава отражение на „бичата тенденция” на котировката EUR/BGN. Въпреки
фиксирания валутен курс EUR/BGN, което дава
определена монетарна стабилност, то професионалните
валутни
платформи,
като
OANDA.com, FOREX.com, MATAF.net и други
показват, че спекулативния валутен курс
EUR/BGN асимилира в себе си повече пазарни
тенденции, отколкото твърде консервативното
1.95583 на БНБ.
Следователно, асиметричното разпространение на глобалната финансова криза ще задълбочава в различна степен силата на „мечите” тренд-линии за по-евтиняване на еврото
спрямо по-постепенното скъпване на щатския
долар. Тенденция, която се очаква на международните финансови пазари, в противовес на
дългосрочната политика на „слаб долар”. Мечите проекции на EUR/BGN, продиктувани от
глобалната финансова криза ще влияят имплицитно на параметрите на EUR/BGN, въпреки
фиксираната стойност на Паричния съвет в
България. Механизмът на кръстосаните валутни курсове и на крос-курсовите котировки ще
потвърждават тази закономерност, защото използваните професионални валутни платформи
носят спекулативно пазарен характер.
Мненията на анализаторите потвърждават
становището, че мечият пазар рядко приключва, преди да донесе спад от поне 40%, като
често загубите достигат и до 80-90%. Истинските мечи пазари, продължаващи година и повече са причинени от забавяне на икономическия растеж. Това е така, защото цените на акциите се определят от печалбите на корпорациите. Смята се, че средно претеглено, мечият
пазар продължава 16 месеца при добавени и
пазарни корекции. Истинските мечи трендлинии продължават около 4 години и те напомнят веднъж на всеки пет до шест години за себе
си. Това е нещо характерно, нормално и присъщо на финансовите пазари.
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FINANCIAL PROJECTION EUR/USD OVER THE SUSTAINABLE PARAMETERS OF THE
BULGARIAN CURRENCY BOARD DURING THE GLOBAL FINANCIAL-ECONOMY
RECESSION
Sava Dimov
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
The global financial-economy recession is unique situation. It reflected over the countries economy indexes
and the currency speculative transactions. In the article is considered, calculated, and analyzed the financial projection EUR/USD over the sustainable parameters of The Bulgarian currency board.
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2009 (24)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2009 (24)

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗВОЙНА СИСТЕМА НА БАЗАТА
НА ПРОГРАМИРУЕМИ МАТРИЦИ ОТ ФАМИЛИЯТА XILINX
Aнгел Тошков, Марко Иванов, Янчо Иванов
Бургаски свободен университет
Резюме
В статията е представена е развойната система (програматор), базиран на два програмируеми чипа от
фамилията Xilinx - XC9538 и XC9572. В програмируемата логическа схема XC 9538 е реализирана логическа
структура за управление на периферни устройства със съответния комуникационен софтуер. Тази структура е
необходима за функциониране на самата развойна система. Другата схема XC9572XL е тази, която програмираме за управлението и реализацията на конкретното външно устройство. Програмираната схема може да
бъде различна от серията XC9500XL. Системата, реализирана във вид на хардуерен комплект, може да се използва за програмиране и на голям брой матрици с FPGA архитектура на фирмите Atmel и Altera. В статията
са преставени разработки на четири вида периферни устройства, управлявани с помощта на развойната система. Разработени са варианти позволяват реализация на логически схеми на блокове за управление на седем
сегментна индикация, цифров волтметър, цифров честотомер и функционален генератор
Ключови думи: Xilinx, Atmmel, CPLD, FPGA, програматор, развойна среда, сегментна индикация, цифров
волтметър, цифров честотомер, функционален генератор
Key words: Xilinx, Atmmel, CPLD, FPGA, development environment, segment indication, digital voltmeter,
digital frequency meter, functional generator

Увод
През 2008 г. колективът разработи по
проект програматор за логически схеми с
програмируема логика. По този начин бе създадена възможността да се реализират различни видове електронни цифрови устройства, чието схемно решение е базирано на използването на програмируеми логически схеми и микроконтролери на фирмите Xilinx и Atmel.
Приложението на програматора в практиката може да бъде демонстрирано, като с негова помощ се разработят и няколко периферни
устройства, които да бъдат демонстрация на
част от възможностите за приложение на програмируемите логически схеми за изработка на
реални устройства.
Основна цел на проекта е да се разработят
няколко типови периферни устройства, работещи под управлението на предварително програмирана матрица.
Тези устройства могат да се използват при
обучението на студентите от ЦИТН в БСУ при
провеждането на упражнения по програмиране
на логически схеми с програмируема логика и
за изучаване на начините за реализация на
практически устройства.
Цел на разработката
Като типови устройства, за демонстрация
на принципите на разработка на практическо
изделие бе избрано да се разработи логическа
схема на блок за управление за седем сегмен-

тна индикация, цифров волтметър, цифров честотомер и функционален генератор.
1. Изпълнени задачите по проекта
а) Във връзка с поставените задачи в програмата на проекта са извършени следните дейности:
Разгледани бяха принципите и методите за
измерване на напрежение и честота.
Напрашено бе запознаване с различни методи за реализиране на цифрови честотомери и
волтмери.
Отчетени бяха особеностите при програмиране на CPLD и FPGA програмируеми логически схеми на фирмата Xilinx, интегриран с
програматор за flash микроконтролери на
фирмата Atmel от сериите AT89C2051/4051 и
AT89S52 ISP
б) практическа реализация
- В практически аспект бяха подбрани и
оценени примерите за програмиране
на цифрови и логически схеми, на
специализирани памети и други основни компоненти на компютърните системи;
- Разработено бе схемотехническо решение за практическа реализация на
цифров честотомер и цифров волтмер;
- Проектирани бяха избраните устройства;
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Проектирани и изработени бяха печатните платки.;
Изработени бяха по четири устройства
от всеки тип;
Оценена е бе работоспособността и
точността на устройствата.

-

2. Значимост на проекта
а) Проектът е интердисциплинарен. Той
обхваща проблематика по програмиране, цифрова и аналогова схемотехника, микропроцесорна схемотехника
и др. дисциплини и в трите направления на ЦИТН – КСТ, КТКМ и Информатика.
б) Разработените периферни устройства
ще бъдат използвани за обучение на
студентите по специализиран практикум за работа и програмиране на периферни устройства с програмируеми
логиюески схеми.
3. Обяснителна записка за извършените дейности
Разработен е модул за CPLD дизайн и диагностика, от фамилията Xilinx, за като са изУправляващи сигнали
за програмиране
на интерфейсния
микроконтролер

ползвани интегрални схеми XC9572-PC84,
XC9572-PC44 и XC9536-PC44. В интерфейснят контролер реализиран върху логическа
схема XC9536-PC44 са имплементирани логически връзки изграждащи всички необходими
сигнали за програмиране на CPLD и FPGA матрици от фамилията Xilinx и Altera, както и In
System Programming мироконтролери на Atmel.
В интерфейстият контролер на практика са
изградени три самостоятелно функциониращи
програматора. Това е необходимо за функционирането на модула като самостоятелен програматор за CPLD и FPGA матрици на ALTERA,
както и за ISP микроконтролери на ATMEL. Фиг.
1.
Основната функционалност на модула е
разработване на цифрови устройства върху
CPLD матрици от серията XC95XX на Xilinx. За
целта са монтирани 2 цокъла PC84 и PC44 в
които могат да се поставят схеми от XC9536PC44 до XC95108-PC84. В конкретния случай
е монтиран един чип XC9572-15-PC84. Всички
сигнали от двата монтажни цокъла са изведени
на входно-изходни портове ‘A’, ’B’ и ‘C’, в съответствие с блок схемата на фиг.2.

Фиг.1

Clock
1.8MHz

Reset

Захранващ блок
5V / 3.3V

LPT1
Altera

A
5V
3.3V

LPT1
Xilinx

GND
Интерфейс
за програмиране
Xilinx CPLD и FPGA

Интерфейсен
контролер
XC9536-PC44

Интерфейс за
програмиране на
ALTERA CPLD и
FPGA

Интерфейс за
Програмиране
На ATMEL
микроконтролери

Xilinx CPLD
Интерфейс

I/O

I/O

GND
Reset
Clock 32kHz
Clock
1.8MHz

Vcc
GND

Селекторен
блок за
конфигуриране
работата и
програмирането
на чиповете

B
I/O

Reset
Clock 32kHz
Clock
1.8MHz

Vcc

XC9572-PC44
Reset

I/O
C
I/O

Тактов генератор
32768Hz и
1.8432MHz

Фиг. 1. Блокова схема на програматора

Чрез входно-изходните портове тестваме
конкретния външен хардуер. Съответният логически дизайн се разработва чрез специализиран
софтуер ISE Design Suite WEB Pack на Xilinx,
като модула се свързва по паралелния порт на
персонален компютър. Разработени бяха са три
паралелни порта за връзка с PC. Единия е за
програмиране на CPLD матрици на Xilnx, втория за програмиране на CPLD и FPGA матрици
на Altera и третия за програмиране на ISP микрокнтрлери на фирмата Atmel.
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XC9572-PC84

32.768kHz
1.8432MHz

LPT1
Atmel

Vcc

Clock 32kHz

GND
Reset
Clock 32kHz
Clock
1.8MHz

Clock 32kHz
Clock 1.8MHz

Фиг. 2. Входно-изходни портове

Модулът се захранва посредством адаптор
за постоянно напрежение от 15V до 18V, с
мощност от 800 mW до 1W. В модула е предвиден захранващ блок осигуряващ две стабилизирани напрежения от 5V и 3.3V необходими
за различните режими на работа на входноизходните портове на CPLD матриците в зависимост от режимите на програмиране и в зависимост от това хардуер с какво захранващо
напрежение се използва. Захранващия блок се
конфигурира с помощта на джъмпери в зави-

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗВОЙНА СИСТЕМА НА БАЗАТА НА ПРОГРАМИРУЕМИ МАТРИЦИ …

симост от това дали ще се използва 5V или
3.3V.
В модула са предвидени и два тактови генератора, които формират две тактави поредици с честоти 32768Hz и 1.8432MHz. Избраните
тактови честоти са подбрани за по-висока функционалност при израждане и дизайн на различни видове цифрови устройства.
Предвидени са съответно и централен
RESET бутон, както и LED свтодиоди за съответна тестова и диагностична индикация.
Програмирането се извършва от чрез специализиран софтуер по паралелния порт на
персонален компютър. Системата е разработена с три паралелни куплунга за връзка с паралелния порт (фиг. 3.).
Монтажен
цокъл за
XC9572-PC44

Интерфейс
Програматор
Atmel

Монтажен
цокъл за
XC9572-PC84
XC95108-PC84

Интерфейс
програматор
Altera

Тактов генератор
Clock 1 - 32kHz
Clock 2 – 1.8432MHz

Интерфейсен
контролер

Фиг. 3. Изглед на модула за проектиране и диагностика на Xilinx CPLD микросхеми - XC9572

Единия е за проектиране на матрици от
фамилията Xilnx, втория за програмиране на
матрици от фамилията Altera и третия за програмиране на програмируеми контролери от
фамилията Atmel. Чрез входно изходни куплунзи системата се свързва с различна външни
периферни устройства (комбинационни схеми,
програмируеми контролери, схеми за индикация и други схеми за управление на слабо- и
силнотокови вериги). В статията са представени
разработки на четири вида периферни устройства, управлявани с помощта на програмируемата логическа матрица. Разработени са варианти за реализация на логическа схема на блок
за управление на седем сегментна индикация,
цифров волтметър, цифров честотомер и функционален генератор. След програмиране на
матрицата, в конкретния случай от фамилията
Xilinx, могат да се извършат поредица от тестове за анализиране на правилното функциониране на управляваното периферно устройство.
Тестовете включват физическа и логическа
функционалност и различни времеви диаграми
между компонентите изграждащи реализираната схема. След програмиране схемата и успешни тестове, готовата програмирана матрица се изважда от програматора и е готова за

