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БЪЛГАРИЯ – 2010: ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е НОВ ФИНАНСОВ СРИВ?
Минчо Христов
Технически университет, София
Резюме
В доклада се разглеждат възможностите определени финансови кръгове да провокират умишлено нов
финансов срив, както и опасностите за българските вложители да загубят своите спестявания.
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Увод
Все по актуален става въпросът за действията, които българското правителство трябва
да предприеме, за да осигури финансовата
стабилност в страната. Доколко са гарантирани
спестяванията на българските граждани? Възможен ли е аржентинският сценарий за България? Какви ще бъдат възможните последствия в
икономически, социален и политически план
при евентуално подобно развитие?
Според повечето български политици валутният борд е стабилен и няма никаква опасност за българската икономика. Фактите обаче
показват друго. Брутният външен дълг на България към края на 2009 г. е около 53 милиарда
долара и продължава стремително да расте [1].
Дефицитът по текущата сметка през първите 6
месеца на 2009 година 2,1 милиарда евро.
Междуфирмената задлъжнялост по данни на
БСК към края на 2010 е над 140 милиарда
лева.
Резултати и дискусия
Възможно ли е да съществуват финансови
кръгове, желаещи политическа криза и провал
на валутния борд? Възможно ли е да бъдат ограбени спестяванията на българските граждани
от една страна, а от друга – да бъдат обезценени заемите на т.нар. кредитни милионери?
Прави впечатление, че един от първите законопроекти на НДСВ и ДПС през 2002 година е
отпадането на наказателната отговорност за
раздаване на необезпечени кредити. Това доведе до експлозия на кредитирането в България.
Вероятно близкото бъдеще ще покаже колко от
раздадените кредити реално са обезпечени.
Факт е, че ръстът на необслужваните кредити
рязко нараства през последните месеци. По
данни на БНБ размерът на т.нар. класифицирани кредити в средата на 2009 г. достига 7,38%
или около 2,75 милиарда лева. Към края на
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2010 вече е над 4 милиарда или около 14%.
Година по-рано – към 31 август 2008 т.нар.
лоши кредити са едва 2,8%, което означава, че
нарастването за една година е над 300% [2].
Всъщност официален доклад на МВФ още през
2004 г. ясно предупреждава как „рязката експанзия на кредитите през последните 2 години
много напомня за кризата през 1996-1997 г.”
[3].
Брутният външен дълг се увеличава за
през последните 4 години повече от 3 пъти,
достигайки цитираната по-горе безпрецедентна
за България стойност от 53 милиарда долара.
Това са главно частни краткосрочни кредити от
чужбина. Всеки може да се досети какво би
станало, ако значим брой чужди кредитори
решат да обърнат своя левов ресурс във валута
и решат да се изтеглят. Какво би станало тогава с валутния резерв на БНБ, при условие че
БНБ по закон е длъжна да продава неограничено количество валута по фиксиран курс?
Случайно ли много от българските политици и финансови анализатори премълчават
тези обезпокоителни факти? Случайно ли 40
Народно събрание многократно отказва дори
дебат по предложението за връщане на наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити? При провал на борда и обезценка
на лева ще спечелят онези, които са получили
левови кредити, а ще загубят българските
спестители. Колко биха могли да откраднат
кредитните милионери чрез една нова финансова криза? В средата на 2009 г. депозитите на
граждани и фирми са около 35 милиарда лева.
В същото време над 45 милиарда са раздадени
като кредити, като разликата е взета от банките
като заеми от чужбина. Което означава, че ако
хората усетят опасност и се втурнат да теглят
парите си, банковата система със сигурност
ще бъде срината и ще се повтори ситуацията
от 1997 година. Ако това стане и левът бъде
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обезценен само наполовина, големите кредитополучатели ще спечелят за една нощ над 15
милиарда лева. Един достатъчно сериозен мотив.
През юли 2006 председателят на Съвета
по законодателство към Председателя на Народното събрание проф. Красимира Средкова
публично заяви, че в част от законите, които
правителството внася в Народното събрание
прозират откровено лобистки и лични интереси
[4].
Тази теза намира своето потвърждение в
два ключови закона. Член 33 на Закона за БНБ
например гласи, че БНБ не може да предоставя
кредити на банки. Няколко реда по-надолу обаче пише, че БНБ „може да предоставя кредити
в левове, ако те са обезпечени със залог на
злато, чужда валута и други подобни бързоликвидни активи”. Странно е, че в специална своя
наредба БНБ е приравнила към златото и чуждата валута българските държавни ценни книжа
[5]! Открит и особено любопитен остава въпросът защо Управителният съвет на БНБ се разсейва за онова, което всеки второкурсник по
икономика знае, а именно, че при финансов
трус държавните ценни книжа се обезценяват
наравно с националната валута. И че тези книжа нямат абсолютно нищо общо със златото.
Тръпки ще побият българските спестители
обаче, ако научат какво пише в т.нар. Закон за
гарантиране на влоговете в банките. В чл. 23
направо е записано, че „при влог в чуждестранна валута на вложителя се изплаща левовата равностойност на гарантирания размер на
влога по курса на БНБ в началния ден на изплащане на гаранцията по влоговете”. Казано
направо, всички валутни влогове ще бъдат изплащани в обезценени левове, ако междувременно бъде провален валутния борд. Многозначителен е фактът, че българският парламент
без дебат отхвърля в края на юли 2006 предложенията за промени в цитирания по-горе
закон. През 2009 година предложението все
пак е прието на първо четене, но в разрез с
Конституцията е спряно в Комисията по бюджет и финанси и законопроектът въобще не
стига до гласуване в пленарна зала.
При наличието подобни закони големият
въпрос е кога българската финансова олигархия ще реши да присвои спестяванията на българските граждани. Най-удобният начин е създаването на политическа криза, която да прерасне във финансова. Залогът е изключително
висок - над 35 милиарда от спестяванията на

българите. А когато се касае за пари, политическите партии са доказали, че могат да работят заедно.
Може би неслучайно нобелистът по икономика проф. Джоузеф Стиглиц при едно от
посещенията си в България предупреди: „В
Аржентина на повърхността изглеждаше, че
хората са спокойни, но вероятността от бунтове при тамошната конфигурация беше доста
висока. Но трябва да се каже, че тук в България, в един определен момент това също ще е
вярно” [6].
Редица големи банки още през 2005 г. започват да включват в кредитните договори една
особена клауза – за служебно превалутиране
на отпуснатия кредит. Така банката получава
право да превалутира отпуснатия кредит при
„съществени промени на пазара”. Казано иначе, гражданите, получили кредити в левове,
могат да бъдат заставяни да връщат същият
този кредит във валута. Въпросната клауза
показва силно недоверие от страна на банките
към българската финансова система и принципите на валутния борд, въведени чрез закон.
Симптоматично е, че подобен феномен беше
наблюдаван и в Аржентина, месеци преди да
рухне валутния борд. За щастие Народното
събрание, по предложение на автора на настоящия материал забрани през 2006 г. изрично
служебното превалутиране за потребителските
кредити. След двегодишни процедурни хватки
края на 2008 г. парламентът приема и предложението за премахването на наказателните
лихви при предсрочно връщане на потребителски кредити.
След казаното дотук особено тревожни са
безуспешните засега опити на финансовия министър Дянков да вложи част от фискалния
резерв в някои търговски банки. Това би дало
възможност на последните да раздадат ресурса
на българската държава на определени частни
лица, включително и като необезпечени кредити, или просто да го изнесат в чужбина. Направо скандален е приетия на през януари 2010 на
първо четене закон за потребителския кредит,
който връща наказателната лихва при предсрочно връщане на потребителски кредит. Поскандалното е, че в новия закон вече липсва и
забраната за служебно превалутиране на левовите кредити, което ще позволи на банките при
обезценка на лева да искат гражданите да връщат техните дългове в евро [7]. Този факт доказва, че банките чрез своето парламентарно
лоби се опитват да осигурят огромни допълни11
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телни приходи и след евентуална девалвация на
лева. Казано направо – валутните влогове на
гражданите ще бъдат изплащани обезценени
левове, но левовите заеми ще бъдат изисквани
във валута!!? Това автоматично ще гарантира
милиарди левове печалба за банките.
Заключение
Стопирането на опитите на българската
олигархия да провали валутния борд и да ограби отново спестяванията на вложителите трябва
да е първостепенна задача за правителството и
парламента. Особено важно е предприемането
на няколко конкретни антикризисни действия,
като премахване на точковата система при
пенсиониране, премахването на доплащането в
болниците и ДДС върху лекарствата, гарантиране на достъпни животоспасяващи лекарства.
За пълно обновяване на системата за спешна
медицинска помощ например са необходими
около 100 милиона лева. В същото време за
субсидиране на парламентарно представените
политически партии за този мандат държавата
ще отдели повече от 200 милиона, като за всеки избран депутат се полагат по 15000 лв. на
месец. В условията на тежка икономическа
криза, когато се намаляват парите за болници,
университети, включително и за студентски

стипендии, политическите партии увеличиха
през 2009 година държавната субсидия с
500%. Особено скандално е мълчанието на
днешния парламент относно този проблем.
Подобна е ситуацията и с криминалното либерализиране на производството на генномодифицирани продукти през януари 2010.
Затова големият въпрос е ще се намери
ли политическа воля в парламентарните политическите партии да превъзмогнат политическия си егоизъм и лобистките интереси на определени финансови групировки. Ще защитят ли
интересите на гражданите, които са ги избрали.
За съжаление, въпросът вече звучи твърде риторично.
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Увод
В течение на десетилетия продължават
дискусиите, както в академичните среди, така и
сред представителите на политиката и бизнеса,
относно предимствата и недостатъците, които
характеризират приложението на двете найосновни съвременни икономически теории.
Това са кейнсианската теория и неокласическата теория. И ако почти до средата на 70-те
години на XX век привържениците на кейнсианството и на неокейнсианството ставаха все повлиятелни на макроравнище, а неокласиците си
запазваха като приоритетна област микроикономиката, то след Петролните кризи настъпи
един истински обрат по отношение на доминиращите възгледи. Той се наблюдаваше не само
по отношение на провеждането на правилна
икономическа политика, но и въобще до преобладаваща ценностна система, основен начин на
мислене, интерпретация на икономическите
проблеми и др. Тази тенденция особено силно
се прояви през 80-те години и беше свързана с
триумфа и цялостния възход на неолибералните и неоконсервативните ценности, както и с
произтичащите от тях монетаристки реформи,
проведени в условията на някои конкретни икономики. Но и по-рано имаше отделни случаи,
когато идеята за изтегляне на държавата от
икономиката се оказваше популярна, особено в
някои от академичните среди. Например известното есе на Фридрих Хайек „Конкуренцията
като процедура на откриване” [1] от 1968 г. би
могло да бъде посочено като интересен пример
в тази насока.
В крайна сметка постепенно се достигна
до един впечатляващ парадокс. В научната
сфера неокласиката, включително такива нейни
течения, като монетаризмът, теорията на пред-