вграждане в съответното устройство, което вече може да се използва и самостоятелно.
4. Реализация на цифров честотомер и волтметър на базата на разработената развойна система
На база вече разработеният модул за проектиране и диагностика на CPLD интегрални
схеми от фамилията Xilinx XC9572, е разработена практическа схема на цифров честотомер
и волтметър със следните параметри:
- измерване на максимална честота до
40 MHz на синусоидален и импулсен
сигнал;
- измерване на постоянно напрежение и
променливо с честота до 40KHz в диапазона от 0 до 400V с клас на точност
до 2 %.В случая класа на точност е
съобразен с учебната цел на разработката, както и с точността на използваните елементи - съпротивления, тримери, кондензатори и други. Използваната интегрална схема за преобразуване на напрежение в честота, е с
грешка от нелинейност до 0,5% в целия честотен диапазон по документи.
Предвидена е възможност за калибриране
на схемата в целия обхват.
Избраното схемно решение на волтметъра
се базира на преобразуването напрежението в
честота и последващо измерване на тази честота с честотомера. Това е направено за опростяване на схемното решение по отношение на
цифровата част, която се явява обща за двете
измервателни устройства. УУ/управляващото
устройство/ с честотомера са реализирани
върху модула за проектиране и диагностика на
CPLD микросхеми XC9572.За индикация на
резултатите се използват 8 броя седмсегментни индикатори TIL311. При измерване на честота показанията на индикацията са в обхвата
от ‘000’Hz до ‘39999999’ Hz , а при на измерване на напрежение са в обхвата от ‘0,00’V
до ‘399,99’ V .
5. Значимост на проекта
а) Проектът е интердисциплинарен. Той
обхваща проблематика по програмиране, цифрова и аналогова схемотехника,
микропроцесорна схемотехника и др.
дисциплини и в трите направления на
ЦИТН – КСТ, КТКМ и Информатика.
б) Разработените периферни устройства
ще бъдат използвани за обучение на
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студентите по специализиран практикум
за работа и програмиране на периферни устройства с програмируеми логически схеми.
Изводи и препоръки
Печатната платка на модула е показана на
Фиг. 4.
DIP Switch селектор
за превключване
Честотомер / Волтметър
Режим DC/AC

Преобразувател
AC-DC ефективна ст-ст
и Активен ‘Low Pass’ филтър

U – F преобразувател

Тестови точки

LED индикатор
за препълване
LED индикатор
за цикъла на
измерване

A

B
LED индикатори
TIL311

Вход за
измерване на
честота и
напрежение

Монтажен интерфейс
към CPLD модула
за дизайн
и диагностика
Селектори за режимите на
работа на индикаторите

Елементи за
Калибриране

та е в рамките на 1% от зададената от еталонния генератор.
Грешката при измерването на напрежение
също е в рамките на 1%.
Реализираните цифрови волтметър и честотомер отговарят на поставените в заданието
изисквания.
Реализираните периферни устройства могат да бъдат демонстрирани като схемотехническо решение както симулационно, така и
практически.
Предоставена е възможност за анализ на
работата на модулите и възможност за промяна и настройка както на входно изходните параметри, така и на принципа на работа на устройствата по програмен път.
1.

Фиг. 4. Печатна платка - компоненти

При направените сравнителни тестове се
установи, че точността на измерване на често-

2.
3.
4.

Използвана литература:
Тошков А., Иванов М., Иванов Я., Научно изследователски проект на тема „Разработка на програматор за схеми с програмируема логика”,
БСУ, Бургас, Проект по НИД 2008 г.
http://www. xilinx. com/products/
http://www. atmel. com/
http://www. altera. com/

DESIGN AND CONSTRUCTION OF DEVELOPMENT SYSTEMS BASED
ON PROGRAMMABLE MATRIX OF FAMILY XILINX
Angel Toshkov, Marko Ivanov, Yancho Ivanov
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
This article are presented development system (programmer), based on two programmable chip family from
Xilinx - XC9538 and XC9572 and four types of peripheral devices operated by means of programmable logical
matrices. Variants have been developed allowing the realization of logic circuits of the blocks for the management
of seven segment indicator, digital voltmeter, digital frequency generator and functional
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2009 (24)
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РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНА РАЗВОЙНА СИСТЕМА ЗА СХЕМИ С ПРОГРАМИРУЕМА
ЛОГИКА
Aнгел Тошков, Янчо Стоянов, Марко Иванов
Бургаски свободен университет
Резюме
Развойната система е основно средство при разработката на различни видове електронни цифрови устройства, чието схемно решение е базирано на използването на програмируеми логически схеми и микроконтролери на фирмите Xilinx и Atmel. Xilinx е водеща фирма при разработването на малки, средни и големи CPLD
схеми от серията XC95XX и FPGA интегрални схеми от сериите Spartan3 и Spartan4. Повечето от тях днес
намират масово приложение при производството на съвременната микропроцесорна и компютърна техника.
Atmel е фирма наложила се в разработването и производството на EEPROM (flash) памети и микроконтролери
с интегрирана EEPROM програмна памет, базирани върху фундаменталният модел микропроцесор на фирмата
Intel 8031/8051. Фирмата е наложила редица оригинални решения в новите модели които произвежда, за пазара на 8 битови микроконтролери. Много от продуктите на двете фирми се използват масово при производството на съвременна промишлена електроника, в устройства за управление с различно приложение в автоматиката, измервателната, телевизионната и охранителната техника.
Ключови думи: Xilinx, Atmmel, CPLD, FPGA, управление, симулация, развойна среда, развитие, университет, обучение
Key words: Xilinx, Atmmel, CPLD, FPGA, management, simulation, development environment, development,
university, teaching

Увод
През последните 20 години има истински
„бум” в употребата на програмируемите логически матрици за синтез от прости логически
схеми до сложни автомати. Те са в основата на
всички съвременни програмируеми контролери,
практически схеми със средна и голяма степен
на концентрация на активни елементи. Основните им предимства се състоят в:
- по-малката консумация и по-голямо
бързодействие спрямо дискретното изпълнение на същата схема
- заемат в пъти по-малко место на печатната платка
- липса на състезание на сигналите
по-надеждна защита на „ноу--хау” при
изпълнение на съответната схема.
- възможност за многократен запис и
презапис на съответната схема, до нейното окончателно изчистване от грешки
и практична функционалност.
- в много от случаите те са единствено
възможният начин за реализация на
конкретната схемата.
Подобна развойна система се използва в
два или три университета в България, като специфичното в настоящата разработка е, че тя
може да програмира освен SPLD, FPGA на Xilix,
матрици на ALTERA/друга водеща фирма в областта на производството на програмируеми

логически матрици/ и някой серии на програмируемите контролери от фамилията Atmel.
Цел на разработката
Основната цел на проекта е: да се разработи
програматор
за
ISP
(in-system
programming) CPLD и FPGA програмируеми
логически схеми на фирмата Xilinx, интегриран
с програматор за flash микроконтролери на
фирмата Atmel от сериите AT89C2051/4051 и
AT89S52 ISP.
Въведение
В основата на модулния кит са две CPLD–
та X2C72xl и XC95256. В X2C72xl се записва
софтуера който управлява модула, програмирането на CPLD и FPLD матриците и мокро
контролерите от фамилиите Atmel. На мястото
на XC95256 може да бъде всяка схема от серията 9500XL и SPARTANXL. Върху тях се извършва и записа на съответната схема. Изводите на тези матрици са изведени на 2 х 40 inоди куплунга. Към тях се свързват елементи от
схемата, които не могат да бъдат реализирани
в CPLD-то. Това са транзистори,резистори, тиристори, контролери и т. н. Последователността на записа на схемата е следната:
1. Стартираме съответния софтуер на
Xilinx на PC–то и набираме конкретната
схема за реализация използвайки биб-
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лиотечния модул на програмата. Тя автоматично тества схемата и след отстраняване на грешките/ако има такива/,
същата е готова за запис.
2. Генерира се файл на съответствие на
изводите. Предоставяни се и информация за процентно използване на макро
клетките на CPLD-то.
3. Може да стартираме функционалния
симулатор и да проследим времевите
характеристики както на отделен елемент, набор от елементи или цялата
схема.
4. Така вече тестваната и изчистена от
грешки схема може да се запиши в
програмируемата матрица.
2. Изпълнени задачите по проекта
а) Във връзка с поставените задачи в програмата на проекта са извършени следните дейности:
- Запознаване с различни видове интегрални схеми с програмируема логика.
За целта са разгледани различни видове
програмируеми логически матрици и
техните архитектури (PLD, PAL, SPLD,
CPLD, FPGA), както и езици за хардуерно описание като HDL, ABEL и VHDL.
- Разгледани бяха принципите и методите
за автоматизирано проектиране на схеми с програмируема логика, както и с
развойните среди и средства за това
проектиране.
- Отчетени бяха особеностите при програмиране на CPLD и FPGA програмируеми логически схеми на фирмата Xilinx,
интегриран с програматор за flash микроконтролери на фирмата Atmel от сериите AT89C2051/4051 и AT89S52 ISP
б) практическа реализация
- В практически аспект бяха подбрани и
оценени примерите за програмиране на
цифрови и логически схеми, на специализирани памети и други основни компоненти на компютърните системи.
- Бе избран специализиран софтуер за
функциониране и управление на програматора (internal firmware and external
software)
- Разработено бе схемотехническо решение за практическа реализация на програматор
- Проектира се избраното устройство.
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Проектирани и изработени бяха печатните платки.
Изработен е опитен, действащ образец
на развойна система на базата на Xilinx.
Оценена е работоспособността му и
възможностите за практическо приложение за различни видове схеми.

3. Разработката на проекта протече по следния
начин
а) Създадена бе методология на изследването
Типове програмируема логика. Характерни особености на всеки тип.
Технология на програмируемите ключове
Архитектури на CPLD схемите на фирмите
Xilinx, Altera, Atmel, AMD и други
б) Разработката бе осъществена на следните етапи:
- Запознаване с технологията и изработка на технически проект– три месеца;
- Запознаване с начините на програмиране на логически схеми – три месеца;
- Разработка на опитен модел на програматора за логически матрици по избраната технология – три месеца;
- Получени резултати
- Крайно изделие – развойна система на
логически матрици с практическо приложение;
- Начини на популяризация на резултатите сред академичните среди;
- Принципна схема, печатни платки и
списък на използваните елементи е
представен в фиг. 1.
4. Значимост на проекта
а) проектът е интердисциплинарен. Той
обхваща проблематика по програмиране, цифрова и аналогова схемотехника,
микропроцесорна схемотехника и др.
дисциплини и в трите направления на
ЦИТН – КСТ, КТКМ и Информатика.
б) част от теоретическата разработка може да залегне в някоя от изучаваните в
ЦИТН специализирани дисциплини.
в) опитните образци могат да послужат за
изготвяне на реални крайни устройства
по поръчка на външни клиенти, както и
за обучение на студентите от центъра.
г) резултатите от този проект могат да
послужат за създаване на звено от преподаватели и студенти за разработка на
програмируеми логически схеми.

РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНА РАЗВОЙНА СИСТЕМА ЗА СХЕМИ С ПРОГРАМИРУЕМА ЛОГИКА

Фиг. 1. Оригинали на печатни платки на модула

5. Обяснителна записка за извършените дейности
Изработени и тествани са четири модула
от тип Cool Runner – II. Този модул осъществява връзката между теорията за програмиране
на логически схеми и реализацията на проектираните устройства на практика. Устройството
представлява програматор на логически схеми,
с посредством, на който могат да се разработват крайни изделия, реализирани на базата на
логически схеми. С реализирането на програматора става възможно разработването на собствени схемни решения, тестването им и пълна
симулация на работата им в реални условия.
Областите на приложение са практически неограничени, дори и в такива области, в които до
скоро схемните реализации бяха изцяло аналогови. Възможността CPLD да комуникира с
външни периферни устройства/различни цифрови и аналогови схеми и датчици/ от една
страна и програмируем микроконтролер и PC
от друга, дава възможността за изграждане на
напълно завършена микропроцесорна система,
която да управлява реални производствени
процеси. В учебния процес симулациите се
правят до програмиране на управляващата логика и тестване на управляващите сигнали при
комуникацията с външни периферни устройства.
На фиг. 1. и 2. е показана принципната
схема на програматор и оригинал на печатната
платка.
Изработени са 4 броя развойни системи,
което дава възможност за реализация на пълен
комплект от лабораторни работни места. Про-

цесът на разработка на определена схема или
устройство протича изцяло на персонален компютър. С помощта на специализираният софтуер, закупен с интегралните схеми на Xilinx е
възможно да се проектира конкретно устройство и се симулира неговата работа в реални условия. При условие, че проектираното устройство е работоспособно, можем да програмираме празен чип с програмируема логика, който
да се използва директно за практическо приложение. Последователността на записа на схемата е следната:
а) Стартира се съответния софтуер на
Xilinx на персонален компютър. Избира
се конкретната схема за реализация която е проектирана предварително, като
за целта се използва вграденият библиотечен модул на програмата.
б) Софтуерът автоматично тества проектираната схема и ако има грешки в работата и предлага те да бъдат отстранени. След отстраняване на грешките
/ако има такива/, същата е готова за
запис.
в) Генерира се файл на съответствие на
изводите. Предоставя се и информация
за процентно използване на макро клетките на CPLD чипа който сте избрали за
програмиране.
г) Стартира се функционалния симулатор
и се проследяват времевите характеристики както на ново отделен елемент,
така и за набор от елементи или цялата
схема.
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Фиг. 2. Структурна схема на програматора – част 1.

396

РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНА РАЗВОЙНА СИСТЕМА ЗА СХЕМИ С ПРОГРАМИРУЕМА ЛОГИКА

Фиг. 2. Структурна схема на програматора – част 2.