лагането, теорията за рационалните очаквания
и др. вече почти изцяло доминираха и на макроравнище. За сметка на това обаче при управлението на реалната икономика, включително и при провеждането на икономическата политика, неокласическите доктрини странно съжителстваха с някои откровени (макар и не
официално декларирани) елементи на неокейнсианството. Това особено силно се виждаше
при провеждането на фискалната политика,
която, най-вече в развитите индустриални държави в Западна Европа, следваше логиката на
антицикличното регулиране. По-слабо развитите страни все пак, поне в повечето случаи,
предпочитаха да се придържат към концепцията, че правителствените разходи трябва постепенно да се намаляват, независимо дали се
касаеше за опасност от прегряване при висок
растеж, или за рецесия. Наред с наличието на
други причини, в това отношение известно влияние оказваха предписанията и условията на
Международните финансови институции, от
чиито кредити тези икономики се нуждаеха при
решаването на редица свои проблеми.
Днес, в условията на Световната финансова криза, последвана от рецесии, проявили се в
по-голямата част от отделните икономики, като
че ли отново на дневен ред изплуваха някои от
кейнсианските и неокейнсианските идеи. Известният американски икономист Джоузеф
Стиглиц дори прогнозира почти триумфално
завръщане на Кейнс, независимо че в своите
тълкувания прояви известно съмнение относно
скорошното излизане от кризата. При това,
независимо от прилаганите неокейнсиански
мерки в големите икономики днес, които според него иначе са правилни. Известен със своето критично отношение към някои аспекти на
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глобализацията, както и към намаляването на
държавната намеса в икономиката, особено в
САЩ, той счита, че именно прекомерно свободният пазар е една от причините за днешната
криза.
В интерес на по-пълния анализ обаче би
било справедливо да се отбележи, че и днес
някои икономисти защищават концепцията,
формулирана за първи път от М. Фридман [2],
според която кризите обикновено са предизвикани от погрешна парична политика. Така например днес авторите У. Фликенщайн и Фр.
Шийхън се стремят да докажат, при това доста
логично и убедително, че именно дългогодишната неправилна политика на Федералния резерв в САЩ е изиграла съществена роля в това
отношение. Те не отричат, че през последните
години американската икономика и без действието на този фактор би изпаднала в състояние
на рецесия. Но според тях тази рецесия в никакъв случай не би била толкова дълбока и разрушителна, ако не бяха наблюдавани преди
нейната поява двата последователни „балона”
– този на фондовата борса и този на пазарите
на недвижими имоти [3]. А според авторите,
тези „балони” бяха предизвикани чрез провежданата парична и кредитно-лихвена политика.
У нас в момента също така се наблюдават
различни позиции, които засягат както конкретните антикризисни мерки, така и понататъшната стопанска политика след излизането на страната от кризата. Една от концепциите е, че в момента правителството залага
твърде много на консервативна, неокласическа
програма, докато във всички по-големи и развити икономики политиците като че ли подхождат по обратния начин при решаването на
проблемите. Ето защо би било интересно да
разграничим една от друга неокейнсеанската и
неокласическата доктрини и да се опитаме да
установим положителните и отрицателните
страни на всяка една от тях. За целта обаче би
било целесъобразно да направим един SWOT анализ от позициите на българската конкретна
икономика. По този начин бихме могли да отговорим на въпроса доколко у нас двата подхода са приложими, кой би осигурил по-добри
резултати, както и да направим прогнозата кой
от тях би имал всички шансове да се прилага в
по-голяма степен, независимо от политическите партии, които биха управлявали.
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1. Същност на неокласическата концепция
1.1. Основни позиции на съвременните неокласици по отношение на кризата
Съвременната неокласическата теория
има различни разновидности. Все пак, във
всички случаи нейните представители защитават една от следните две позиции:
1. Свободният пазар сам по себе си не би
могъл да предизвика кризисни тенденции. Възможно е обаче това да стане косвено, поради
някои промени в конюнктурата, включително и
в Световната икономика. В такъв случай обаче
кризата би могла да бъде единствено краткотрайна, при което икономиката би могла да излезе от нея от само себе си, стига разбира се
правителството да не предприеме, поради популистки съображения, някои неправилни ходове. Последните евентуално биха могли да
задълбочат кризисните тенденции, като ги направят по-дълбоки и по-продължителни. Тази
идея е много стара и има своите корени още в
схващанията на френския икономист от началото на 19 век, представител на класическото
направление Ж. Б. Сей [4] Но и днес тя има
своите привърженици, включително и известният съвременен американски икономист Стив
Ханке.
2. Кризите все пак понякога съществуват и
не бива да бъдат пренебрегвани. Причините за
тях биха могли да бъдат различни, включително
и двете горепосочени. Но държавата не би
следвало да стои съвсем безучастно. Нейната
антикризисна програма обаче не бива да се
свежда до стимулиране на вътрешното търсене, а напротив – да мотивира домакинствата и
фирмите да увеличават предлагането на основни икономически фактори, като труд и капитал.
Основни представители на тази концепция са А.
Лафер, М. Фелдстайн [5], както и много нови,
съвременни икономисти, привърженици ва свободния пазар.
Наред с всичко това, би било справедливо
да се отбележи, че привържениците и на двете
позиции препоръчват едни и същи мерки. Те са
следните: намаляване на данъците, особено на
преките такива; намаляване на осигурителната
тежест; заедно с тези две насоки – намаляване
на правителственото потребление, както и намаляване на прекомерно високите социални
трансфери. Последните според тях ограничават
стимулите за предлагане на труд. Наред с
всичко това те препоръчват увеличаване на
събираемостта на данъците и постигането на
балансиран бюджет. Ако последното все пак се
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окаже невъзможно (дори и те признават, че в
условия на криза това е трудно), тогава, според
тях, бюджетният дефицит би трябвало да бъде
колкото е възможно по-нисък.
Не на последно място съвременните неолиберални икономисти препоръчват цялостно
подобряване на бизнессредата в държавата,
включително облекчаване на лицензионния режим, намаляване на трансакционните разходи
на фирмите, сериозно ограничаване на корупцията, увеличаване степента на икономическа
свобода, подобряване на кредитния рейтинг на
страната и др. На тази основа те прогнозират
постигането на сериозни успехи по отношение
на привличането на външни инвестиции.
1.2. Силни и слаби страни на неолибералните
препоръки в условията на българската икономика
Ако направим един SWOT – анализ, с цел
да се опитаме да установим кои биха били
силните и слабите страни на този модел в условията на българската икономика днес, бихме
достигнали до следните резултати:
А. Силни страни:
1. Голяма вероятност за засилване в дългосрочен план на доверието на чуждите инвеститори. Това би могло да открие в перспектива
повече нови работни места, при това в много
случаи те биха били добри.
2. Привържениците на този модел понякога изтъкват големия относителен дял на експорта в БВП на България. Така например за
2002 г. износът ни е бил 51,5% от БВП, а за
2006 г. той е бил вече 64,0% от него [6]. Поради високия икономически растеж тогава стигаме до извода, че по абсолютна стойност той
е нарастнал значително повече. При това положение ролята на вътрешното търсене би била ограничена. Ето защо за нас са по-важни
външните пазари, особено в страните от ЕС, а
те в голяма степен са зависими от външните
инвестиции.
3. Началните стъпки на излизане от кризата биха се наблюдавали по-ясно при експортно
ориентираните производства.
4. Сериозно засилване на доверието в нашия валутен борд, а оттам – и сравнително полесно влизане на страната в Еврозоната в близка перспектива.
Б. Възможности:
1. Вероятното ускоряване на привличането
на Еврофондовете в сферата на подобряването
на инфраструктурата не само би изиграло до-