д) Така вече тестваната и изчистена от
грешки схема се записва с помощта на
програматора в програмируемата CPLD
матрица, след което чипът е готов за
вграждане в проектираното от вас устройство.
Изводи и препоръки
През последните 20 години има истински
„бум” в употребата на програмируемите логи-

чески матрици за синтез от прости логически
схеми до сложни автомати. Те са в основата на
всички съвременни програмируеми контролери,
практически схеми със средна и голяма степен
на концентрация на активни елементи. Основните им предимства са следните:
- по-малката консумация и по-голямо
бързодействие спрямо дискретното изпълнение на същата схема.
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заемат в пъти по-малко място на печатната платка.
- липсва състезание на сигналите.
- по-надеждна защита на „ноу-хау” при
изпълнение на съответната схема.
- възможност за многократен запис и
презапис на съответната схема, до нейното окончателно изчистване от грешки.
- гарантирана практическа функционалност.
- в много от случаите те са единствено
възможния начин за реализация на конкретната схемата.
Подобна развойна система се използва в
два или три университета в България, като специфичното в настоящата разработка е, че тя
може да програмира освен SPLD, FPGA на
Xilinx, матрици на ALTERA/друга водеща фирма в областта на производството на програмируеми логически матрици/ и някои серии на
програмируемите контролери от фамилията
Atmel.
В основата на модулния кит са две CPLD
схеми X2C72xl и XC95256. В X2C72xl се записва софтуера който управлява модула, програмирането на CPLD и FPLD матриците и мокро контролерите от фамилиите Atmel. На мястото на XC95256 може да бъде всяка схема от
серията 9500XL и SPARTANXL. Върху тях се
извършва и записа на съответната логическа
схема. Изводите на тези матрици са изведени
на 2 х 40 пинови куплунга. Към тях се свързват елементи от схемата, които не могат да
бъдат реализирани в CPLD-то. Това са транзистори, резистори, тиристори, контролери и т. н.
В техническо отношение задачата е изпълнена в пълен размер. Разработени са тествани
-

са и са реализирани напълно четири броя (а не
както е по задание три) работещи програматора, поради факта, че и опитният образец е напълно работоспособен.
Изработени и тествани са четири модула
от тип CoolRunner – II. Този модул от една
страна осъществява връзката между преподавания материал и практическата му реализация,
а от друга позволява и разработка на собствени
схемни решения. Областите на приложение са
практически неограничени, дори и в такива
който доскоро схемните реализации бяха изцяло аналогови. Възможността CPLD да комуникира с външна периферия /различни цифрови и
аналогови схеми и датчици/ от една страна и
програмируем микроконтролер и PC от друга,
дава възможността за изграждане на напълно
завършена микропроцесорна система, която да
управлява реални производствени процеси. В
учебния процес симулациите се правят само до
комуникацията с външните периферни устройства.
Препоръката е: Да се разработят определен брой практически устройства с помощта на
така разработената система, с цел по лесно
запознаване на студентите с възможностите на
схемите с програмируема логика.
1.

2.
3.
4.

Използвана литература:
Научно изследователски проект на тема „Разработка на програматор за схеми с програмируема логика”, БСУ, Бургас, Проект по НИД
2008 г. .
http://www. xilinx. com/products/
http://www. atmel. com/
http://www. altera. com/

DEVELOPMENT OF TRAINING RESEARCH SYSTEM FOR PROGRAMMABLE LOGIC
SCHEMES
Angel Toshkov, Yancho Stoyanov, Marko Ivanov
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
The research system is a main tool for the development of various electronic digital devices, which design is
based on the use of programmable logic schemes and microcontrollers of Xilinx, Altera and Atmel. Xilinx is a
leading company in the development of small, medium and big CPLD schemes of the XC95xx and FPGA integral
schemes of the Spartan 3. Nowadays, most of the are widely used in the production of modern microprocessing
and computer tehnology. Atmel is a company which has established itself in the desigh and production of EEPROM
(flash) memories and microcontrollers with an EEPROM integrated programine memory, based on the fundamental
model of the microprocessor 8031/8051.A lot of the two companies products are widely used in the production of
the modern industrial electronics.
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ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КРИТИЧНИЯ ОБЕМ ДОБИВАНА ДЪРВЕСИНА –
ИНДИКАТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА
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Резюме
В настоящата разработка се прави анализ на дейността на държавно горско стопанство (ДГС) „Кости” и
прогноза за очакваните приходи и разходи до 2011 г. Определен е очакваният финансовия резултат от добива
и реализацията на дървесина. Приложен е методът на маржиналния анализ за определяне на критичния обем
на добиваната дървесина, т.е. обемът при който приходите и разходите се уравновесяват. Определянето на
критичния обем добивана дървесина е индикатор за устойчиво развитие на дейността на ДГС „Кости”. Чрез
него може да се установи доколко могат да бъдат осъществени различните планирани дейности за периода от
очакваните финансови резултати. Въз основа на изследването се дават препоръки за определянето на критичния обем добивана дървесина в годишните финансови планове на държавните горски стопанства.
Ключови думи: критичен обем добивана дървесина, маржинален анализ, държавно горско стопанство.
Key words: critical volume felled timber, marginal analysis, State Forestry Enterprise.

Увод
В условията на пазарна икономика и непрекъснато повишаващи се изисквания към горите, икономическата оценка на дейностите,
осъществявани в горите и на ресурсите, които
стопанисват се превръща в необходима и задължителна дейност.
През последните години горския сектор в
България претърпя съществени промени, в условията на преход от планова към пазарна икономика. Със Закона за горите от 1997 г. бяха
разделени стопанските от контролните функции
чрез създаване на държавни акционерни дружества и държавни лесничейства. В този период
беше възстановена и собствеността в горите и
земите от горския фонд. Несъвършенствата на
тези промени доведоха до сегашното състояние
на горския сектор.
С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите през 2008 г. се
възстанови стопанската дейност, която може да
се осъществява и от структурите на Държавната агенция по горите.
Така че с новите механизми на управление
както държавните горски стопанства, така и
търговските дружества, които са лицензирани
могат да извършват стопанска дейност в горите.
Всичко това налагат създаването на работещи модели за икономическа оценка както на
дейностите, осъществявани от държавните горски стопанства, така и на ресурсите, които
стопанисват. Това е и причината за разработ-

ването на настоящото изследване.
Обект на изследване са горите от държавния горски фонд на територията на ДГС „Кости”.
Цел на настоящата разработка е да се
направи икономическа оценка на дейността на
ДГС „Кости”.
В съответствие с тази цел са поставени за
решаване следните задачи:
1. Да се направи анализ на общите изменения на приходите от предоставеното ползване на дървесина за ДГС „Кости”;
2. Да се предложи и апробира методиката
за икономическа оценка на дейността на ДГС
„Кости” чрез определяне на финансовия резултат и критичния обем на добиваната дървесина
при различни варианти за периода 2003-2011
г.
Използвани методи: методът на анализа и
синтеза; статистически методи за анализ на
структури, средни стойности и индекси; методът на регресионния анализ; методът на маржиналния анализ и други. За нагледното графично представяне на резултатите е използван
ЕХСЕL на Microsoft.
Изследването е направено по данни, предоставени от ДГС „Кости” и ДАГ.
Изследването е разработено за периода
2003-2011 г., а не за целият десетгодишен период на предишното и настоящото лесоустройство, поради следните причини: през 1999 г.
в системата на горите се извърши поредната

399

Даниела Георгиева, Венелин Радков

структурна реформа, чрез която се въведоха
нови механизми при продажбата на дървесина,
характерни за организираните пазари. Поради
затрудненията, които произтичат от различните
структурни промени при практическото проучване е изследван периодът след 2003 г. от
предишното лесоустройство.
От друга страна, за да се избегне влиянието на цените и промените в макроикономическите показатели е изследван периодът от
2008—2011 г. от сегашното лесоустройство,
защото колкото по-дълъг е периодът на прогнозиране, толкова по-неточна е направената
прогноза.
Изследването е съобразено с нормативната база към 20 януари 2009 г.
1. Какво представлява методът на маржиналният анализ?
Маржиналният или пределният анализ се
прилага за обосноваването на различни управленски решения. Неговата методика се базира
на установяване съотношенията между три
важни групи икономически показатели: „издръжка– обем произведена (реализирана) продукция- печалба” и прогнозирането на техните
критични и оптимални стойности при зададени
величини на останалите. Зависимостта между
общите приходи и разходи може да бъде изразена с т.нар. диаграма на равновесието. Равновесие - това е състоянието, при което произвежданата продукция или осъществявана услуга не носи нито печалба, нито загуба. С други
думи, приходите покриват само разходите и
финансовият резултат е равен на нула.
Този метод на управленски разчети се нарича още анализ на доходността. Неговото
прилагане позволява:
- да се определи влиянието на различните
фактори върху размера на печалбата,
нивото на рентабилност и на тази база
по-ефективно да се управляват процесите на формиране и прогнозиране на
финансовите резултати;
- да се определи критичния обем на продажбите, променливите разходи на единица продукция, постоянните разходи,
цените на продуктите при зададени величини на останалите;
- да се установи зоната на безопасност
(зоната на доходност) на предприятието;
- да се изчисли необходимият обем продажби за получаване на планирания
размер печалба.
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2. Как е изготвена икономическата оценка на
дейността?
За изготвянето на икономическата оценка
на дейността на ДГС „Кости” основно е разгледано ползването на дървесина, тъй като приходите от добива на дървесина средно са 95% от
общите приходи.
Направен е анализ на дейността за периода 2003-2008 г. На базата на анализа е изготвена прогноза за очакваните приходи и разходи
до 2011 г. Определен е очакваният финансовия
резултат от добива и реализацията на дървесина. Приложен е методът на маржиналния анализ за определянето на критичния обем на добиваната дървесина. Взето е в предвид, че понастоящем „държавните горски стопанства са
самостоятелни юридически лица със статут на
държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон” (чл. 24, ал.1, ЗИД на ЗГ [1]).
Откъдето следва, че за една част от дейностите,
които осъществяват те ще използват собствени
средства, а за друга – средства от бюджета на
Държавната агенция по горите и фонд „Българска гора”.
Така също при икономическата оценка на
дейността са разгледани два варианта, свързани с разходите за мероприятия, а именно:
- І вариант: тези разходи се покриват изцяло от страна на ДГС „Кости”. Този
вариант е разгледан, защото има опция,
че ако ДГС реализира положителен финансов резултат, разходите за мероприятия се заплащат от техните средства.
- ІІ вариант: тези разходи съгласно чл.95,
т.1, 4, 5, 6, 7, 8 и т.10, ЗИД на ЗГ [1]
се заплащат за сметка на бюджета на
ДАГ, така че не са взети в предвид при
икономическата оценка на дейността.
Така също за да се направи сравнение с
изпълнението на дейността на ДГС „Кости” в
периода на предишното лесоустройство, характерен с по-голям размер на ползването – средно 25161 m3 при планиран по настоящото средно от 16745 m3 всички тези оценки са
направени и за периода 2003-2007 г. Заложено
е същото условие, свързано с правото на ползване на дървесина, т.е. неговият размер се определя като процент от продажната цена на
сортиментите [8], въпреки че през този период
правото на ползване се ценообразуваше по
друг начин. Това е направено за да се получи
съпоставимост на резултатите, получавани за
периода 2008-2011 г. Останалите показатели –
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обем добита дървесина, размер на разходите за
добив, разходите за материали, вода, горива,
енергия, външни услуги, работни заплати, осигуровки, разходи за мероприятия са по фактическите отчетни стойности от отчетите за касово изпълнение на бюджета и отчетите за производство и реализация на дървесина за съответната година през периода 2003-2007 г.
С други думи при икономическата оценка
на дейността на ДГС „Кости” всички показатели
са определени за двата посочени варианта за

периода 2003-2011 г. като са спазени посочените по-горе уточнения.
3. Оценка на различните варианти
- Конкретните разчети и изчисления за определяне на финансовия резултат, критичния
обем на добитата дървесина (фиг. 1), печалбата на 1 m3 добита дървесина и рентабилността на приходите от продажби по варианта с включени разходи за мероприятия
е представен в табл.1.

Табл. 1. Определяне на финансовия резултат и критичния обем при ползването на дървесина
за периода 2003-2011г. с включени всички разходи
Предишно лесоустройство 1998 г.

Показатели

2003

2004

2005

Финансов резултат иглолистни, лв.

60166

18828

8697

Финансов резултат широколистни,лв.

81534

82142

110929

Общо финансов резултат, лв.

141700

100970

119626

Сегашно лесоустройство 2008 г.
Отн.
дял,
%

Абс.
изм.

Отн.
изм.,
%
-96,9

2007

2316

1807

18363

-3658

898

1086

3986

578

-17785

99854

97249

94342

-7385

24398

23865

78062

29735

-64607

-68,5

102170

99055

112704

-11043

25296

24950

82048

30313

-82391

-73,1
-91,7

2006

2008

2009

2010

2011

Средно за
2008-2011

Отн.
дял,
%

Средно за
2003-2007

Печалба 1 м3 добита дърв., игл, лв/m3

4,15

2,37

2,54

1,17

0,57

2,16

-1,16

0,28

0,34

1,26

0,18

-2

Печалба 1 м3 добита дър., шир, лв/m3

4,52

3,81

5,32

5,90

5,59

5,03

-0,54

1,80

1,76

5,75

2,19

-3

-56,4

Печалба 1 м3 добита дърв., лв/m3

4,36

3,42

4,93

5,41

4,81

4,59

-0,66

1,51

1,49

4,90

1,81

-3

-60,5

Рент. на приходи продажби, игл., %

9,85

5,43

5,81

2,69

1,05

4,97

-2,21

0,54

0,62

2,20

0,29

-5

-94,2

Рент. приходи продажби, шир., %

11,06

9,41

11,59

11,60

9,01

10,53

-0,90

2,72

2,53

7,35

2,93

-8

-72,2

Рент. Приходи продажби, общо,%

10,51

8,28

10,81

10,79

7,91

9,66

-1,12

2,38

2,23

6,60

2,52

-7

-73,9

Критичен обем иглолистни, m3

9568

6098

2593

1777

3118

4631

75

3616

3284

3272

3091

3316

105

-1315

-28,4

Критичен обем широколистни, m3

11914

14699

13133

11718

13248

12942

68

14577

12937

12916

11978

13102

96

160

1,2

Критичен обем общо, m3

21482

20796

15726

13495

16367

17573

70

18193

16221

16188

15069

16418

98

-1155

-6,6

Крит. обем с 10% печалба, игл., m3

14766

9642

4129

2549

4609

7139

115

4914

4489

4489

4317

4552

144

-2587

-36,2

Крит. обем с 10% печалба, шир., m3

18386

23242

20907

16807

19580

19784

104

19810

17686

17719

16726

17985

132

-1799

-9,1

Крит. обем с 10% печалба, m3

33152

32884

25036

19356

24189

26923

107

24724

22175

22208

21043

22538

135

-4386

-16,3

Добита дървесина, иглолистни, m3

14486

7953

3422

1977

3167

6201

3159

3159

3159

3159

3159

-3042

-49,1

Добита дървесина, широкол., m3

18051

21570

20857

16913

17407

18960

13586

13586

13586

13586

13586

-5374

-28,3

Добита дървесина, общо, m3

32537

29523

24279

18890

20574

25161

16745

16745

16745

16745

16745

-8416

-33,4

Критична цена иглолистни, лв./m3

38,01

41,27

41,24

42,38

53,70

43,32

53,47

51,90

54,70

56,00

54,02

11

24,7

Критична цена широколистни., лв./m3

36,33

36,67

40,58

44,97

56,45

43,00

60,81

64,34

67,79

72,38

66,33

23

54,3

Крит. пром.р-ди иглолистни, лв./m3

34,40

36,13

36,38

33,52

42,91

36,67

37,74

37,96

40,24

42,82

39,69

3

8,2

Крит. пром.р-ди широколист., лв./m3

33,33

33,51

38,14

39,16

49,06

38,64

43,48

48,12

50,84

58,42

50,22

12

30,0

А. при І вариант с включени разходи за мероприятия
- Установено е, че за периода 2003-2007 г.
ДЛ „Кости” е добивало годишно 25 161m3
и е реализирало средногодишна печалба от
112704лв., т.е. печалба на 1m3 добита
дървесина средно от 4,59 лв./m3, а рентабилността на приходите от продажби средно е била 9,66 %;
- За периода 2008-2011 г. при планиран
обем добита дървесина годишно от 16 745
m3, ДГС ”Кости” би реализирало средногодишна печалба от 30313 лв., т.е. печалба
на 1m3 добита дървесина средно ще е
1,81лв./m3, а рентабилността на приходите
от продажби средно ще е 2,52 %;
- Установено е, че за периода 2003-2007г.
критичния обем на добиваната годишно

-

-

дървесина възлиза средно на 17 573 m3,
т.е. 70% от добиваната дървесна, в т.ч. при
75% за иглолистната и 68% за широколистната дървесина (табл.1 и фиг.1а);
За периода 2008-2011 г. прогнозният годишен критичен обем средно е 16418 m3
или 98% от планирания добив, в т.ч. при
105% за иглолистната и 96% за широколистната дървесина (табл.1 и фиг.1а);
Установи се, че при намалението на годишното ползване на дървесина с 8416 m3
(33%), финансовия резултат намалява с 82
391 лв. (73%), печалбата на 1 m3 добита
дървесина с 3лв./m3 (61%), рентабилността
на приходите от продажби с 74% в относителен размер, а критичния обем на добиваната дървесина намалява само с 1155 m3
(7%);
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Б. при ІІ вариант без да са включени разходи за
мероприятия
- Установено е, че за периода 2003-2007 г.
ДЛ „Кости” е добивало средно 25161m3 и е
реализирало средногодишна печалба от
129537 лв., т.е. печалба на 1m3 добита
дървесина средно от 5,33 лв./m3, а рентабилността на приходите от продажби средно е била 11,08 %;
- За периода 2008-2011 г. при планиран
обем добита дървесина средно от 16745m3,
ДГС ”Кости” би реализирало средногодишна печалба от 62813 лв., т.е. печалба на 1
m3 добита дървесина средно от 3,75лв./m3
и рентабилност на приходите от продажби
средно от 4,63 %;
- Установено е, че за периода 2003-2007г.
критичния годишен обем на добиваната
дървесина възлиза средно на 16412m3,т.е.
33152

35000

32884

32537

29523

30000

30000

25000

24279

24189

25036

20796

22208

25000
21043

20574
20000

18890

m3

21482

24724
22175

19356
20000

-

15000

16745
16745
16745
18193 16745
16367
16221
16188
15069

15726

m3

35000

-

65% от добиваната дървесна, в т.ч. при
69% за иглолистната и 63% за широколистната дървесина (фиг.1б;
За периода 2008-2011 г. прогнозният критичен обем средно е 14 605 m3 или 87% от
планирания добив, в т.ч. при 93% за иглолистната и 86% за широколистната дървесина (фиг.1б);
Установи се, че при намаление на годишното ползване на дървесина с 8416m3 (33%),
финансовия резултат намалява с 66 725лв.
(52%), печалбата на 1m3 добита дървесина
с 2 лв./m3 (30%), рентабилността на приходите от продажби с 58% в относителен
размер, а критичния обем на добиваната
дървесина намалява само с 1807 m3
(11%);

15000

13495
10000

10000

5000

5000

0

0
2003

2004

2005

Добита, m3

2006

2007

критичен обем, m3

2008

2009

2010

2011

критичен обем при 10% печалба, m3

а)
35000

35000

32884
32537
29523

25000

30000

24279

22284

20000
3

20432

20574

19348
20000

18890

20796
19291

m

25000

22700
20383

24175

16745
17693

15000

16745

16745

16745

15000

16169

14866

14494

14429

14412

13411

11833

10000

3

30961

m

30000

10000

5000

5000

0

0
2003

2004
Добита, м3

2005

2006

2007

критичен обем, м3

2008

2009

2010

2011

критичен обем при 10% печалба, м3

б)
Фиг. 1. Критичен обем: а) с разходите за мероприятия; б) без разходите за мероприятия.
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ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КРИТИЧНИЯ ОБЕМ ДОБИВАНА ДЪРВЕСИНА – ИНДИКАТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ...

Изводи и препоръки
1. Обосновано е, че методът на маржиналния
анализ е подходящ при определянето на
стратегия за управление на дейностите,
осъществявани от държавните горски стопанства и поради това е адаптиран и приложен при определянето на критичния обем
на добивана дървесина;
2. Въз основа на изследването се установи, че
единствено през 2008 г. от целия период
ДГС„Кости” реализира загуба от (-11043)
лв. при варианта с включени разходи за
мероприятия. За същата година ако мероприятията се покриват от бюджета на ДАГ и
фонд „Българска гора” ДГС „Кости” би реализирало печалба от 19457 лв.
3. Установи се, че покриването на разходите
за мероприятия от страна на ДГС „Кости”
за периода 2008-2011 г. би довело до намаляване на средно годишната печалба с
32500 лв., до увеличаване на критичния
обем на добивана дървесина с 1813 m3 или
намаляване на печалбата на 1m3 добита
дървесина с 2 лв./m3.
4. Установи се, че намаленото годишно ползване на дървесина средно от 8 416 m3 води
до намаляване на средно годишната печалба с 82391 лв. или с 3 лв. на 1 m3 добита
дървесина при І вариант. При ІІ вариант намаленото ползване на дървесина води до
намаляване на средногодишната печалба с
66 725 лв. или с 2 лв. на 1 m3 добита дървесина. Това е цената на пропуснатите
дърводобивни ползи, т.е. цената на екосистемните услуги, която може да се заплаща
от бюджета на ДАГ и фонд „Българска гора”.
5. Предложената методика за определяне на
финансовия резултат и критичния обем може да се използва от държавните горски и
ловни стопанства за изготвянето както на
годишните финансови планове, така и на
икономическата оценка, която е част от лесоустройствените им проекти. Трябва да се
отбележи, че посочените количества са само ориентири по отношение критичните
обем на ползването на дървесина, тъй като
промяната на макроикономическите показатели води до промяна в издръжката на
дейността, а оттук и на получените стойности. Ето защо ежегодно трябва да им се
прави актуализация.

6. Предложената методика може да се прилага за определяне цената на пропуснатите
дърводобивни ползи, т.е. цената на екосистемните услуги, които биха могли да се
финансират от бюджета на ДАГ и фонд
„Българска гора”.
7. За да има стремеж за постигане на подобри финансови резултати от държавните
горски стопанства и то не за сметка на гората е препоръчително разходите за мероприятия да се финансират изцяло от бюджета на ДАГ и фонд „Българска гора”. В
противен случай този механизъм автоматично води до демотивация за добра стопанска дейност.
В заключение, горите са възпроизводим
природен ресурс, но така също горите са едни
от ресурсите с най-дълъг производствен процес
над 100 години.
На фона на глобалното затопляне и постоянна промяна на климата, основния извод е, че
трябва да се търсят различни механизми и
средства да съхраняваме и увеличаваме горските ресурси сега, защото последствията от
нашите действия/ бездействия понастоящем,
ще ги плащат идните поколения.
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THE DETERMINATION OF THE CRITICAL VOLUME FELLED TIMBER –
INDICATOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE FORESTRY
ENTERPRIESES’ ECONOMIC ACTIVITY
Daniela Georgieva1, Venelin Radkov2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Forest Research Institute, BAS, Sofia, Bulgaria
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Abstract
In current research is done analysis of the economic activity of State Forestry Enterprise “Kosty” and
prognosis of the expected incomes and costs till 2011. The expected financial result from felled timber realization
is determined. The method of marginal analysis is applied for determination of the critical volume felled timber, i.e.
the volume in which the incomes and costs are equalized. The determination of the critical volume is indicator for
sustainable development of the economic activity of State Forestry Enterprise “Kosty”. Through it is possible to
establish if the planned activities for the period can be fulfilled from the expected financial results. On the basis of
research are drawn up recommendations for determination of the critical volume felled timber in the yearly
financial plans of the State Forestry Enterprises.
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ОРГАНИЗАЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Божидар Гьошев
Международно висше бизнес училище, Ботевград
Резюме
Успешното функциониране и развитие на организациите в значителна степен се определя от качеството и
развитието на хората, които работят в тях. Това налага постоянна грижа за развитието и израстването на персонала, за повишаване на неговия потенциал. То е свързано с ефективното управление на кариерата на персонала. Кариерното развитие се определя както от личните качества на хората, така и от условията, които организациите създават. Организационните условия за кариерно развитие включват вида и структурата на организацията, взаимодействието на формалната и неформалната организации, наличието и функционирането на
система за планиране и развитие на кариерата на персонала, атестирането, менторството, наличието и функционирането на система за повишаване на квалификацията на персонала, системата за възнаграждение. Всяко
едно условие оказват определено влияние върху развитието на кариерата в конкретната организация.
Ключови думи: кариера, кариерно развитие, структурата на организацията, формална и неформална организация, система за планиране и развитие на кариерата на персонала, атестиране, менторство, система за
повишаване на квалификацията на персонала, система за възнаграждение.
Keywords: career, career development, structure of the organization, formal and informal organization,
system for planning and developing the career of the personnel, appraisal, mentorship, system for furthering the
qualification of the personnel

Увод
Развитието на кариерата, нейния вид, скоростта на преминаването през отделните длъжности, насочеността през отделните стадии се
определят от действието на система от условия
и фактори, оказващи влияние върху формира-

нето на кариерата. Това са организационните
условия, които ръководството на организацията
създава и личностни фактори, като лични качества, мотивация и квалификация (Фиг. 1).