пълнителна положителна роля, но на практика
би направило ненужно увеличаването на бюджетните разходи. А последното, при евентуално приложение на алтернативния, неокейнсиански по своята същност модел, със сигурност
би се случило.
2. Запазването на висок фискален резерв
би гарантирало ресурсните възможности и за
евентуално прилагане на бъдещи допълнителни
антикризисни мерки, в случай че в световен
мащаб низходящата фаза на цикъла се окаже с
W-образна форма.
3. Съществуват предположения, че именно
тази неолиберална по своя характер политика
би довела до естествено преструктуриране на
националната икономика и би направило нейната отраслова структура по-съвременна, поактуална и най-вече – по-ефективна в перспектива. По този начин бъдещото икономическо
развитие на страната би могло да се охарактеризира като по-устойчиво.
В. Слаби страни:
1. Преките данъци в България в момента
са достатъчно ниски, като при това корпоративният данък е един от най-ниските в цяла
Европа, не само в страните от ЕС. Следователно, реалните възможности за по-нататъшно
намаляване на данъчното бреме са сравнително ограничени.
2. Лихвените проценти в България са много високи в сравнение с тези в страните от Западна Европа. Горепосоченият модел на фискална политика не би създал гаранции и сериозни предпоставки за тяхното бързо намаляване.
3. Съществува висока вътрешна междуфирмена задлъжнялост, която не бива да се
подценява в перспектива.
Г. Заплахи:
1. Възможно е по-нататъшно увеличаване
на безработицата и произтичащо от това допълнително свиване на съвкупното търсене.
2. Съществуващата вътрешна задлъжнялост може да окаже допълнително негативно
влияние върху икономиката поради високите в
момента лихвени проценти.
3. Евентуалното запазване на твърде ниски
разходи, особено в сферата на образованието,
науката, здравеопазването и публичната администрация би ограничило възможностите на
държавата да изпълнява своите специфични
функции. Освен това в перспектива то би задълбочило съществуващите сериозни различия
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между доходите в България и тези в повечето
страни от ЕС.
2. Същност на неокейнсианската концепция
2.1. Характер на кейнсианските и неокейнсиански подходи по отношение на фискалната
политика
Кейнсианците и неокейнсианците поддържат позицията, формулирана още от Дж. М.
Кейнс, според която кризите и цикличните колебания са присъщи на пазарната икономика,
което налага държавата да се намесва поактивно, най-вече с помощта на фискални мерки, с които да регулира вътрешното търсене.
Според неокейнсианците по време на подем
неговият растеж трябва да се ограничава, за да
се избегне прегряване, а по време на рецесия –
напротив, то би следвало да се стимулира в
известна степен. Някога Кейнс препоръчваше
това да се отнася най-вече за инвестиционното
търсене, развивайки своята теория за инвестиционния мултипликатор [4]. По – късно обаче
неговите последователи доразвиха тези схващания с концепцията за акселератора (Р. Харод), както и с тази за мултипликатора на правителствените разходи.
В интерес на по-пълния анализ би било
справедливо да се отбележи, че когато разглежда принципа на инвестиционния мултипликатор, Дж. Кейнс обръща внимание на идеята,
че този принцип би бил приложим при наличие
на свободни ресурси – не само трудови, но и
капиталови такива. Освен това той е бил привърженик на държавна регулативна намеса, а
не на засилване на държавното участие в икономиката въобще.
След Втората Световна война обаче, по
различни причини, преди всичко от политически
характер, икономистите – неокейнсианци разработиха модела на антицикличното регулиране, който се опираше преди всичко на фискалната политика, за която по-горе посочихме [7],
и в по-малка степен – на паричната политика.
Основна роля във фискалния модел се отделяше на измененията на относителния дял на
размера на правителствените покупки спрямо
БВП. Утвърди се схващането, че при наличие
на рецесия той трябва да нараства, а по време
на подем и особено на висок икономически
растеж той следва да се намалява. В течение
на дълго време този модел се оказваше ефикасен. По време на Петролните кризи обаче той
се оказа неспособен да реши проблемите, дори
напротив – те се задълбочаваха. Ситуацията се
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усложняваше неблагоприятно и поради обстоятелството, че по това време степента на фискално разпределение на БВП, както и на дела
на публичния сектор в икономиката превишаваха значително тези днес. Имаше и друг проблем – постепенно се увеличаваха бюджетните
дефицити. Теоретично, според кейнсианския
модел, те са благоприятни по време на криза,
но само, при условие че са контролирани в
определени рамки. При подем в икономиката
концепцията изискваше поддържането на бюджетни излишъци. За съжаление обаче в много
от развитите индустриални държави в Западна
Европа бюджетните дефицити се превърнаха в
хроническо явление. Последното явление, както и развитието на монетаристката концепция
за неблагоприятния изтласкващ ефект при бюджетния дефицит, който води до намаляване на
ресурсите в частния сектор, също така допринесе за огромното засилване на своевременно
издигналата се на сцената неокласическа нагласа сред икономистите.
През последните две години обаче неокейнсианската логика, макар и силно модернизирана и актуализирана, отново се завръща,
особено при стремежа за решаването на проблемите, породени от Световната финансова
криза в развитите индустриални държави. И
сега се наблюдава тенденция в посока към
увеличаване на публичните разходи. Този път
обаче основната цел на това начинание е да се
насочат повече свободни ресурси към банковата система и да се повиши нейната ликвидност.
Но какъвто и тип кейнсианска политика да
се прилага, в условия на рецесия тя има следните по-важни характерни черти: намаляване
на данъците, но не с цел да се мотивира увеличаване на предлагането на основни производствени фактори, а за да се стимулира търсенето
- както потребителско, така и инвестиционно
такова; известно увеличаване на правителствените разходи, отново с цел – стимулиране на
търсенето; осъществяване на значителни инвестиции в сферата на инфраструктурата и др.
Съществена роля играе поддържането на контролиран бюджетен дефицит, който все пак не
бива да превишава 3% от БВП. Важно е също
така инвестициите, без значение дали се правят
от частния сектор, или със значителна държавна ангажираност, да са в такива области, които
да гарантират оптимистични очаквания у инвеститорите относно бъдещите тенденции в националната икономика.

ПРОБЛЕМИ НА АНТИКРИЗИСНАТА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ...

2.2. Силни и слаби страни на неокейнсианските
подходи в условията на българската икономика
Понеже напоследък у нас много икономисти и политици правят препоръки, според
които би било целесъобразно нашата стопанска
политика да не е противоположна на тази в
редица други страни и считат, че и у нас трябва
да се предприемат неокейнсиански по своя
характер мерки, би било интересно да се опитаме да ги анализираме. За целта съща би бил
необходим един SWOT – анализ, при който да
се откроят техните силни и слаби страни:
А. Силни страни:
1. Наличие на значителен фискален резерв, който би могъл да бъде използван именно
в такъв труден момент.
2. Голям относителен дял на сферата на
услугите спрямо БВП, който при това има тенденция да се увеличава през последните години. През 2002 г. Той е бил 59,1%, а през 2006
г. – съответно 60,0% от БВП [6] Голяма част
от услугите са насочени предимно към вътрешно потребление. Такива са например: търговия и ремонт на автомобили, лични вещи и
стоки за домакинствата (за 2002 г. индексът на
тяхната брутна добавена стойност спрямо
предходната година е 106,1, а за 2006 г. –
съответно 111,1); транспорт (съответно 103,6
и 110,6); други дейности, обслужващи обществото и личността (122,4 и 115,8); хотели и
ресторанти (105,7 и 106,7) [6] и др. Това поставя под сериозно съмнение неокласическата
теза, според която стимулирането на вътрешното търсене не би имало значение у нас, поради отворения характер на българската икономика.
Б. Възможности:
1. Ако се постигне едно добро ускоряване
на усвояването на еврофондовете, тогава, заедно с тях, и при сравнително малки допълнителни публични разходи, кейнсианският мултипликатор би бил достатъчно мощен и би съдействал за включването на акселератора.
2. Банковата система у нас е стабилна и
има висока капиталова адекватност. На нея
обаче и липсва достатъчно свободен кредитен
ресурс, поради което лихвеният процент у нас
е твърде висок. Ето защо едно насочване на
ресурси от фискалния резерв към банковата
система вероятно би допринесло за известно
намаляване на лихвения процент и за разширяване на кредитораздаването.

В. Слаби страни:
1. Страната е изключително силно зависима от външно финансиране, поради недостига
на национални капиталови ресурси. Напоследък у нас външните инвестиции са силно свити.
Това означава, че независимо от високия фискален резерв, за който сега много държави
биха мечтали, нашата икономика всъщност е
далеч по-слабо осигурена с налични ресурси, в
сравнение с много други страни в Европа.
2. Наличие на валутен борд, който е сериозен ограничител, като при това трябва да се
съхранява доверието в него.
Г. Заплахи:
1. При евентуално прилагане на кейнсианския модел съществува известна, макар и все
още недоказана опасност от спад на доверието
към валутния борд у нас. А това е риск, който
не е за подценяване, като се има предвид горепосочената силна зависимост на националната
икономика от чуждестранните инвеститори.
2. Опасност от увеличаване на дефицита
по баланса на текущата сметка, въпреки, че
напоследък той се намали чувствително.
3. При едно успешно приложение на стимулираща търсенето програма съществува
известна вероятност да се запази сегашното
статукво от гл. т. на структурата на българската икономика по сектори и подсектори. А много от нашите производства са с ниска добавена
стойност и не могат да осигурят високи доходи
на домакинствата в близка перспектива.
4. Наличие на известна, макар и вече намаляваща опасност, от проявление на W –
образно дъно на Световната криза. При евентуално, макар и малко вероятно подобно развитие на обстоятелствата, неокейнсианските подходи в нашата икономика просто биха изчерпали своите възможности.
Изводи и препоръки
Общият извод, който би могъл да бъде
направен е, че приложението на неокейнсиански мерки има големи шансове да предизвика
бързо оживление в българската икономика. Ако
се приеме общоприетото очакване напоследък,
че големите развити държави вече са започнали
да излизат от рецесията, при това именно като
следствие от използването на подобни механизми, тогава и оптимистичните прогнози за понататъшното развитие на българската икономика би следвало да имат основание.
Като реалисти обаче не би трябвало да се
абстрахираме от обстоятелството, че тези под17
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ходи, в случай на евентуално приложение в
условията на България, биха се характеризирали като рискови. Следователно те биха се отразили върху кредитния рейтинг и особено –
върху очакванията на известна част от външните инвеститори. От друга страна приложението
на такива методи изисква много добра координация, както и склонност към поемането на
риск. Като вземем под внимание и голямата
обвързаност на икономиката ни с външните
пазари в Еврозоната, както и очакванията, че в
перспектива там търсенето на вносни стоки и
услуги постепенно ще се увеличава, е малко
вероятно да се стигне до приложението на стимулираща експанзивна фискална политика.
Що се отнася до неокласическия подход,
както вече видяхме, той не гарантира бързо
появата на оживление и подем, но затова пък е
по-малко рисков и обещава сравнително добри
перспективи в бъдеще. Ето защо е доста повероятно именно той да бъде основата на българската антикризисна програма, независимо
че се различава от подходите, които в момента
се прилагат в много от големите държави.
Наред с всичко това би било интересно да
се формулира една интересна хипотеза относно бъдещото развитие както на конкретните
икономики, така и на Световната икономика.
Вероятно в близка перспектива (в случай, че
излизането от кризата се окаже успешно в дългосрочен план), в по-развитите и особено в поголемите национални икономики, ще има известна тенденция към засилване на влиянието в
теорията и практиката на кейнсианския начин
на мислене. Все пак, последният ще бъде в
един доста актуализиран и осъвременен вариант и съобразен с императивите на Икономиката на знанието. А що се отнася до тези държа-

ви, които са едновременно по-слабо развити и
по-малки териториално, то техните правителства и централни банки ще останат в по-голяма
степен верни на неокласическата ортодоксия.
Все пак, и те ще прилагат някои кейнсиански
по своя характер подходи, но в съчетание и
при преобладаването на неолибералните ценности. Последното предполага и по-ниска степен на фискално разпределение на БВП, както
и по-ниски правителствени разходи.
От друга страна, с оглед на необходимостта да се усъвършенствува структурата на
българската национална икономика и постепенно да се разширява делът на повисокотехнологичните отрасли, все пак, независимо от всичко, посочено по-горе, трябва да
се предприемат и съществени стъпки в посока
към увеличаване на инвестициите в сферата на
образованието.
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Abstract
In the report are overseen different variants of the anti-crisis policy from the positions of the most important
present economical theories. Their strong and weak parts are also indicated in the conditions of the specific
Bulgarian economy. In this context is made a try to show the trends of her development in the future.