Фиг. 1. Условия и фактори за развитие на кариерата

405

Божидар Гьошев

Организационни условия
Организационните условия за развитие на
кариерата в различните видове организации
включват общите условия, които са принципно
еднакви и се отнасят за всички организации, но
в зависимост от спецификата на отделната организация те имат различно съдържание. Към
организационните условия за развитие на кариерата можем да отнесем: вида и структурата
на организацията, взаимодействието на формалната и неформалната организации, наличието и функционирането на система за планиране и развитие на кариерата на персонала, атестирането, менторството, наличието и функционирането на система за повишаване на квалификацията на персонала, системата за възнаграждение. Всички те оказват определено влияние върху развитието на кариерата в конкретната организация.
Вида и структурата на организацията влияят върху развитието на кариерата на персонала
директно. Административните органи и организации, учебните заведения, армията, лечебните
заведения са стабилни, сравнително малко и
бавно се променят във времето, кадровите
промени стават бавно. Кариерата на работещите в тях може да се определи като нормална
[3]. Бизнес организациите са значително подинамични, следват развитието и потребностите на пазара, понякога те се развиват скокообразно или дори взривообразно. За да могат да
отговорят на нуждите от функциониране и управление на по-високо ниво, на тях им се налага много бързо да развиват и издигат в йерархията своите служители, които притежават необходимите качества. Тяхната кариера може да
се определи като скоростна и десантна [3].
Особеностите на структурата на организацията също влияят върху развитието на кариерата на сътрудниците на организацията. Когато
организацията е с разгърната вертикална
структура, с много управленски нива, се откриват по-големи възможности за израстване в
организацията, за вертикална кариера. В организациите с плоска структура, характеризиращи се с малко на брой йерархически нива, вертикалното израстване на сътрудниците на организацията е затруднено и забавено, поради
малкия брой ръководни длъжности. В тези организации с плоска структура, която е една
съвременна и перспективна структура, големите възможности за кариерно развитие на слу-
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жителите са в посока на хоризонталната кариера.
В кариерния процес важно значение има
взаимодействието на формалната и неформалната организация. Формалната организация реализира кадрова политика в съответствие с
нормативните документи, стратегията на фирмата, вътрешните правилници на организацията, системата за кадрово развитие на персонала. Неформалната организация влияе за формирането на самооценка у служителите и създаване на нормален нравствен климат в колектива. На неформално ниво се формира скала
от оценки за хората в организацията, за тяхното съответствие на заеманите длъжности, за
правилността или не правилността на издигането на един или друг служител. Най-ефективно
се решават кариерните проблеми на персонала, когато ръководителите отчитат общественото мнение на неформалната организация.
Наличието и функционирането на система
за планиране и развитие на кариерата на персонала е важно организационно условие. Целта
на системата е управление на професионалното и квалификационното развитие на персонала
на основата на съгласуваност на интересите на
организацията и на всеки конкретен служител в
посока на натрупване и развитие на човешкия
капитал в организацията. Като организационна
мярка планирането на кариерата включва редица последователни стъпки: оценка на перспективните кадри, подбор на кандидати за развитие
и създаване на кадрови резерв, определяне целите на кариерата на отделните служители,
разработване на кариерограми, набелязване на
мерки по повишаване на квалификацията, развитие на кадрите в хоризонтална и вертикална
посока, контрол и оценка на прогреса на сътрудниците, реализиране на дейност, позволяващи на служителите успешно да решават своите професионални и жизнени задачи.
Съществено значение за процеса на кариерно развитие има наличието и функционирането в на система за повишаване на квалификацията на персонала в организацията. Тя функционира в единство със системата за планиране и развитие на кариерата. Обучението на
персонала може да се разглежда като натрупване на човешки капитал чрез предаване на
професионални знания и навици на сътрудниците. Процесът на обучение на персонала в
организацията започва с определяне на потребностите от обучение на сътрудниците. В зави-
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симост от различията между реалните знания,
умения и навици на работниците и знанията,
уменията и навиците, които се изискват от съответната длъжност, обучението може да бъде:
подготовка, повишаване на квалификацията и
преквалификация. То може да се осъществява
по няколко начина: на работното място в самата организация, извън работното място
/обикновено във външна организация/ и съчетаване на обучението на работното място и извън
работното място. Условията за ефективно обучение на персонала в организацията са: осъзнаването от работниците на необходимостта от
обучение и възприемането на целта на обучение като собствена цел в кариерното развитие;
целенасоченост на учебния процес за постигане на конкретни, предварително определени
резултати в труда на участниците в обучението;
ориентираност на обучението не само към повишаване резултатите в труда, но и към задоволяване потребността на работниците за обновяване на техните знания.
Атестирането на персонала е важно условие за развитието на работната сила в организацията и включва три основни елемента: оценка на резултатите от труда, оценка на процеса
на труда и оценка на личните и деловите качества на сътрудниците. Оценката на резултатите
от труда позволява да се оцени използването на
човешкия капитал в организацията и е сигнал за
ефективно или неефективно използване на човешкия капитал на отделния сътрудник. Оценката на процеса на труда оценява сложността
на изпълняваните дейности. Оценката на личните и деловите качества като предпоставка за
ефективно изпълнение на длъжностните задължения.
От резултатите от атестацията са заинтересувани оценяваните сътрудници, прекия им
ръководител и организацията. Всеки от тях получава възможности за решаване на редица
проблеми на кариерното развитие на персонала. Сътрудникът, който е атестиран, получава
възможности: да научи мнението на ръководителя си за ефективността на своята работа; да
получи признание за своите успехи; да обсъди
проблемите на ефективността на своята работа; да обсъди професионалните очаквания и да
получи съвети за своята работа; да съобщи за
плановете си за лично развитие. Прекият ръководител получава възможности: да открие факти и причини за ниска ефективност на труда на
своите сътрудници; да научи мнението на сътрудниците за работата и факторите влияещи

върху ефективността и мотивацията; да съобщи на сътрудниците си
своето мнение за
ефективността на техния труд; да подобри работния климат, да определи потенциала на
персонала и да изясни потребностите за развитие на сътрудниците си. Организацията получава възможности: да оцени потенциала на персонала и обосноваността на решенията за развитие на сътрудниците; да засили мотивацията
и тяхната преданост към организацията; да открои потребности на персона от развитие при
отчитане на стратегията за развитие на организацията.
На основата от резултатите от атестацията
ръководството взема решения за повишаване
квалификацията на сътрудниците, за присъждане на разряди и квалификационни категории,
за мотивиране на сътрудниците, за издигане в
йерархията, за възнаграждения и допълнителни
плащания.
В държавните ведомства като основна
форма за оценяване и повишаване на държавните служите се използва атестацията. Това се
осъществява в съответствие с чл. 76 от Закона
за държавния служител [4] и Наредбата за условията и реда за атестиране [6].
Менторството е един от най-ефективните
начини да се помогне на хората да се усъвършенстват в работата си и да направят кариера.
Изследване сред белгийски мениджъри и млади
специалисти показва, че наличието на ментор е
пряко свързано с тяхното бързо израстване в
служебната кариера [8]. В своята книга “Обучаващият мениджър” Г. Луис, един от изтъкнатите специалисти по въпроса, определя менторството като “Взаимоотношение и процес,
при който един човек предлага помощ, насока,
съвет и подкрепа в обучението и развитието на
друг човек” [5]. Менторството е нещо повече
от взаимоотношения между учител и ученик. То
се осъществява на работното място и се реализира в четирибазовия модел на менторския
процес – организационна база, контекстуална
база, база на развитието и междуличностна база.
Четирите бази определят ключовите отправни точки за всеки вид менторски взаимоотношения на работното място.
- Организационната база има два аспекта – първият е свързан с организацията – за мястото и опита на ментора в
организацията и за влиянието на развитието на организацията върху отношенията учител – ученик и втория – с
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опита и постиженията на ментора. Тук
ролите на ментора са “човек предоставящ възможности” и “интерпретатор”.
- Контекстуалната база е свързана с определени цели и структурирани програми за развитие, които дават основа
на менторските отношения. Тази база
е свързана с ролята на “консултант в
обучението”.
- Базата на развитието е насочена към
усъвършенстване на хората и е свързана с имението на менторите за обучават зрели хора. Базата е свързана с
ролите “експерт в обучението” и “инструктор”.
- Междуличностната база е свързана със
способностите и мотивите на всеки от
участниците и с уменията и качествата, необходими за комуникацията. Ролята на ментора тук е на “съветник”.
Всички тези роли и изисквания са организирани в задачи и процеси, които определят
функционирането на отношенията учителученик. [5].

Менторството безспорно е важно условие,
подпомагащо израстването в кариерата. Резултатите от изследване на “Harvard Business
review” сред 3976 анкетирани ръководители
показват, че 67% от тях са имали ментори.
Тези ръководители са достигнали значително
по-добри резултати в кариерата в сравнение с
ръководителите, които не са били включени в
менторски отношения” [6].
Системата за възнаграждение на персонала в организацията e насочена към “повишаване на трудовото възнаграждение; развитие в
служебната йерархия, развитие на кариерата;
създаване на благоприятна трудова среда и добър социално-психологически климат в колектива” [2].
Системата за възнаграждение на персонала включва политики, процеси и практики, интегрирани в рамките на организацията и насочени към възнаграждаване на служителите в
зависимост от техния принос, квалификация,
навици, компетенции и тяхната пазарна стойност. Тя се основава на философията, стратегията и политиката на организацията в областта
на възнагражденията.

Фиг. 2. Елементи на брутното възнаграждение
Системата за възнаграждение се състои от
(Фиг. 2) [1]:
- финансово
възнаграждение,
които
включват основна заплата, допълнителни възнаграждения, от разпределение на печалбата и допълнителни привилегии, сумата от които определя
брутната заплата;
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нефинансово възнаграждение – поощрения насочени към удовлетворяване
на потребности на служителите от различни видове постижения, признания,
отговорност, влияние, възможности за
усъвършенстване, израстване в кариерата.
Сумата от финансовите и нефинансовите
възнаграждения дава сумарното възнагражде-
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ние на служителите. Стратегията заложена в
него е двата вида възнаграждения взаимно да
се поддържат и допълват и така да се оказва по
силно и дългосрочно влияние на ефективността
на отделните служители, екипи и организацията
като цяло [1].
По-рано системите за възнаграждение и
свързаните с тях процеси на оценка на работата и атестацията почти са нямали връзка с останалите процеси от управлението на човешките ресурси. Съвременното виждане в управлението на възнаграждението е то да бъде свързано с останалите дейности от управлението на
човешките ресурси и особено с политиката в
сферата на компетенциите и професионалното
израстване. “Основна цел е предоставяне на
информация за възможностите за развитие и
пътищата за кариерно израстване, което в качеството на управление на показателите на работа може да внесе свой принос в планирането
на личното развитие” [1].

колко то осъзнава, че кариерното развитие на
персонала представлява нарастване на човешкия капитал на организацията. В съвременните
условия значителен успех могат да постигнат
организациите, които максимално пълно използват професионалния, деловия и личностния
потенциал на персонала и създават и постоянно подобряват организационните условия за
кариерното развитие на своите служители.

Заключение
Организационните условия за развитие на
кариерата на служителите обективно съществуват във всяка една организация. Нивото, на
което те функционират обаче е различно в зависимост от това, доколко ръководството на
организацията осъзнава тяхното значение за
развитието на кариерата на служителите и до-
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ORGANISATINAL CONDITIONS OF CAREER DEVELOPMENT
Bojidar Gyoshev
International Business School, Botevgrad, Bulgaria
Abstract
The successful operation and development of organizations is determined to a great extent by the quality and
development of the people who work for them. This necessitates the constant care for the development of
promotion of the personnel and the increasing of its potential. It is connected to the effective management of the
career of the personnel. Career development is determined by the personality traits of people and by the conditions
created by the organizations. Organizational conditions for career development include the type and structure of
the organization, the interaction of the formal and informal organization, the availability and functioning of a
system for planning and developing the career of the personnel, appraisal, mentorship, the availability and
functioning of a system for furthering the qualification of the personnel, the compensation system. Each condition
exerts a specific influence on the career in the concrete organization.
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ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Цанка Златева-Петкова
Технически университет, Габрово
Резюме
Безспорен интерес за българските мениджъри представлява чуждестранният опит в управлението на човешките ресурси, който в значителна степен може да бъде адаптиран и приложен в нашите стопански организации при отчитане на специфичните условия на българската бизнес среда. Творческото прилагане на резултатите от натрупания чуждестранен опит е в състояние да повиши съществено конкурентоспособността на организацията.
Ключови думи: човешки ресурси, стратегическо управление на човешките ресурси, конкурентоспособност на организацията
Key words: human resources, strategic human resources management, competitive power of organization