18

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2010 (27)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2010 (27)

ЗА ПАРАДИГМАТА „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
Димитър Ченешев
Технически университет, София
Резюме
В доклада се търси отговор на въпросите: „Парадигма ли е устойчивото развитие?” и „Ще проработи ли
парадигмата „устойчиво развитие” в условията на финансово-икономическата криза?”. Аргументацията е на
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При анализиране на проблематиката ще се
постараем да избегнем грешките на линейното
/или-или/, барикадното мислене (критикувано
от Макс Вебер), за да не стигнем до грубите
еднозначни квалификации от рода на това, който е за устойчивото развитие е против принципите на свободната пазарна икономика и е за
тоталната намеса на държавата. В същото
време ни е трудно да приемем, че устойчивото
развитие може да се обоснове с понятия от
рода на социално справедлив растеж, устойчиво щастие, интегративна справедливост на разпределение на шансовете, т.е шансове за бъдещите поколения. Не отстояваме и становището на Ноам Чомски, който в едно интервю
казва да не вярваме на САЩ, защото е логично
подозрението, че техни умни хора са измислили концепцията за „устойчивото развитие”, за
да прикрият своите истински ползи от реално
съществуващото неустойчиво развитие. За нас
теоретичният проблем е концепцията за устойчивото развитие като заявка за научен прогрес
част от какво е? От кумулативния или революционен процес, в смисъла който ги употребява
Томас Кун [5]. Изходната ни теза е, че „устойчивост” и „неустойчивост” са неизменна част
от същността на всяко явление на всеки феномен природен или обществен. При тяхното взаимодействие се получава сенергиен ефект,
който винаги извежда действителността в ново
състояние.
За прецизността и добронамереността на
нашите бъдещи разсъждения ще припомним, че
думата парадигма произлиза от гръцката дума
παράδειγμα (paradeigma), която означава „модел” или „пример” и от думата παραδεικνύναι
(paradeiknunai), означаваща „демонстрирам”,
затова може най-общо да се формулира, че
парадигмата е ключов модел, образец, или
метод (за постигане на определен вид цели).

Често тя е най-характерното, основно свойство
на една теория или направление на науката.
Томас Кун определя „парадигми… това са всеобщо признати постижения, които за определен
период от време предоставят на една практикуваща научна общност модели на проблеми и
тяхното решаване” [5].
В случая с парадигмата „устойчиво развитие”, предстои да се отговори на въпросите: тя
изградена научна теория /парадигма/ ли е или
хипотеза, която се нуждае от солидна научна
аргументация? Първо, може ли да се приеме,
че неустойчивото развитие е аномалия по смисъла на Томас Кун, предизвикваща криза в
научното обяснение на социално икономическото развитие и научната общност обединена
около парадигмата „устойчиво развитие” ще
отстрани аномалията и ще реши кризата в науката. Второ, концепцията за устойчивото развитие внася ли нова историческа и научна перспектива за изслодователските общности? Според Т. Кун всяка научна революция променя
историческата перспектива на общността, която преживява тази революция, тогава промяната на перспективата би трябвало да повлияе на
структурата на учебниците и на изследователските публикации [5].
Важен аспект според Л. Сивилов на теорията на Томас Кун е това, че парадигмите са
определени като несъизмерими, което значи,
че две парадигми не могат да бъдат сравнявани
една с друга и в този смисъл той отрича кумулативният процес в науката, т.е. постоянното
нарастване масива от истинно знание за света.
Според парадигмалната представа за научен
прогрес действителният прираст в науката бележат само научните революции, които променят и смисъла на онези понятия, които продължават да функционират като остатъци от предишни теории.
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Всяка научна общност добрала се до нова
парадигма, изгражда из основи друга картина
на света и всяка прилика с функциониращите
извън тази парадигма отломъци от предишното
знание е илюзорна [5].
Новата парадигма, която измества старата
не е задължително да е по-добра, защото критерия за оценка зависи от самата парадигма.
Ако приемем, че устойчивото развитие като
нова парадигма (теория) дава обяснение и решение на проблемите възникнали в резултат на
неустойчивото (циклично) развитие, остава да
се даде отговор на въпроса тези обяснения и
решения по-добри ли са от възприетата преди
това парадигма (теория).
Алберт Айнщайн публикува своята теза за
специалната теория на относителността, която
оспорва законите, които лежат в основата на
Нютоновата механика. В този случай новата
парадигма свежда старата до особено положение. Чрез парадигмата (теорията) за устойчиво
развитие можем ли да направим извода, че
теория за неустойчивото /циклично/ развитие
има ограничена валидност?
Да се отстоява по принцип парадигмата в
науката, т.е теория претендираща да даде универсално (крайно решение) на един проблем (в
нашия случай на взаимовръзката между общество, икономика и екология) е срамежлив опит
да се върнем към завършените, абсолютните
теоретични системи, най-ярък пример, за които
е Хегеловата философска система. Тя умъртви
диалектическия метод, умъртви единство и
борба на полярните противоположности, за
докаже тържеството на абсолютната идея.
За това звучи неубедително, че устойчивото развитие няма алтернатива. Основните положения в тази концепция са дефинирани на
„Срещата на върха на Земята” в Рио де Женейро през 1992 г. „Устойчивото развитие на
човешкото общество е призвано да се справи с
предизвикателствата на днешния ден като същевременно създаде предпоставки за по-добро
бъдеще. Това е концепция за един посправедлив в икономическо, екологично и социално отношение свят, концепция, акцентираща върху неразривната връзка между икономика и екология. Устойчивото развитие има фундаментален характер и е безалтернативна стратегия на човечеството през 21 век.” [3].
Повод за нашия анализ е констатация, че
след Конференцията на ООН за околната среда
и развитие през 2002 г. в Йоханесбург, концепцията се налага като „нова парадигма на
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развитие, интегрираща икономическото развитие, социално развитие и опазване на околната
среда като вътрешно зависими и взаимно поддържащи се елементи на дългосрочно развитие” [4]. Но това достатъчно ли е да се появи
нова научна парадигма? Това, според нас, е
един политически проект, с който се ангажира
ООН. Проект, който да мобилизира „обществени и частни ресурси за развитие и използвайки
знанията, способностите и енергията на всички
социални групи в грижа за бъдещето на планетата и населението й” [4].
Безспорен е морално политическият заряд,
който трябва да ангажира вниманието на световната общественост във всичките й измерения за един по-справедлив в икономическо,
екологическо и социално отношение свят. Това
обяснява защо с реализацията на този проект
се ангажира ООН и няма нищо смущаващо, че
големи научни общности се ангажират с изясняване на теоретичната проблематика свързана
с него. В този смисъл оценяваме положително
и усилията на Клуб „Юндола 99”.
За нас възниква въпроса, неободимо ли е
научната общност да се стреми да обоснове
научно направление /парадигма/ „устойчиво
развитие”. Според нас, няма смисъл по няколко съображения.
Първо, защото не може да се твърди, а
още по-малко да се приеме за възможно научно да се докаже, че устойчивото развитие има
фундаментален характер и е безалтернативна
стратегия на човечеството през 21 век.
Второ, ще повторим нашата първоначална
теза, че „устойчивост” и „неустойчивост” са
неизменна част от същността на всяко явление
на всеки феномен природен или обществен.
При тяхното взаимодействие се получава сенергиен ефект, който винаги извежда действителността в ново състояние. Ще илюстрираме
това си твърдение с връзката между устойчивото развитие и финансово-икономическата криза.
Условно ще приемем, че теоретичните
построения за „устойчивото развитие” и „финансово-икономическа криза” за две отделни
парадигми. По определението за парадигмите
те както отбелязахме по-горе взаимно се изключват, което в действителност не е истина.
Трудно ще се намерят аргументи, че финансово-икономическата криза не постави на преоценка твърденията за устойчиво развитие. Доказателствата са следните. Първо, трудно една
морална доктрина „интегративна справедливост
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на разпределение на шансовете, т.е шансове за
бъдещите поколения” да се превърне в императив, с който ще се съобразява цикличността в
развитие на икономиката и свързаните с това
екологични проблеми. Още по-нелогично звучи
постулата, че развитието трябва да бъде устойчиво, т.е. непрекъсваемо и с увеличаваща се
интензивност. Съдържателно това означава, че
развитието има две страни: 1) наличие на развитие на процес на реално увеличаване на благосъстоянието; 2) устойчивост на процеса на
развитие – наличие на условия за непрекъснато
продължаване на развитието при увеличаване
на неговата интензивност. Последното е нонсенс от научна гледна точка дори да приемем
конкретното обяснение, че съвременното разбиране за устойчивост предполага запазване на
цялата ресурсна база на развитие (на шега това
е по силите само на бог, а не на човечеството).
Освен природната среда като основа на всички
дейности тук трябва да се включват изградения
капитал, социалния и човешки капитал, културното наследство. Второ, на макроикономическо
равнище. Парадигмата „устойчиво развитие” се
превърна в птицата Феникс за учените, които
повярваха, че от катаклизмите на неустойчивостта може да се възкръсне с устойчиво развитие. Устойчивото развитие от гледна точка на
диалектиката на процесите в социалноикономическата реалност е нонсенс. Световната финансова и икономическа криза потвърди цикличността в развитието на социалноикономическата система и нелогичността на
усилията да се теоретизира устойчивото развитие като панацея. Просто в природата и обществото устойчивостта е условна. Но в науката
устойчивостта в продължение на десетилетия
беше и все още е доминираща парадигма. Тя
не може да даде отговор на поредица въпроси:
„Кои характеристика на устойчивото развитие
са устойчиви?; „Какво става с устойчивото
развитие при криза?”; „Какво се случва със
социално справедливия растеж, когато ножицата между равнищата на потребление за физическо оцеляване на масата от хора и равнището на неоправданото охолство на елита (политически и икономически) се разтваря несправедливо?”.
На микроикономическо равнище не се говори директно за устойчиво развитие. Например употребява се термина устойчиво функциониране, което се определя като период, през
който оперативните и финансови характеристики на компанията остават постоянни. Като най-

съществена характеристика на това функциониране е устойчивият растеж, който е максималният растеж, който компанията може да
постигне без промяна на оперативната и финансовата си дейност. Устойчивият растеж се
явява индикатор за максималния растеж, който
компанията може да постигне, без да променя
параметрите на оперативната си и финансова
дейност. Всяко изменение в тези параметри
променя възможностите за растеж. Никоя компания не може да расте неограничено във времето. Развитието на всяка компания минава
през редуващи се периоди на ускорен растеж и
устойчиво развитие [1].
Трето, понятието устойчиво развитие се
формулира с три компоненти – икономика,
общество и природа. Самото съдържание на
понятието за устойчивото развитие е комплексно и ако се търсят научни решения, това налага ангажирането на целия спектър от науки.
Това означава, че пред тях се предпоставя „мегапарадигма”, която изисква да се съвмести
научния апарат на монопарадгималните и полипарадигмалните науки. Монопарадигмални
науки, при които не съществуват принципни
различия относно обекта, който се изучава,
границата на предметната област, съизмеримостта на научноформираните твърдения,
единство на научно формираните твърдения,
единство на понятийния и терминологичен инструментариум и т.н. Това са естествените и
точните науки, които са еталон за научност за
всички останали науки. Второ, полипаридигмални науки, които се характеризират с поредица от дилеми породени от научна незрялост.
Това са повечето социални науки [1].
В този смисъл парадигмата „устойчиво
развитие” в контекста на определението на
Томас Кун за парадигмите може да бъде употребено само като набор от практики, които
определят една научна проблематика през определен период от време. Затова „устойчивото
развитие” може да бъде определено като полипарадигмалност (с недостатъчна научна зрялост) и с тенденция за монопарадигмалност
(липсата на различия относно природата на
анализирания обект, границите на предметната
област, но липсващата съизмеримост на научно формулираните твърдения, липсващо единство на понятийния и терминологичен инструментариум).
Четвърто, в социалните науки понятието
парадигма се употребява неправомерно с кибернетичното му значение, което в най-общ
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смисъл означава идеен първоначален модел за
намаляване на хаотичната маса до някаква
форма на ред. Очевидни са приликите с концепцията за ентропията в химията и физиката.
Парадигмата там е един вид забрана да се продължи всяко действие, което би увеличило
крайната ентропия на системата. С теорията за
устойчивото развитие не се ли предписва някаква забрана, за да се предотврати неустойчивостта на света, в който живеем?
Пето, ако все пак се твърди, че устойчивото развитие е парадигма, то трябва да се отчете казаното от Томас Кун за допарадигмалния
период, за който са характерни чести и сериозни спорове за правомерност на методи, проблеми и стандартни решения, макар че те служат по-скоро за разграничаване на школи, отколкото за постигане на съгласие [5].
Шесто, има и другата възможност предложена от Томас Кун да се обоснове тезата, че
устойчивото развитие поражда време на научни
революции, т.е. когато парадигмите отначало
се атакуват, а после стават обект на промяна
[5]. Но това е тема за привържениците на твърдението, че устойчивото развитие е парадигма,
което твърдение те трябва да докажат.
В заключение силно се надяваме, че усилията да се обясни парадигмата „устойчиво

развитие” няма да се превърне само в модерна
(жаргонна) дума предназначена за впечатляване
на широката публика претендирайки за някакво
познание. Модерните думи, въпреки че се срещат широко често имат неясно значение. Универсалната употреба на едно понятие не го
прави научно, истинно. И накрая усилията ни
да обясним социално-икономическата реалност, вкарвайки я в една парадигма може да
предизвика бумерангов ефект, т.е. парализа на
парадигмата – невъзможността да се види отвъд настоящия модел на мислене.
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Abstract
An answer to the following questions is being searched in the report: „Is stable development a paradigm” and
„Will the paradigm „stable development” work in the terms of the economic and financial crisis?". The
argumentation is based on the theory of Thomas Kuhn for the paradigms and publications on the concept of stable
development.
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СТРАТЕГИЯТА „СИН ОКЕАН” – ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Елиза Лазарова
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Резюме
В основата на пазарната икономика стои конкуренцията, която изисква непрекъснати инвестиции, както в
технологичното и продуктовото обновление, така и в организационните и пазарните иновации, свързани с високи разходни норми. Това изправя фирмите пред избор между диференциация или придържане към ниски разходи. Изострената конкуренция формира т.н. „червен океан”, в който конкурентите предимства на фирмите
непрекъснато намаляват, поради експлоатацията на съществуващото търсене. Осигуряването на устойчиво
развитие налага изграждане на стратегия за неоспоримо пазарно пространство или т.нар. „Син океан”, която
създава и контролира ново търсене и обезсилва конкурентната борба. Стратегията „Син океан” се вглежда в
алтернативните индустрии и търси причините за клиентския избор.
Ключови думи: „Син океан”, стойностна иновация, стратегия, пазарна динамика, конкуренция
Key words: blue ocean, value innovation, strategy, market dynamics, competition

Увод
Устойчивото развитие е цел на всяка една
организация, но особено важно е да бъде постигнато в условията на криза, когато борбата за
оцеляване на пазара е най-ожесточена. За постигане на устойчиво развитие са разработвани
множество методи и подходи, но един сравнително нов подход в това направление е идеята
за стратегията „Син океан”. В основата на този
подход стои създаването на неоспоримо пазарно пространство, с цел обезсилване на конкуренцията. Тази стратегия може да бъде разглеждана като съвременен поглед върху диверсификацията, а резултатите от нея в световен
мащаб са отдавна налице.
1. Стратегията „Син океан” – нов поглед върху
диверсификацията
1.1. Видове диверсификация
За да се изяснят предпоставките за създаването на стратегията „Син океан” и нейното
мястото, ще се спрем върху възникването и
развитието на процеса на диверсификация.
Диверсификация в превод от английски
език (diversification) означава разнообразяване.
В икономиката това понятие се е наложило
като разширяване на асортимента на предлаганите продукти или услуги и/или излизане на
нови пазари [1]. Диверсификацията търпи своя
възход в края на 60-те и началото на 70-те
години на миналия век, преминава през периоди на отхвърляне, но еволюира до засилено
присъствие в стопанския живот. Съществуват
множество класификации на този процес. Една
такава класификация [2] разглежда диверсификацията в зависимост от посоката на осъщест-

вяване и степента на сходство между настоящите и новите продуктово-пазарни сфери на
дейност, като я разграничава на концентрична,
вертикална, хоризонтална и конгломератна.
Концентричната диверсификация е тясно свързана с досегашната дейност на фирмата и разширеното производството на сходни продукти e
с цел синергичен ефект. Основание за определяне на диверсификацията като вертикална е,
когато производството обхваща предходни или
последващи фази от технологичния процес, с
цел независимост от доставчици или дистрибутори. Хоризонтална диверсификация е налице
при производство, което използва текущото
технологично оборудване за произвеждане на
други продукти, подпомагайки текущите пазарни позиции или завладяването на нови пазари.
Конгломератна е диверсификацията, която цели навлизането на изцяло нови пазари, с цел
минимизиране на риска от промени в пазарните
условия на текущото производство.
1.2. Същност на стратегията „Син океан”
Идеята за стратегията „Син океан” възниква в началото на 2003 г. в резултат от задълбочените изследвания на В. Чан Ким и Р. Моборньо. В основата на тази идея стои разбирането, че не съществува постоянно печеливш
бизнес или индустрия, а стратегическите действия са основният фактор за създаването им. За
да може да се гарантира устойчиво развитие е
необходимо да се открои производството от
конкурентното предлагане, като се създаде
стойностна иновация, която да гарантира скок в
стойността за потребителя и производителя.
Това може да се постигне с помощта на стра23
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тегически действия за създаване на фокус върху производството и предлагането. За целта се
използва следния набор от действия за създаването на стратегията:
− отстраняване на факторите, които не
носят стойност за потребителите, но
създават разходи за производителите;
− редуциране на разходните фактори,
които не са толкова важни за потребителите
− увеличаване на факторите, които са
ценни за потребителите;
Високо

−

създаване на нови фактори, които ще
донесат допълнителна стойност и ще
бъдат основния фокус, с който бизнесът ще бъде свързван от потребителите.
Когато тези действия бъдат приложени, в
резултат се получава стойностна иновация,
която привлича потребителите от различни пазарни сегменти, едновременно с което, намалява разходната норма на производителя. Схематично, този ефект може да бъде представен
така (фиг. 1.).
ниво

Бизнесразходи

стойностна
иновация

Потребителска
стойност
Ниско

ниво

Фиг. 1. Стойностна иновация – резултат от увеличена потребителска и бизнес стойност

От фигурата става ясно, че потребителите
са склонни да оценят дадено бизнесрешение и
при по-ниски разходи за фирмата. Водещ мотив
при избора са създадените нови стойности и
увеличението на текущите ползи. Чистата технологична иновация няма да доведе до съществено увеличаване на търсенето на предлагания
продукт. Но спазвайки основните действия от
стратегията „Син океан” фирмата трябва да
избере подходящите фактори за редуциране и
отстраняване, които не биха оказали негативно
влияние при вземането на потребителското
решение, но биха намалили разходната норма
на бизнеса.
Важно е да се подчертае, че ожесточената
световна конкуренция непрекъснато увеличава
предлагането на стоки и улуги, но данни за
увеличаване на търсенето в световен мащаб не
са отчетени [3]. Ето защо излизането от конкурентната рамка със стойностна иновация е
единствена възможност за устойчиво развитие,
защото по този начин се обхваща ново търсене, което конкурентите до този момент не са
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усвоили, а потребителите не са индикирали
своята необходимост. Стратегията „Син океан”
не е просто иновация, а изхождайки от идеята
за конгломератна диверсификация и доразвивайки я до ниво създаване на качествено нов
продукт, на качествено нов пазар, създава неуспоримо пазарно пространство.
1.3. Сравнителен анализ на конгломератната
диверсификация и стратегията „Син океан”
Стратегията „Син океан” може да бъде
разглеждана като съвременен поглед върху
диверсификацията или по-точно като естествено продължение на идеята за конгломератна
диверсификация. Като основа на това твърдение е общата идея за генериране на добавена
стойност и навлизането в нови за предприятието пазари с продукти, които компанията до този
момент не е предлагала. Аспект на конгломератната диверсификация е търсенето на синергичен ефект между произвежданият до момента
продуктов асортимент и новият пазарен продукт, с цел намяване на пазарния риск от ди-
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намично променящата се конкурентна среда.
За стратегията „Син океан” основополагащ е
мотивът за излизане извън рамките на съществуващата конкуренция, като по този начин се

гарантира устойчивото развитие. Може да се
каже, че конгломератната диверсификация
служи за основа на идеята „Син океан”. Това
най-добре проличава в табл. 1.