В условията на съвременната бизнес среда, иновационният процес въплъщава единство
на технологически, организационни и социални
нововъведения, в хода на които се формира
новият модел на развитие и използване на човешките ресурси. В основата на този модел
лежи ориентацията на висококвалифицираната
работна сила, интегрирана в системата на
производството: непрекъснатост на процеса на
обогатяване на знанията и повишаване на квалификацията; гъвкавост на работната сила и
организацията на труда; участие и делегиране
на отговорности от върха към по-ниските равнища, партньорски отношения между участниците в производството и др..
Новите методи на организация на труда се
използват както в производството, така и в
сферата на управлението. Наблюдава се тенденция на отказване от тясната специализация.
Границите между сходни, но все пак различни
специалности стават все по-незабележими,
разширяват се функциите и отговорностите на
сътрудниците, намалява се градацията в класификацията на работните места. Всичко това
позволява повишаване на гъвкавостта при използване на работната сила и отпада необходимостта от засилена ротация на работните
места.
Нов момент, наложил се през последните
години в световната практика е сформирането
на автономни работни групи, отговорни за
решаването на конкретна производствена задача при делегирането им на определени права
за разпределение на отговорностите в групата,
контрола върху качеството на продукцията и
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разпределението на финансовото възнаграждение. Възстановява се една добра стара
практика - организират се така наречените
„кръжоци по качеството”, призвани да стимулират и насърчават инициативата на сътрудниците при решаването на различни производствени проблеми. Тяхната роля се
свежда до повишаване на информираността
както на административния, така и на производствения персонал за значението на качественото извършване на всички дейности и
операции за имиджа на организацията или
предприятието. Качеството се анализира и
изследва в два основни аспекта – качество на
дейността и качество на човешкия ресурс,
който осъществява тази дейност.
Друга, ясно откроила се тенденция през
последните години в съвременните практики
е разширението както на хоризонталните
операции, т.е. наблюдава се голямо разнообразие от дейности в рамките на функциите
на едно звено, така и вертикално обвързване,
т.е. обезпечаване на по-голяма автономност
и отговорност на работниците при изпълнение на възложената работа, включително и
на свързани с планирането и контрола функции за осигуряване качеството на собствената работа. Тази тенденция е силно свързана с
повишаването на качеството на човешкия
ресурс, в т.ч. на компетентността и отговорността на отделните личности. Вертикалното
обвързване е израз на властнически елементи, които предполагат добри компетенции и
умения рационално да се използват инстру-
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ментите за влияние върху поведението на отделните личности и на цялата група.
Третата тенденция е да се създават възможности за постепенно мотивиране на персонала за самостоятелна повишаване качеството
на знанията и уменията като се изучават и използват механизмите на автотренинга. Това е
добре позната техника особено в източните
страни (най-силно и масово развита в Япания).
Чрез автотренинга се формира вътрешната
психическа нагласа на личността за съпричастност към решенията и проблемите на организациията и особено за повишаване на нейната
конкурентоспособност.
Най-новата тенденция е свързана с разбирането за същността на човешките ресурси
като капитал, който подлежи на развитие в
условията на конкурентна среда и засилваща
се глобализация.
Посочените по-горе, както и много други
концепции за повишаване на ефективността и
вследствие на нея и на конкурентоспособността на човешките ресурси, са свързани в различна степен с формирането система от мотивационни фактори за активизиране на трудовото поведение. Затова съвременният модел за
използване на човешките ресурси може да
бъде ефективен само в случай, че се базира
изцяло на разработения механизъм за трудова
мотивация, който отчита изменчивия характер
на ценностната ориентация на работниците и
служителите, включвайки морални и материални стимули, индивидуални и колективни
форми на участие в управлението на процесите и др.
В последните години се наложи и тенденция за индивидуализация на заработеното възнаграждение, с оглед стимулиране на отговорността и творческото отношение към трудовата дейност. Иновационният процес изисква
инициативни, висококвалифицирани работници,
дълбоко въвлечени в процеса на вземане на
решения. Тази ангажираност подпомага мобилизацията на творческия потенциал на човешките ресурси, води до ускоряване на иновациите и повишаването на конкурентоспособността
на организацията. Затова се срещат често и
форми на възнаграждение обвързани не само
с текущата заработка, а и с общата компетентност на работника и неговите потенциални
възможности. Повишава се ролята и на възнагражденията, обвързани с резултатността от
дейността на фирмата.

Най-трайна заинтересованост в дейността и просперитета на фирмата, особено в
обновлението на производството и укрепването на финансовото й състояние, гарантира
участието в собствеността. Основно то се
реализира чрез предоставяне на работниците
на част от акциите от фирмата, в която те са
заети, което позволява не само сближаване
на интересите на сътрудниците и мениджърите, но и активизира личната мобилизация
на работниците да инвестират в производството. В България, обаче този подход не даде
много добри резултати, както в други държави.
В развитите страни от Запада и Далечния
изток най-голямо разпространение получава
привличането на самите работнаци в управлението, което отговаря на обективните потребности на иновационната политика. То се
осъществява при различни форми и на различни нива на управление.
Обективните потребности на иновационното развитие наложиха в практиката нова
концепция за подготовка на човешките ресурси. В нейната основа лежи развитието на
творческата личност. Разходите за допълнителни обучения и квалификации не се разглеждат вече като издръжка на работната сила, а като дългосрочни инвестиции, необходими за просперитета на компанията. Учебният процес вече не се ограничава до предаването на определените необходими знания и
навици по конкретната професия, а се превръща в развитие на способности и желания
за усвояване на нови области на знание, овладяване на нови специалности. В процеса на
обучение значително се засилва творческият
елемент и обучаващите вече не са пасивен
обект, който получава информация, а се
превръщат в активен субект, който развива
своите способности.
Самореализацията на личността е елемент от особена важност в новата концепция.
Затова в японската система за управление на
човешките ресурси се открояват три основни
аспекта при подготовката и обучението на
персонала:
1. управленски – работниците получават знания и навици, необходими за
успешното функциониране на производството и просперитета на фирмата.
2. личностен – самоутвърждаване и
самореализация на работниците в
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ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ …

резултат на професионалното израстване и придвижването в кариерата.
3. социален – социализация на личността
и разширение на нейния принос в развитието на обществото.
Подобно обучение повишава гъвкавостта
на сътрудниците, осигурява тяхната бърза
адаптация към непрекъснато променящите се
условия на средата и възприемчивостта им при
овладяване на нови технологии и форми на
работа. Тези качества са крайно важни и необходими в условията на иновационно развитие.
Системата за управление на знанието
стои в сърцевината на японската организация
на производствения процес и развитието на
творческия потенциал на персонала. Това
предполага превръщането на предприятието в
самообучаваща се система, използваща своите
възможности за реакция на засилващата се
конкуренция на световния пазар, където в условията на бурно развитие на иновациите, рязко се повишава степента на неопределеност,
несигурност и случайност.
За повишаване гъвкавостта на производството и неговата чувствителност към изменението на търсенето и потребностите на пазара,
японските организации въведоха системата
„Канбан” – комплекс за обратна връзка между
потребителите на продукцията и нейните създатели. Изменението в потребностите на потребителите се предава оперативно в началото
на технологичния процес и се реализира веднага без прекъсване на работата, т.е. технологията се пренастройва в движение. Това изисква от всички сътрудници умения за справяне с
възникващите проблеми и своевременно вземане на съответните решения.
Положителният опит на развитите пазарни
икономики в областта на подготовката на иновационни кадри би могъл да се приложи и да
се използва ефективно и в нашата икономика
като се отчетат някои нейни конкретни особености. Една такава нова стратегия в тази област с реално осъществими елементи би могла
да бъде:
• преориентация на фирмената политика
по управление на персонала с привличане на
вече подготвени висококвалифицирани работници за формиране на ядро от персонал за
повишение на квалификацията на останалите
работници.
• отказ от масовото използване на тясно
специализирани нископлатени работници и
ангажиране на високоплатени квалифицирани
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работници с широк профил на професионална подготовка.
• сътрудничество на предприятията с
университети, колежи и училища при разработването на учебни програми по новите
технологии и при подготовката на специалисти с нови професии.
• използване на системи за непрекъснато обучение и повишаване квалификацията
на персонала вътре в предприятието и подход в обучението като интегрална част на
съвременния производствен процес.
При прехода към нова организационна
форма се променя и ролята на висшето ръководство на организацията:
• изготвянето на решението на проблема не може да бъде предоставено на други
специалисти. Представителите на ръководството са длъжни да бъдат лидери в реализацията на стратегическите проекти, да обезпечават интегрирано управление на нововъведенията, преобразуванията във всички подсистеми, включително развитието на човешките
ресурси.
• в процеса на разработване на стратегиите се налага отчитането на множество
фактори със сложни взаимосвръзки, при
което мениджърите от висшето ръководство
трябва да отделят особено внимание на
оценката на съвместимостта и непротиворечивостта на отделните решения, да регулират
връзката между фазите на реализация и поставянето и уточняването на целите.
• очакваните резултати в процеса на
разработване на стратегическите решения
често се променят и не се реализират така
както са планирани, затова мениджърите не
трябва да поставят строго фиксирани конкретни цели и норми за определения период, а
да предлагат сценарий, който мениджърите
от другите нива биха могли да направляват и
развиват.
• необходимо е да се преосмислят съществено взаимовръзките между представителите на висшето ръководство, мениджърите, специалистите и работещите в различните
подразделения на организацията.
Тези подходи определят новите потребности в подготовката на управленския персонал. В сферата на ноу-хау предстои обобщаване на принципите на класическото научно
управление, в частност на ситуационния подход, свързан с дълбокото разбиране на спецификата на предприятието – профилът на
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ръководителя от висшето ръководство трябва в
пълна степен да отразява особеностите на
вътрешната сфера на бизнеса.
Проблемите при изучаването и използването на опита на високоразвитите страни в
областта на организацията на труда и подготовката на персонала в условията на иновационен процес може да се окажат на пръв поглед
непреодолими в състоянието на нашата икономика, предвид настоящата глобална икономическа криза. В действителност изходът от
кризата е възможен само при максимална активизация на главния ресурс, който лежи в
основата на иновационния процес. И този ресурс е човекът, като творческата личност. Ако
разработката и търговската реализация на новите технически идеи изискват висока творческа настройка, инициатива и самоотверженост
на всеки работник и на колектива като цяло, то
преориентацията на цялата дейност към новите, конкурентоспособни видове услуги, завладяването на нови пазари в съвременните усло-

вия е невъзможен без усъвършенстване организацията на труда и подготовката на
персонала,
стремящ
се
към
пълно
използване на творческия потенциал на
колектива.
1.
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3.
4.
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APPLYING OF MODERN FOREIGN PRACTICES IN HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT FOR INCREASING COMPETITIVE POWER OF ORGANIZATIONS
Tsanka Zlateva-Petkova
Technical university, Gabrovo, Bulgaria
Abstract
Indisputable interest for Bulgarian managers is the foreign experience in human resources management that
in significant extent could be adapted and applied in our business organizations after conforming the specific
circumstances of environment. Creative applying of foreign experience results is able to increase materially
competitive power of organization.
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ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА КАРИЕРАТА НА ПЕРСОНАЛА
Божидар Гьошев
Международно висше бизнес училище, Ботевград
Резюме
Познаването и отчитането на етапите на кариерата на персонала има важно значение както за служителите за разбирането и успешното справяне с трудностите в различните етапи на личната кариерата, така и за мениджърите при планирането и управлението на кариерния процес в организациите, които те ръководят. Статията разглежда понятието кариера, стадиите на жизненото развитие на личността и на тази основа разглежда
един модел на етапи на кариерно развитие. Разгледано е и съответствието между жизнените стадии и етапите
на развитие на кариерата.
Ключови думи: кариера, развитие на кариерата, стадии на жизнено развитие на личността, етапи на развитието на кариерата
Keywords: career, career development, stages of life development, stages of career development