Табл. 1. От конгломератна диверсификация към стратегията „Син океан”
Параметри на
анализа
1. Пазарна ориентираност
2. Продуктов
асортимент
3. Добавена
стойност
4. Конкурентен
профил
5. Вид иновационен подход
6. Разходна
структура

7. Превенция от
риск

Конгломератна диверсификация

Стратегията „Син океан”

− излизане на нови пазари;
− усвояване на ново за организацията търсене;
− създаване на нови продукти за организацията;

− създаване на нови пазари;
− създаване на качествено ново търсене
за потребителите;
− създаване на концептуално нови продукти за потребителите и за организациите;
− генерира нова стойност за потребителите;
− търсене на алтернативни производства,
с цел модифициране;
− открояване от конкурентния профил на
всички пазари, чрез налагане на нови
пазарни фактори;
− продуктова иновация;
− стойностна иновация;
− намаляване на съвкупните разходи за
сметка на разходите за производство,
иновация и маркетинг, поради отстраняване и намаляване на основните разходни фактори за отрасъла;
− пазарен риск – създаване на ново пазарно пространство, без ясен конкурентен профил;

− добавяне на допълнителна стойност за
потребителите;
− търсене на синергичен ефект в производството;
− следване на конкурентния профил на
целевия пазар, в който ще се развива дейността;
− технологична и/или продуктова иновация
− увеличение на разходите за производство,
иновация и маркетинг в условията на нов
пазар;

− пазарен риск – превенция за промени в
пазарните условия на основното производство;
− финансов риск – намалява риска от загуби, чрез портфейлно инвестиране.

2. Приложение на стратегията „Син океан” –
основа за устойчиво развитие
В условията на криза, създаването на „Син
океан”, който да гарантира устойчиво развитие
на фона на множеството фалити е от съществено значение. Стандартната конкурентна борба предлага инвестиране в технологични и продуктови иновации, когато увеличената разходна
норма не се компенсира от ниска печалба, а
едно ограничено търсене по време на криза е в
състояние да доведе до най-тежките последици.
Ето защо ограничаването и отстраняването на
излишните разходи са първото нещо, което
следва да се предприеме и това най-често се
предлага от антикризистните стратегии. Но за
да се превърне една антикризистна стратегия в
„Син океан”, трябва тези действия да се извършат на фона на специфичен анализ.
Първо трябва да се анализира потребителският вкус, за да се отсеят важните за него

отраслеви фактори и тези, с които потребителят е готов да се раздели.
Второ, когато се изяснят тези параметри,
трябва да се разгледат алтернативите отрасли,
между които потребителят избира, за да се
определи какви фактори може да се добавят
към новия продукт и кои фактори липсват и
трябва да се създадат. Едва тогава новосъздаденият продукт е готов да отстои на тежкото
икономическо положение и да реализира устойчиво развитие.
В световната практика прилагането на тази
стратегия е вече налице. В изследване между
108 новосъздадени компании върху дела им на
приходите и печалбите [3] бе установено, че
86% от тях са резултат от разширяване на
марката и размерът на приходите им възлиза
на 62%, но печалбата, която генерират е едва
39%. Докато компаниите, които използват
стратегията „Син океан” формират марж на
печалбата е 61%, макар да съставляват едва
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14% от новосъздадените компании и създават
38% от всички приходите.
Съществуват примери за приложение на
стратегията „Син океан” във всички сфери на
икономическия живот. Именно защото печелившите пазарни позиции не са резултат само
от технологично, а от стойностно развитие,
тези стратегически действия, не зависят от динамиката на пазарното пространство. За гарантиране на устойчивото развитие е необходимо
тези стратегически действия да се извършват
периодично.
Изводи и препоръки
Стратегията „Син океан” може да е създадена на основата на стратегията за диверсификация, но тя не се изчерпва с нея. Предложените аналитични рамки и действия я превръщат в
еволюирала форма на диверсификация, която

прави възможно устойчивото развитие, дори и в
криза. Стойностната иновация е едно ново понятие, което разкрива механизма на потребителският избор и премахва дилемата диференциация или придържане към нисък разход. Конкуренцията се обезсмисля, а новосъздаденото
пазарно пространство чрез „Син океан” предоставя неоспорими предимства.
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„BLUE OCEAN” STRATEGY – PREMISE FOR STEADY GROWING
Elitsa Lazarova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The competition provides the basis of economics, which requires continual investments in technological
and product updates as well as organizational and market innovations bounded with high costs. That leaves
companies the choice of differentiation or staying at low costs. The intense competition forms so called „red
ocean” in which the competitors advantages are decreasing, because of the current demanding. Ensuring steady
growing requires creation of market space strategy or so called „blue ocean” strategy which creates and controls
new demanding and weakens the other competitors. The „Blue Ocean” strategy looks into the alternative
industries and seeks the causes of client’s choice.
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ВЛАСТТА КАТО НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Мариана Ушева
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
Управлението се осъществява чрез въздействие. В мениджмънта повечето въздействия се осъществяват
чрез влияние въз основа на определената (длъжностно) власт. Влиянието на ръководителя върху подчинените е
в основата на същността на управленската дейност. Основните възможности за влияние са заложени в наличието на власт и адекватното използване на властовите правомощия, обезпечавайки реален баланс между личностния подход към служителите и изискванията на конкретната работа. Именно този баланс на властта дава
равновесието в социалните отношения в организацията, тоест да не се създават нито излишна зависимост, нито
излишно потискане на подчинените, защото може да се отрази негативно върху техните резултати. За съвременния ръководител е особено важно да умее да управлява адекватно властовите си правомощия, обезпечавайки реален баланс между личностния подход към служителите си и изискванията на конкретната работа.
Именно този баланс на властта дава равновесието в социалните отношения в организацията.
Ключови думи: управление, власт, влияние, ръководител
Key words: management, power, influence, the head

Увод
Едно от най-важните условия за осъществяване на адекватно управление е наличието на
власт, но според Гълбрайт „...открай време
думата власт е сред малкото слова, които са
често използвани и на пръв поглед без особена
необходимост да се осмислят…” [2].
Властта има различни форми, различни
източници, може да бъде измерена по различни
начини. В широк смисъл на думата властта
може да се определи като способност на индивида да контролира и променя средата, включително и поведението на околните.
Властта, която има ръководителят, не е
задължително да е властта, която му дава неговата длъжност. Може да има и други възможности за влияние на хората. В мениджмънта са
известни различни типологии на властта, но нека разгледаме типологията на властта найобщо.
Първо трябва да се разбере откъде произлизат различията във влиянието и каква е основата на това влияние. Властта винаги има източник, тоест един човек притежава нещо, което му дава възможност да влияе на поведението на друг човек. Това може да бъде: длъжност
(ръководна, по-високо платена и обвързана с
ръководни функции), ресурси, които са на разположение на ръководителя, знания, опит, личностни качества и т.н. Всичко това може да бъде източник на влияние, а следователно и източник на власт.

1. Източници на властта
В началото Френч и Рейвън са фиксирали
пет базови източника на власт: принуда, експертиза, закон (правото да се вземат решения),
пример (харизма), възнаграждение [8]. Покъсно изследователите започват да разглеждат
и такива източници като властта на информацията, властта на връзките, властта на ресурсите [5].
Всички източници на властта, използвани
при управлението на организацията, могат да
бъдат обединени в две големи групи.
В първата група са тези, които имат личностна основа. При това в основата на тази
власт са знанията, уменията, личностните качества или длъжностните правомощия на човека, който използва властта. Те включват в себе
си експертната власт, властта на примера, традиционната власт, информационната власт,
властта, основаваща се на убеденост.
Във втората група са източниците на
властта, които имат организационна основа.
Властта, имаща организационна основа, се базира на ресурсите и възможностите на организацията. Те включват власт на наказанието, на
наградата, ресурсите, контактите.
Нека ги разгледаме по-подробно.
1.1. Личностна основа на властта
Когато съществува зависимост на знанията на едно лице или група, от знанията на друго
лице или група, това знание се превръща в източник на власт.
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1.1.1. Експертна власт
Експертната власт или както още я наричат „власт, основаваща се на експертни знания” – това е способността на ръководителя да
влияе на подчинените си заради подготовката,
равнището на образование, опита, таланта,
уменията и навиците си [5].
Този вид власт не е свързан пряко с определена власт. Още повече, че експертна власт
могат да имат както ръководители, така и изпълнители, при условие че в определени въпроси те са по-компетентни от останалите. Нека
разгледаме това по-подробно: откъде идва възможността за влияние, тоест по каква причина
у хората възниква желанието да се подчинят?
В основата на експертната власт е вярата
на изпълнителя в това, че влияещият има специални знания, които ще позволят удовлетворяването на потребностите на подчиняващия се.
Това е така наречената „разумна вяра”.
Един от най-ярките примери за експертната власт е влиянието на лекаря над пациента.
Пациентът вярва, че лекарят е много повече
наясно в медицинските въпроси от него, затова
трябва да го слуша и да изпълнява предписанията му. Същият е и механизмът на влиянието и
при управлението на всяка организация.
Ако се разглежда експертна власт в това
отношение, това е властта, която опитен ръководител има спрямо млад и неопитен служител
или обратното (малко по-рядко срещано) –
опитен работник по отношение на млад ръководител.
1.1.2. Властта на примера
Харизмата е власт, в основата на която е
силата на личните качества и способности на
ръководителя. Подчинението на такъв лидер се
основава на личното доверие и се определя от
представите на индивида за харизмата. Хората
се подчиняват не толкова на човека, колкото на
харизмата, която му дава влияние и авторитет.
Властта на харизматичния лидер – това е власт
на символа. Това е властта, притежавана от
силна и ярка личност, която приковава вниманието. Но не бива да се забравя, че тази власт
не произтича само от конкретната личност, а и
от следващите я подчинени, последователи,
сподвижници, ученици. При това способността
да се влияе на поведението на подчинените се
дължи на това привлекателни или непривлекателни са за тях едни или други черти на характера на ръководителя [6]. Ръководителят е
„еталон”, на който подчинените искат да подражават - видът власт може да бъде наречен и
28

„еталонен”. Тази власт обаче е фанатична, но
едновременно с това и ситуативна. При промяна на ситуацията, с появяването на нова обстановка славата на лидера бързо може да изчезне
и той да загуби своето влияние.
1.1.3. Традиционната власт (или законната
власт, правото на власт)
Традиционната власт е възможността и
способността за влияние на подчинените заради
служебната позиция и регламентираните права
по длъжностна характеристика.
В основата на традиционната власт е възприемането (и подчиняването) на традицията за
властта на длъжностното лице. При това изпълнителят вярва, че влияещият има право да
дава заповеди, а неговият дълг е да им се подчинява. Това се случва, защото изпълнителят
очаква, че подчинението ще доведе до удовлетворяването на социалните му потребности (да
продължи да работи в тази организация, да има
добри взаимоотношения с началника, да получава по-високо възнаграждение или премия,
благодарности и т.н.).
Всички ръководители (макар и само в началото, докато завоюват позиции) използват
традиционната власт, тъй като по длъжностна
характеристика имат правомощията да управляват хора.
Влиянието с помощта на традициите може
да се разглежда и от друга гледна точка, ако
културните норми в организацията „повеляват”,
че подчинението на началниците е желаното (и
задължително) поведение [3]. Системата обаче,
в чиято основа е традиционната власт, може да
рухне, ако не даде на своите лоялни и покорни
служители усещането за защитеност и просперитет. Днес се забелязва фактът, че хората
много по-малко се подчиняват на традициите,
отколкото преди. Резултатът от това е нежеланието (и дори отказът – активен или пасивен)
на работниците да изпълняват абсурдни заповеди или да се примиряват с оскърбителни забележки.
1.1.4. Информационната власт
Това е възможност и способност да се
влияе на поведението на хората, давайки или
лишавайки ги от правото на достъп до важна и
нужна за тях (в професионален и личен аспект)
информация.
Тази власт не е задължително свързана
със заеманата длъжност, макар че ръководителите разполагат с нея заради положението си, а
това ги прави своеобразен „информационен
център”.
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Властта, осъществена благодарение на
притежаваната информация отново е личностно
влияние. Става дума за това, че с важна и нужна за изпълнението на задълженията информация разполагат много работници във всяка организация, но не всички са в състояние да я използват. Използват я в свой интерес - тези, които искат да влияят на хората, но нямат други
източници на власт или по този начин искат да
засилят своето влияние. Така се разпорежда с
информацията, например секретарката, която
може да регулира потоците от информация,
стигащи до ръководителя.
Информационната власт трябва да се различава от експертната власт, която е свързана
с необходимостта от разбиране или способността да се използват определени данни. Информационната власт не изисква разбиране, тя
е основана само на „владеене” (и евентуално
„достъп”).
1.2. Организационна основа на властта
1.2.1. Властта на наказанието (принуждаването)
Властта на наказанието (принуждаването)
е възможността да се влияе на поведението на
подчинения чрез наказания, забележки, глоби,
понижения в длъжност, заплахата за уволнение
и т.н., е влияние чрез страх. Служителят може
да се страхува например да не изгуби работата
си, уважението на колегите си, самоуважението си и др. За да избегне подобни нежелателни
и неприятни ситуации, служителят се стреми да
не противоречи на началника, да изпълнява неговите указания и заповеди.
1.2.2. Властта на наградата (възнаграждението)
Това е възможността на ръководителя да
награждава подчинения за изпълнението на задълженията чрез предоставянето на определени
блага: премии, финансови награди, социални
придобивки, публична благодарност, преминаване на по-високо стъпало на кариерната стълбица и др. В този случай механизмът на въздействие е в това, че в зависимост от очакваното равнище на компенсация, подчиненият полага усилия, за да изпълни заповедта или разпореждането на ръководителя си. Това е един
от най-старите и достатъчно ефективни източници на властта. Но трябва да се помни, че
властта на наградата е ефективна само при условие, че ръководителят правилно е определил
кое именно в очите на подчинения е „награда”
и да го предложи. Защото за един „награда”
може да означава по-специално отношение или
публична похвала пред колегите, за друг –

единствено ценни са финансовите стимули.
Властта на наградата често се използва като
подкрепа на традиционната власт.
1.2.3. Властта на ресурсите
Това е възможността да се влияе на подчинените чрез регулиране на техния достъп до
ресурси.
Всяка организация в своята дейност използва ресурси – материали, финансови средства,
работна сила, техника, оборудване, инструменти и т.н. С разпределянето на ресурсите обикновено се занимават ръководителите на различни нива и отдели, като най-ценните и ограничени ресурси се контролират на най-високо
равнище на управление. А тази възможност за
контролиране на ограничени (но ценни) ресурси още повече укрепва традиционната власт на
ръководителите.
1.2.4. Властта на контактите
В нейната основа е способността на ръководителя да въздейства на служителите чрез
възприета асоциация за общуването му с влиятелни хора. Това е власт особено разпространена в България и с нея често се злоупотребява.
2. Власт, въздействие, влияние
Както казахме, управлението се осъществява чрез въздействие. При разглеждането на
възможностите за въздействие (тоест влияние
на поведението) на ръководителя на подчинените има няколко варианта:
− „Силово” въздействие - физическо
принуждаване, какъвто е бил робският
труд;
− Въздействие чрез положителна (отрицателна) подкрепа (според теорията за
поддръжката на американския психолог Б. Ф. Скинър) - използване на стимули за мотивиране на човека за изпълнение на поставените от ръководителя задачи [9];
− Въздействие на основата на използване
на властта - чрез психологическо влияние.
2.1. Влияние чрез „длъжностна” власт
В класическия мениджмънт повечето въздействия се осъществяват чрез влияние въз основа на определената (длъжностно) власт, тоест властта се свързва единствено с йерархията и делегираните права [1].
Влиянието днес е най-вече психологическо
(емоционално или разсъдъчно) въздействие, чиято цел е промяна на поведението на подчине29
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ните. Мотивирането и стимулирането широко
се използват в съвременната практика, но, разбира се, не е необходимо всеки път при поставяне на задача, свързана с изпълнението на
конкретни служебни задължения, ръководителят да обяснява причини, мотиви и т.н. Предполага се, че служителят просто трябва да си
свърши работата. Затова в нормални условия е
достатъчно ръководителят да даде указания, а
подчиненият трябва да ги изпълни. Именно това
е процедурата на влиянието чрез властта, която
е делегирана на ръководителя.
Така в практиката на управлението на организацията ръководителят в повечето случаи
влияе на подчинените си по пътя на ползването
на своята „длъжностна” власт. Но има и други
източници на властта.
Както знаем, има два вида власт – формална и реална. Обикновено властта се „връчва” на човека с длъжността, тъй като ръководната длъжност предполага наличието на властови правомощия. Властта, която дава длъжността, е именно формалната власт.
Формална власт имат всички ръководители. Но на практика се оказва, че двама ръководители на едно и също равнище в управленската йерархия имат различна степен на реална
власт.
Това може да бъде свързано с факта, че
единият от ръководителите има по-висок авторитет сред подчинените си, на база на това,
например, че е признат авторитет в работата си
е и е показал достойни за уважение човешки
качества. Практиката показва, че подчинените с
по-голяма готовност изпълняват указанията
именно на ръководител, когото уважават. Като
резултат се получава, че при едно и също равнище на властовите правомощия, реална власт
има този, който е завоювал по-висок авторитет.
В този случай говорим за реалната власт, която
съчетава формалната власт с готовността на
хората да се подчиняват на носителя на тази
власт.
Властта съществува не само тогава, когато се използва. Както казахме, тя е и потенциалът на влиянието – потенциалната възможност
да се влияе на поведението на други хора, за
да се получи определен резултат.
В какви случаи властта съществува, но не
се използва?
Това са случаите, когато служителят изпълнява достатъчно добре и качествено задълженията си и не е необходимо ръководителят
му непрекъснато да го насочва, контролира,
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мотивира и т.н. В тази ситуация има управленско въздействие, но много по-рядко, и касае
най вече възлагането на задачи.
2.2. Властта като процес на оказване на влияние
Властта се реализира само в социалните
системи, тъй като за възприемането на влиянието са необходими хора. Един индивид има
власт по отношение на друг, една група по отношение на друга и т.н. Властта е в основата
на живота на всяка организация, поддържа неговата структура и би могла да се нарече социално отношение. Още повече, че това са отношения в динамика.
2.2.1. Целенасоченост на влиянието
Това означава, че влиянието е насочено в
определена посока. В този смисъл могат да се
определят целите на организацията (или нейните филиали), нейните задачи или функции.
2.2.2. Последствия от влиянието
Нееднозначност на последствията от използването на властта. Тя може да се характеризира с определена непредсказуемост на последствията от влиянието. Например изпълнителят (служителят) не е съгласен със заповедта
(указанието, задачата) на ръководителя. В този
случай може да демонстрира явно или скрито
съпротивление и да не се подчини на властта. В
повечето случаи, поради страх от наказания,
това „неподчинение” е скрито. То може да се
изрази в различни ситуации и аспекти на поведение – възможно е работата да се извърши
некачествено, съзнателно да се закъснее със
сроковете, да се вземат „болнични” в найнеподходящия момент, да се „изгубят” необходимите документи и т.н.
2.3. Характеристики на социалното отношение
власт
2.3.1. Асиметричност
Асиметричността се проявява, когато един
човек в нещо превъзхожда друг. Това създава
определена зависимост, възможност за оказване на влияние. Би могло да се наблюдава не
само в служебните, но и в личните взаимоотношения;
Постоянно променящо се съотношение на
силите, водещо до стремежа да се промени,
или обратното – възстанови баланса на властта.
2.3.2. Зависимост
Никога не е съществувала и не съществува реална абсолютна власт, тъй като субектите, имащи власт, зависят едновременно и от
хората, и от обстоятелствата. В този смисъл
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обемът на властта се определя от степента на
тази зависимост. „Колко власт има един или
друг човек в дадена ситуация се определя не от
равнището на неговите формални пълномощия,
а от степента на зависимост от другото лице.
Колкото по-голяма е зависимостта на един човек от друг човек, толкова по-голяма е властта
на другия човек.” [4].
Всъщност откъде идва взаимната зависимост?
Подчиненият зависи от ръководителя, защото той решава въпросите, свързани с разпределянето на работните задачи и контрола над
изпълнението, въпросите за кариерното развитие, заплащането и т.н.
Но в същото време и самият ръководител
зависи от своите подчинени. Например, неговият авторитет зависи от това, колко добре се изпълнява работата в отдела, и е обусловено от
способностите на изпълнителите и желанието
им да си свършат качествено работата.
Освен това работниците често имат допълнителна информация, която може да бъде
полезна при вземането на решения. Имат неформални контакти с хората от другите отдели,
което в някои случаи облекчава решаването на
някои задачи, които ще е трудно да бъдат решени, използвайки само официалните длъжностни правомощия на ръководителя.
Взаимната зависимост изисква намирането
на определен баланс, при който социалните (и
в голяма степен, личностните) отношения ще
се намират в равновесие.
Ръководителят ще използва, в рамките на
необходимото, влиянието си върху подчинените, а те, от своя страна, няма да се чувстват
прекалено потискани и ще използват своите
способности и възможности за постигането на
целите на организацията.
Изводи
Както казахме за осъществяването на
адекватно управление е необходима власт. Без
влияние на работниците или служителите, без
целенасочено въздействие, на основата на различни източници на власт е невъзможно да се
управлява организация. Но старите концепции
от времето на А. Фойл, М. Вебер и Ф. Тейлър
трябва да бъдат преразгледани, като се взема
под внимание съвременните условия за бизнес
и сериозната роля на конкуренцията.
Трябва да се прави разлика между формалната и реалната власт. Само по длъжност-