Същност на кариерата
Терминът “кариера” се отличава с множественост на значенията. В литературата има
много различни виждания за неговото съдържание.
В Речника за чуждите думи в българския
език кариерата се определя като: “1. Успешно
напредване в служебна или др. дейност. 2.
Професия, занятие, дипломатическа служба. 3.
...” [4].
В Българския тълковен речник кариерата е
определена като: “Избрана професия, занятие,
поприще. 2. Успех в професията, спечелване
на положение в обществото или на служебното
поприще. 3. Дипломатическа кариера.” [1].
В Oxford Dictionary of Current English / кариерата е определена като: 1. Път или прогрес
през живота или историята; 2. Начин на изкарване на прехраната или на лично развитие; 3.
Кариерист - човек, насочен главно към лично
напредване и успех в живота.” [11].
Според Енциклопедичния речник по социология “Кариерата е еволюция на статусите, ролите, отговорностите и престижа, свързани с
професионалния живот на личността; успешно
напредване в служебното развитие, при което
последователно се преминава от един тип
професионална дейност към друг, от една институционална позиция към друга.” [2].
Изследвайки съдържанието на термина кариера Hall [9] посочва, че съществуват наймалко четири различни значения:
- Кариерата като напредък /като успех/.
- Кариерата като професия.
- Кариерата като поредица от длъжности
през целия живот.
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Кариерата като поредица от ролево
свързан опит през целия живот.
Кариерата може да бъде разглеждана като
поредица от роли в работата и преживявания в
живота на човека, ако се ограничи до отделната
личност. Наред с това кариерата заема място в
специфичната социална среда и в частност в
организациите – решаващ пункт пропускан от
много изследователи, които анализират кариерата само от психологическа гледна точка.
Нормалната или типичната професионална кариера обикновено следва поредица от отделни
фази /етапи/ на развитие, всяка от които e
очертана от определена промяна в индивидуалната лична преценка, но всяка е оформена и
повлияна от организацията в която личността
работи.
Представените по-горе дефинициите сочат,
че кариерата включва процес на прогрес и развитие на индивидите, който е понякога описван
като история на живота на хората. В същото
време в кариерата има област на съществено
препокриване /застъпване/ между личностните
и организационните роли.
Кариерата принадлежи на личността, но в
много, ако не в повечето случаи кариерата ще
бъде планирана и управлявана за личността от
организацията. Организационната структура
формира вътрешна “пътна карта” осигурявайки
определени позиции /длъжности/, взаимовръзка
между тези длъжности, необходими качества за
да се заемат тези длъжности, както и механизъм, който дават възможност на хората да се
движат по тази пътна карта в организацията. В
този случай организациите могат да вземат во-
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деща роля и да имат контрол върху планирането и управлението на кариерата [6]
Стадии на жизнено развитие
Редица учени определят кариерата като
“последователност от работи, които се разгръщат във времето, като при придвижването от
една работа към следващата, индивидът преминава през удостоверими степени на заетост
и живот” [5].
Кариерата вътрешно съдържа идеята за
промяна във времето и за развитие. Кариерното развитие преминава през поредица от етапи,
които са свързани с анализа на сходствата в
трудовия опит на хората, независимо от тяхната професия. В същото време тези етапи имат
връзка с етапите на периодизацията на личностното възрастово развитие. Всяка личност в
своето развитие се променя биологически,
емоционално и психологически в различните
жизнени етапи. Тези промени безспорно влияят
върху развитието на кариерата. Затова за изследването на етапите на кариера е необходимо
да се изяснят /знаят/ жизнените етапи в развитието на личността и техните характеристики.
Все още не съществува единна общоприета класификация на възрастовите периоди на
развитие на личността. В психологията сравнително добре са изяснени периодите на детството и юношеството, но няма единство във вижданията за стадиите на зрялата възраст /които
имат връзка с кариерното развитие/, въпреки
че е налице близост между различните класификации. Съществуват множество модели на
жизнения цикъл на отделната личност. Двамата
най-изтъкнати изследователи в тази област, чиито предлагани модели на периодизация на
развитието на личността имат най-голямо значение за изследване стадииите на кариерата са
Erikson E. H и Levinson D. J.
Един от ранните и твърде влиятелни изследователи на жизнените стадии Erikson E. H.
[10], определя осем стадия на възрастово развитие. Първите четири от тях /засягащи детството/ нямат отношение към кариерата. Следващите са пубертет и юношество /12 – 19 г./,
ранна зрялост /20 - 25 г./, средна зрялост /26
– 64 г./ и късна зрялост /след 65 г./. Особено
последните три стадия – на ранната, средната
и късната зряла възраст имат пряко отношение
към кариерата.
Друг изтъкнат изследовател на жизнените
стадии е Levinson D. J. [10]. Според него жизнения цикъл на човека съдържа четири основни

стадия – детство и юношество /до 17 г. /, младежка възраст /18 – 40 г./, средна възраст /41
– 60 г./ и късна възраст /над 61 г./
Всеки стадии от жизнения цикъл се характеризира с определен кръг психологически
въпроси и задачи, пред които се изправя личността, свързани с общуването, избор на професия, постъпването на работа и приспособяване към трудовия живот, създаване на семейство и раждане на деца, израстване в работата, удовлетвореност.
Четирите жизнени стадия според Levinson
D. J. – детство и юношество, младежка, средна
и късна възраст с техните характеристики
предлагат добра възможност за изследване на
проблемите на кариерата и определянето на
нейните етапи.
Етапи на кариерата
Редица автори разработват модели на кариерно развитие, които съдържат различни
виждания за броя и същността на отделните
етапи. Четирите най-често цитирани модела на
развитие на кариерата са посочени по-долу в
Таблица 1.
Те имат редица общи елементи. Всички
модели предполагат преминаване през поредица от етапи, всеки от които се характеризира
от набор от задачи и предизвикателства. Всеки
етап се асоциира с определен възрастов период, независимо известни различия. Въпреки, че
акцента е поставен върху кариерното развитие,
то не е отделено от другите аспекти на цялостния живот на личността [8].
На основата на литературата за кариерно
развитие, някои от вижданията на Levinson D.
J. за стадиите на жизненото развитие и отчитайки посочените по-горе модели Greemhaus,
J. H. and Callanan, G. A [8] са разработили
модел на кариерно развитие /Таблица 2/, състоящ се от пет етапа:
Етап 1. Професионален избор. Главните
задачи на този етап е формиране и уточняване
представата за професиите, запознаване с алтернативни професии, развиване поне на начален професионален избор и реализиране на
образование или тренинг, съответстващ на
направения избор. Изпълнението на тези задачи
изисква внимателно вникване в собствените
таланти, интереси, ценности и желания стил на
живот, както и изискванията, възможностите и
възнагражденията, свързани с алтернативните
професионални полета.
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Възраст
0 – 15
15 - 18
18 – 34
35 - 65
65+
Възраст
0 - 25
25 - 30
30 - 45
45 - 65
65+

Табл. 1. Четири модела на кариерно развитие
Модел на Miller и Form /1951/
Модел на Super /1980/
Етап на кариерата
Възраст
Етап на кариерата
Подготовка за работа
0 - 14
Растеж
Начален период на работа
15 - 24
Проучване
Опити
25 - 44
Установяване на работното място
Стабилизация
45 - 64
Поддържане
Пинсиониране
65+
Залез /Спад/
Модел на Hall и Nougaim /1968/
Schein /1978/
Етап на кариерата
Възраст
Етап на кариерата
Преди работа
0 - 21
Растеж, фантазия, изследване
Установяване на работното място
16 – 25
Навлизане в света на труда
Напредък
16 – 25
Базово обучение
Поддържане
17 – 30
Пълно участие в ранната кариера
Залез
25+
Пълно участие в средната кариера
35 – 45
Криза на средната кариера
40+
Късна кариера
40+
Залез и дезинтеграция
Пенсиониране

Времевите рамки на този етап, от раждането до 25 г., отразяват формирането на собствена представа за себе си и за трудовия живот
и се реализират през цялото детство, юношество и младежка възраст. Моделът на управлени-

ето на кариерата, възприет тук, е основан на
постоянно изучаване и разкриване на възможности и за това много хора правят втори или
трети професионален избор по време на техния
трудов живот.

Табл. 2. Модел на кариерно развитие на Greemhaus and Callanan
Етапи на кариерата
Възрастов
Главни задачи
обхват
1. Професионален избор
0 - 25
Развиване собствена представа за професии. Оценяване алтернативни професии. Правене начален професионален избор. Реализиране подходящо образование
2. Влизане в организацията
18 - 25
Получаване оферти за работа от желани организации. Избор
на подходяща работа основана на достоверна информация
3. Ранна кариера: Установя25 - 40
Научаване работата. Научаване правилата и нормите на орване и Постигане
ганизацията.
Навлизане в избраната професия и организация. Увеличаване
на компетентността. Преследване на мечти.
4. Средна кариера
40 - 55
Преоценяване на ранната кариера и младежката възраст.
Промяна на мечтите. Правене избори подходящи за средната
възраст. Оставане продуктивен в работата.
5. Късна кариера
55 – пенсио- Оставане продуктивен в работата
ниране
Поддържане самоуважение. Подготвяне за ефективно пенсиониране

Етап 2. Влизане в организацията. Главната
задача на този етап е избор на работа и организация в полето на избраната кариера. Позитивният изход /позитивното развитие/ на този етап
е избора на работа, която да отговаря на собствените кариерни ценности и да използва собствените таланти. Този етап “Влизане в организацията” съответства на етапа “Влизане в света
на труда” от модела на Schien. /Виж Табл. 1/
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Този етап, който може да отнеме няколко
месеца на търсене на работа, първоначално се
осъществява между 18 и 25 г., но често зависи
от годините на образование. Макар, че този
етап е най-често се реализира от хора, които
преминават направо от образованието към своето първо свързано с кариерата назначение,
всеки може да влезе в нова организация. Ето
защо възрастовия обхват може да бъде твърде
различен.

Божидар Гьошев

Етап 3. Ранна кариера. Установяване и
Постигане. /25 –40 г./ Този етап съдържа два
периода, отразяващи главното съдържание на
младежката възраст – намиране нисша в света
на възрастните и продължаване по избрания
път.
Първата критична задача на ранната кариера е да се установи на работно място в професията /в кариерата/ и организацията. Новопостъпилият служител трябва не само да усвои
техническите аспекти на работата, но и да научи нормите, ценностите и очакванията на организацията и да бъде приет като компетентен
сътрудник, да намери своето място в професията и организацията. Това е социализиране и
интегриране на работното място.
В периода на постигането личността се
стреми към напредване и повишаване, като
резултат от добро представяне и получено
признание. В ранната кариера личността е не
толкова свързана с приспособяване към организацията, колкото с движение на горе.
Етап 4. Средна кариера. /40 – 55 г./ Този
етап е иницииран от преход към средната възраст, който служи като мост между ранната и
средната възраст. Тук задачите са: преоценяване на ранната кариера и младежката възраст;
промяна на мечтите; правене избори подходящи за средната възраст; оставане продуктивен
в работата. Всичко това е свързано с

Етапи на
кариерата
Възраст
Жизнени
етапи

0

Етап 5. Късна кариера. /55 – пенсиониране/ През този етап на кариерата пред индивида
стоят две главни задачи.
Първо индивида трябва да продължи да
бъде ефективен служител на организацията и
да поддържа самоуважение и лично достойнство.
Второ, индивида през този етап трябва да
предвижда и да планира ефективно пенсиониране, така че отпадането на ангажиментите от
работата да не доведат до изпразването на живота на личността от съдържание, а годините
след пенсионирането да са съдържателни и
удовлетворяващи.
Моделът на Greemhaus, J. H. and
Callanan, G. A е твърде универсален и практически приложим за изследване на кариерата в
различни професионални области.
Съответствие между жизнените стадии и
етапите на развитие на кариерата
Съществува
определено
съответствие
между жизнените стадии и етапите на развитие
на кариерата. Трябва да се отчете, че макар че
етапите на кариерно развитие са тясно свързани с стадиите на жизнения цикъл, съответствието не означава идентичност между жизнените
и кариерните етапи на развитие, а само известно припокриване. Това съответствие между
етапите на развитие на кариерата по
Greemhaus, J. H. and Callanan, G. A. и на жизнените стадии по Levinson D. J. е демонстрирано на Таблица 3.

Табл. 3. Съответствие между жизнени етапи и етапи на кариерата1
Професионален избор
Ранна
Средна
Влизане в оркариера
кариера
ганизацията
18
25
40
55
Детство
Младежка
Средна
Юношество
възраст
възраст

Заключение
Отчитането на съответствието между
жизнени стадии и етапите на кариерата позволява да се имат предвид биологическите, емоционалните и психологическите промени на
личността в различните жизнени стадии при отчитането и успешното справяне с психологически въпроси и задачи, пред които се изправя
личността на отделните кариерни етапи. Затова
успешните кариери в известна степен се дъл-

Късна
кариера
Късна
възраст

пенсия

жат и на постигането на определени етапи от
кариерата в определена възраст. Отчитането на
съответствието има важно значение както за
служителите за разбирането и успешното справяне с трудностите в различните етапи на личната кариерата, така и за мениджърите при
планирането и управлението на кариерния процес в организациите, които те ръководят.

1

Идеята за таблицата е от Иванчевич Д. М., Глюк У. Д., Планиране и развитие на професионалната кариера, в Управление
на човешките ресурси, Христоматия, С., 2002, с.336
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STAGES OF PERSONNEL CAREER DEVELOPMENT
Bojidar Gyoshev
International Business School, Botevgrad, Bulgaria
Abstract
Knowledge and consideration of the stages of personnel career development is important for employees’ understanding of and coping with difficulties at various periods of their individual career and for managers’ planning
and administration of the career process in the organizations they manage. This paper explores the notion of career
and the stages of personal development of the individual; on the basis of that a model of stages of career development is presented. The correlation between life periods and stages of career development is examined.
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СТИМУЛИРАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Недялка Димитрова
Технически университет, Габрово
Резюме
В статията се разглежда двойнствения характер на конфликта, акцентирайки върху добрата му страна.
Стремежът е да се избягват разрушителните конфликти и да се стимулират функционалните. Конфликтите в
екипите и организацията не винаги са пагубни за тях. Управлявани правилно те могат да се използват за постигане на поставените цели и изпълнение на конкретни задачи. Нужни са конфликтологично грамотни ръководители, които следят прецизно нивото на конфликтите, умеят да прогнозират, стимулират, регулират и разрешават конфликтите в управляваната от тях структура, а не да ги избягват или игнорират, вярвайки, че работят в
безконфликтна среда.
Ключови думи: конфликт, функционален, стимулиране, управление
Key words: conflict, functional, stimulation, management

Увод
В един блог за независимо българско кино
наскоро четох статия за “Основи на драматургията” или първи стъпки за създаването на
филм. Изненадващо, или не, материалът беше
за конфликта. Общото между театралната постановка, футболния мач, компютърната игра,
хубавата книга и последния нашумял филм е,
че в основата на всички тези форми на забавление, които човечеството практикува през вековете стои именно конфликтът. Той е онова
необходимо условие, което променя статуквото и дава тласък на драматичното действие,
който кара героите да извършват действия,
опитвайки се да го разрешат. В един сценарий
обикновено има повече от един конфликт, но
наличието на поне един такъв е абсолютно задължително. Самият факт, че имаме идея за
сценарий, показва, че вече имаме централен
конфликт и е така от времето на Аристотел.
Всеки нов конфликт предизвиква допълнителен
интерес у зрителя, но не трябва сценарият да
се пълни с тях просто така, те трябва да са
обосновани от характера на героите, които са
основните действащи лица.
Това веднага ме наведе на мисълта за
мястото на конфликта в работния екип и организацията. И там, както във всяка друга сфера
на живота ни, той е неизбежен. Дали това трябва да ни притеснява или напротив, точно обратното?
Харесвам реалити формата на Доналд
Тръмп - “Стажантът” заради интересните изводи, които могат да се извлекат от всеки епизод.
Там неотдавна ясно беше демонстрирано какво
се случва с работните екипи, когато им липсват
конструктивни конфликти. Нито един от двата

състезаващи се отбора не успя да спечели.
Задачата беше да се заснеме телевизионна
реклама на продукт за коса, като илюстрация
на предложена от отбора рекламна концепция.
Резултатите бяха сходни - два стандартни,
скучни, рекламни клипа, които журито не хареса. Единият беше заснет по идеята, която даде
ръководителят на отбора, без да има друго
предложение. Вторият отбор се зае да реализира веднага първата предложена идея. Когато в
края на епизода, дойде време за уволнение,
отпадна ръководителката на първият отбор и то
не защото клипът на този отбор беше по-лош, а
защото тя зае отбранителна позиция при критиките на журито и не сподели вината за неуспеха с колегите си. Изводите от този “конфликтен” епизод за ръководителите са много, но
основният може да се формулира като: Стимулирайте конструктивните конфликти в екипа!
При липсата на такива резултатите от усилията
на участниците и в двата отбора бяха безидейни и дори смешни.
Конструктивните конфликти стимулират
раждането на нови идеи и предлагат повече
възможности за изпълнението на поставените
задачи. Те премахват груповото единомислие и
са подходящи за ситуации, в които се търси
творческо решение.
Положителната стана на конфликта
Експерти в областта на управленското
консултиране у нас споделят от работата си с
различни български компании, че конструктивните конфликти по-скоро притесняват родните
ръководители и служители, отколкото да се
гледа на тях като на възможност за реализиране на поставени цели.
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Вероятната причина за подобно отношение
е асоциацията, която се прави най-често с думата “конфликт”. За мнозинството конфликтите са досадни, неприятни, опасни и трябва да
бъдат избягвани.
В специализираната литература по управление, когато става дума за конфликти в организацията, избягването им е най-често засяганата тема. Разрешаването на конфликти и то
възможно най-бързо е втората по популярност
тема. Това не е добре, тъй като смисленият,
работен конфликт е крайъгълен камък за стабилната, успешна организация.
Двойствения характер на конфликта не е
тайна за никой. Остава акцентът да се постави
на положителната му страна. Стремежът е избягване на разрушителните и стимулиране на
градивните, “полезни” конфликти, които съдействат за развитието на организацията.
Много са причините, които ни карат да
гледаме на конфликтите като на възможност.
Ето част от тях:
- индикатор за проблемите, насочват
вниманието и спомагат за търсене на
изход;
- предлагат творчески подход за подобряване на ситуацията;
- освобождават напрежението в екипа и
организацията;
- засилват мотивацията и нивото на енергия на груповите членове;
- повишават груповата производителност;
- служат за балансиращ механизъм;
- спомагат за сплотяване на екипа;
- подобряват качеството на вземаните
решения;
- предотвратяват еднообразието в мисленето екипа;
- спомагат за по-добро структуриране на
работния екип;
- уточняването на статусите;
- подобряване на организацията на груповата дейност;
- източник са на иновации;
- стимул за изменение и развитие;
- способстват за отстраняване на противоречията;
- предствляват своеобразна профилактика на бъдещи конфликти.
Полезните конфликти са въпрос преди
всичко на корпоративна култура [4].
Например: в т.нар. “успешни организации” се поощрява поведението на свободно из-
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разяване идеи, независимо че те са различни от
идеите на висшето ръководство; в същите организации има практика да се възнаграждават
служителите, които изразяват собствени позиции и ги защитават, понеже считат, че това ще
е полезно за организацията.
Конфликтът може да бъде признак за добро състояние на организацията. Безпрекословното съгласие по всички въпроси би било неестествено и изнервящо. Необходимо е да има
сблъсъци на идеи за задачите и проектите и
несъгласията не бива да се подтискат, а да се
изследват задълбочено и конфликтите да се
решават.
Не са малко и ръководителите, които се
хвалят, че в техния екип или организация се
работи безконфликтно, но това не е присъщо
на компетентните ръководители. В практиката
на управлението е доказано, че конфликтът е
конфронтация, която засилва и повишава резултативността на организацията, а липсата на
конфликти, означава застой, гниене, тъпчене на
едно място.
Ролята на ръководителя на екип за конструктивните конфликти е много важна. Ръководителите не бива да смятат, че конструктивните
конфликти ще се появят от самосебе си.
Добре е, ако един ръководител на екип
възпитава в хората си потребност от все покачествена работа. Това качество няма просто
да се случи, но може да се създаде малко по
малко като манталитет и стил на работа, ако
конструктивните конфликти са обичайна практика в една организация. Толкова обичайна, че
да се превърнат в норма за екипа.
За да се постигне това, един ръководител
на екип следва да насърчава служителите си да
бъдат активни, да вземат отношение към различни теми, да спорят, да дискутират, както и
да уважава обратната връзка, подавана от тези
служители.
Насърчаването на конструктивните конфликти изисква от ръководителя да създаде подходящи условия на вътрешната среда на екипа
си, както и на външната среда на екипа си.
В условията на конкуренция липсата на
конфликти в една организация е нездравословна, а в някои случаи дори вредна и опасна за
нея. Затова те следва да бъдат стимулирани
изкуствено. Това ще подобри процеса на разрешаване на проблемите и поддържа междуличностните отношения в състояние на повисока ефективност.

СТИМУЛИРАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Стимулиране на конфликта
Като всяко социално явление или процес
конфликтът подлежи на управление.
Управлението на конфликта включва следните дейности:
- прогнозиране на конфликтите;
- стимулиране на конфликта;
- регулиране на конфликта и
- неговото разрешаване
Това управление е не само възможно, но е
и необходимо.
Според Луис Козер „конфликтът действа
като стимул за установяване на нови правила,
норми и институции, проявявайки се по този
начин като агент на социализацията.
Други автори свързват развитието на конфликта и потребността от неговото стимулиране с въвеждането на нови участници в конфликта, повишаване тяхната активност и съобразяване с натрупания опит в борбата. Развитието
на конфликта е свързано и с увеличаване на
броя на инцидентите, задълбочаване на конфликтната ситуация, увеличаване на съвкупността от микроконфликти. Тук по-важна е задачата
„победа на всяка цена”, формират се оптимистични прогнози, демонстрира се увереност за
постигане на добре премислено съгласие между участниците в конфликта. Повишаването на
активността на участниците в конфликта е
свързано с взаимни нападки между тях, включване на нови лица, формулиране на противоречия от типа „ние и те”, формиране на ултимативни позиции и проява на фанатизъм, опит да
се реши конфликтът с магическа пръчка. Тук
основният въпрос за управлението на конфликта е кога и как да стимулираме неговото развитие и с какви средства? Понякога недобре обмислената намеса в неговото развитие, използването на неадекватни средства може да доведе до деструктивни за организацията последствия. Ето защо в тези случаи е основателно да
не се прекрачва границата на допустимото
вмешателство в развитието на конфликта, което се определя от „цената”, която ще заплатят
участниците в него.
Прекалено многото и твърде малкото
конфликти не са благоприятни за членовете на
екипа и организацията. Добре би било да има
оптимално равнище на конфликти. Конфликтът
обаче е всепроникващ в трудовите групи и организациите и ще е трудно да се оцени дали
всички норми на конфликт са на оптималните
си равнища в даден момент. Следователно винаги ще има недостиг или прекомерен конф-

ликт, ето защо членовете на екипите трябва да
се научат да управляват конфликта.
Да се управлява конфликтът, означава той
да се поддържа на оптимално равнище в екипа
и организацията – обикновено се прави едно от
двете неща. Ако конфликтът стане прекалено
силен и води до тежки отрицателни резултати,
трябва да бъде решен. Ако от друга страна нивото на конфликт е твърде ниско, е необходимо стимулирането му.
Стратегии
Няколко стратегии могат да се използват
за стимулирането на конфликти. Едната тактика е той просто да бъде предизвикан. Питането
на служителите за техните предложения или
оплаквания от организацията и нейната политика може да доведе до известен конфликт, ако
служителите оценят критично организацията и
управляващите. Хубавото в случая би било ако
подобен конфликт ще доведе до конструктивна
промяна и подобрение. Когато висшето ръководство чувства, че трудовите екипи са станали
твърде сплотени и това пречи на енергията и
мотивацията на екипа, може да се реши да се
разстрои тази сплотеност и да се “инжектира”
известен стимулиращ конфликт, като направи
кадрови промени, например въвеждането на
нови служители или въртене на работниците в
различни отдели или работни места. Ресторантите, веригите от магазини и митниците ползват
тази стратегия.
Програми за съревнование в продажбите
или изпълнението са друг начин за стимулиране на известен положителен групов конфликт.
Ключът към успешната програма за съревнование обаче е да се гарантира, че членовете
няма да се ангажират в дисфункционални поведения, например саботиране на трудовите дейности на другите в усилието си да спечелят съревнованието. В идеалния случай добрата
програма трябва да позволява на всички участници да постигнат дадена цел. Например някакъв бонус трябва да се дава на всеки служител,
който постигне определено ниво на изпълнение,
а не само на този с най-доброто представяне.
Широко използвана стратегия за стимулиране на конфликт, която често може да се доведе до положителни резултати, е преминаването от централизирани процедури за вземане
на решения до процес на групово вземане на
решение, в който всички членове имат думата
по определени, свързани с работата въпроси.
Макар че това автоматично ще повиши нивото
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на конфликта, защото позволява на всеки да
изкаже мнението си и да настоява за определен
курс на действие, смята се, че този вид конфликт ще даде положителни резултати, защото
позволява обмислянето на широк спектър от
планове и по-интензивна критика на различни
възможни решения.
Успешното прогнозиране развитието на
даден конфликт не е възможно, без да се използва надеждна диагностика на неговия сложен механизъм. Прогнозата трябва да съдържа
и варианти за разрешение на конфликта. Прогнозират се най-доброто, най-лошото, найвероятното развитие, а също така и как да се
разрешат противоречията между участниците в
конфликта или просто как да се прекратят техните активни действия.
Прогнозирането не изключва, а предполага
целенасочени действия за преодоляване на
конфликта, отстраняване на причините за неговото възникване. Парирането, блокирането на
конфликта е силов подход, пряко свързан със
стремежа за неговото преодоляване. Към него
се прибягва само в определени случаи, свързани с ограничение във времето, здравословното
състояние на участниците в конфликта и деструктивни последствия от него, заплашващи реализацията на целите на организацията.
Изводи и препоръки
Конфликтите в екипите и организацията не
винаги са пагубни за тях. Управлявани правилно те могат да се използват за постигане на

поставените цели и изпълнение на конкретни
задачи.
Нужни са конфликтологично грамотни ръководители, които следят прецизно нивото на
конфликтите, умеят да прогнозират, стимулират, регулират и разрешават конфликтите в
управляваната от тях структура, а не да ги избягват или игнорират, вярвайки, че работят в
безконфликтна среда.
Ще завърша с цитат от книгата на Лий
Якока “Къде изчезнаха лидерите?” [2]: “Една от
най-важните поуки, които научих в бизнеса е,
че ако от екипа си получаваш само една гледна
точка, обикновено твоята, това е повод за безпокойство. Собствената си гледна точка можеш
да имаш и без да плащаш за това. Винаги гледах да има около мен и хора, които за всичко
бяха контра, хора, за които можех да съм сигурен, че винаги ще намерят за какво да се заловят, за да са против. Това ме държеше нащрек.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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CONFLICTS STIMULATION IN AN ORGANIZATION
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Abstract
Having in mind conflict’s dual nature, we put accent on its positive side. Our aspiration is destructive conflicts to be avoided and functional ones to be stimulated. The conflicts in teams and organizations are not necessarily fatal for them. Managed properly, they could be used for achieving the goals set and implementing particular
tasks. Conflict-knowledgeable managers are needed in order to be able to monitor precisely conflicts level, forecast,
stimulate, regulate and settle conflicts in the structure they manage, instead of avoiding or ignoring them in the
belief that they work in a non-conflict environment.
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