ните характеристики, които определят формалната власт, е трудно да се съди за степента
на влияние на ръководителя. Реалната власт се
определя и от готовността на работниците или
служителите да се подчиняват на влиянието на
ръководителя.
Властта може да се разглежда и като потенциал на влияние - може да съществува, но
да не се използва. В този смисъл може да се
каже, че властта отразява социалните отношения в тяхната динамика.
За съвременния ръководител е особено
важно да умее да управлява адекватно властовите си правомощия, обезпечавайки реален баланс между личностния подход към служителите си и изискванията на конкретната работа.
Именно този баланс на властта дава равновесието в социалните отношения в организацията,
тоест да не се създават нито излишна зависимост, нито излишно потискане на подчинените,
защото може да се отрази негативно върху
техните резултати. Това е особено важно да се
помни от младите ръководители, които лесно
могат да попаднат в „капана” на традиционната
власт. Практиката показва, че в реалния живот
винаги има баланс на властта, който задължително се отразява върху постиженията и развитието на фирмата или организацията.
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AUTHORITY AS A NECESSARY CONDITION IN THE MANAGEMENT
Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
Management shall be carried out by impact. In the management most effects are carried out by influence on
the basis of the designated (official) power. Authority is an opportunity and the ability to affect the activities of
the people. The main opportunities for influence are laid down in the presence of power and adequate use of it, to
ensure real balance between the staff and the requirements of the specific work. Exactly this balance of power
gives the balance between the social relationships in the organisations, eg; it does not create more dependants, or
more control over staff, because it might give negative effect over the results. For modernday head is especially
important to at to manage an adequate us powers and to ensure that real balance between as approach to
employees and the requirements of the specific work. That is the balance of power gives equilibrium in the social
relations in the organization.
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Резюме
Неуспешният мениджмънт води до провали в работа на организацията или фирмата, до невъзможност за
постигане на целите и задачите. Съществуват редица фактори, поради които един мениджмънт не е ефективен.
Колкото по-рано бъде открит неуспешният мениджмънт, толкова по-малко ще са нанесените вреди и толкова
по-бързо ще се намерят начините за адекватна реакция и при необходимост дори – смяна посоката на ръководство. Има ясно изразени симптоми, които са индикатори за съществуващи проблеми или за стигането на
негативни последствия в една фирма. Открити навреме, може да им се противодейства или най-малкото да се
потърсят причините за случващото се, да се преосмислят управленски решения и стратегии, да се потърси,
ако е необходимо, външна специализирана помощ. Неуспешният мениджмънт може да се избегне чрез позитивно лидерство, създаващо условия и работна среда, провокиращи и даващи възможност на всеки член на
екипа да разкрие допълнителния си потенциал като личност и специалист; чрез удовлетворяване на стремежите
за професионална реализация и кариерно развитие; откриването на възможности за повишаване на квалификацията на служителите чрез набирането на практически опит и самообразование при изпълнението на задачите;
създаване на екип от висококомпетентни, самоуверени лидери, експерти в своята област, така че да работят
координирано и в синхрон; ефективно общуване в екипа и създаване на устойчиви навици за общуване; поемане на нови или по-големи отговорности както от страна на мениджърите, така и на служителите; атмосфера на
взаимно доверие; делегиране на права и отговорности, включително и създаването на малки екипи за различните цели с различни лидери и др. Неуспешният мениджмънт ще бъде успешно избегнат чрез култивирането на
чувството за сигурност, доверие и сила – основополагащи фактори за успеха, създаването на единомислие и
стремеж да се постигнат общите цели.
Ключови думи: мениджмънт, успех, лидер, екип, цели
Key words: management, success, the leader, a team, purposes

Увод
Традиционното разбиране за мениджмънт
се свързва винаги с понятието „успех”. Понятието „неуспешен мениджмънт” звучи провокативно, но в съвременната действителност се
натъкваме на сериозни слабости в управлението на фирмите и организациите. Именно тези
слабости, водещи до негативни резултати, могат да бъдат определени като неуспешен мениджмънт [4].
Неуспешният мениджмънт води до провали
в работа на организацията или фирмата, до невъзможност за постигане на целите и задачите.
Съществуват редица фактори, поради които
един мениджмънт не е ефективен. Една част от
тези фактори са „външни”, независещи нито от
членовете на екипа, нито от самия мениджър например влошена икономическа среда, липса
на достатъчно платежоспособно търсене, липса
на ресурси, липса на информация, липса на
пълномощия и т.н. Има обаче фактори, които
зависят от самите участници в екипната работа
и най-вече от мениджърите, от ръководителите
на екипа. Именно те често пъти предопределят
успеха или провала на екипа, а от там – успешния или неуспешния мениджмънт.

Колкото по-рано бъде открит неуспешният
мениджмънт, толкова по-малко ще са нанесените вреди и толкова по-бързо ще се намерят
начините за адекватна реакция и при необходимост дори – смяна посоката на ръководство.
1. Симптоми на неуспешен мениджмънт
Има ясно изразени симптоми, които са индикатори за съществуващи проблеми или за
достигането до негативни последствия в една
фирма. Открити навреме, може да им се противодейства или най-малкото да се потърсят
причините за случващото се, да се преосмислят управленски решения и стратегии, да се
потърси, ако е необходимо, външна специализирана помощ.
1.1. Вътрешна среда
Вътрешната среда на организацията е съвкупност от всички нейни взаимосвързани елементи, които функционират съвместно за постигане на целите на организацията. Тя е интеграция от няколко елемента – съпричастие, доверие, ясни норми на екипна работа и механизъм за вземане на решения, които се изграждат
и управляват от мениджъра [5]. В ситуация на
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неуспешен мениджмънт всичко това е трайно
нарушено.
1.1.1. Текучество на кадрите
Проблемът възниква главно с мотивирания
висококвалифициран персонал с висше образование
и
младите
специалисти.
Найталантливите и инициативни личности започват
да си търсят друга работа и са готови да напуснат по всяко време. Става дума за разумния
(мислещия) тип хора - тези, които генерират
оригиналните идеи, способни са на анализ и
стратегическо планиране Мислещите хора допринасят за успеха чрез интелектуалния си потенциал и висока мотивация. Тяхното напускане води след себе си като следствие падане на
равнището на работата.
След тях се подготвя и си тръгва така наречената „златната среда” – добросъвестните и
изпълнителни служители. Защото след като
умните, талантливи и инициативни колеги са си
отишли, от останалите се иска работа на предишното високо равнище. В „златната среда”
има два типа хора – представителите на сензитивния и моторния тип хора. Сензитивните
(чувстващите) хора са тези, чиито силни страни
са отличните умения за общуване, изслушването, убеждаването и воденето на преговори. Моторният (правещият) тип хора - са тези, чиито
силни страни са организираността, изпълнителността, действеността. Правещите хора са
добри организатори, мотивирани да постигнат
крайната цел. Именно в този момент, с напускането на представителите на тези два типа хора, (макар че вече е доста късно) се забелязва
текучеството на кадрите.
1.1.2. Неефективна система за заплащане и
стимулиране
При неуспешния мениджмънт заплащането
не отговаря на труда и квалификацията. Липсват стимули, синхронизиращи индивидуалното
заплащане на труда с позитивните резултати.
Наблюдава се сериозна разлика в полза на заплатите на ръководството и висшия персонал в
сравнение с изпълнителите.
1.1.3. Възрастови различия
Има сериозна разлика и във възрастта на
членовете на колектива. Често остават изпълнители в предпенсионна възраст, които не искат или не могат да намерят друга работа. Новодошлите младежи са без опит и контакти, с
минимално количество знания, получени в университета, което се оказва, че на практическо
ниво съвсем не е достатъчно.
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1.1.4. Конфликтни ситуации
Единният преди колектив се разбива на
групички, фракции. Зараждат се конфликти,
които след това трябва да се решават на повисоките нива на фирмата или направо в съда.
Ръководителите не успяват да подходят гъвкаво, трудно или изобщо не се запазва добрият
тон, липсват предпоставки за по-натъшното
продължаване на диалога. Решението на конфликтните ситуации не удовлетворява достатъчно, не сближава интересите на всички и не
стимулира развитието на контактите.
1.1.5 Загуба на имущество
Започват разпродажби на имущество, земя, дава се под наем площ, която преди е била
необходима.
1.2. Външна среда
Външната среда на фирмата се разглежда
като съвкупност от определени групи лица, институции и фактори от различен характер, упражняващи влияние върху дейността й [3].
На фирмата или организацията започва да
обръща специално внимание пресата. Причината е или в това, че страните по конфликтите се
опитват да си осигурят поддръжка от страна на
„четвъртата власт”, или пък ръководството се
опитва да си организира „publicity”.
Съществено се намалява броят на желаещите да се възползват от услугите или продуктите на фирмата.
В крайна сметка неуспешният мениджмънт
е постигнал целите си - в някои случаи фирмата или предприятието се „подготвя” за купуването и на по-ниска цена, в други – мениджмънта просто е постигнал нежелан резултат.
2. Причини за неуспешен мениджмънт
2.1. Цели и приоритети на фирмата
При неуспешния мениджмънт липсва определянето на набор от цели, чрез който се получава баланс между желания и планиран успех и онова, което реалистично може да се
постигне. Не е ясно към какво се стреми и за
какво се бори организацията. Отсъстват краткосрочни или дългосрочни цели, ценности и една обща цел. Няма осъзнаване, че целта е катализатор и че тя ще помогне да се преодолеят
негативите, съпътстващи постигането й. При
неуспешния мениджмънт се пропуска фактът,
че от правилно поставената цел в голяма степен зависи изпълнението й, а доверието е ключът за мотивиране и стимулиране на хората за
постигане на една обща цел. Хората трябва да
бъдат включени в развиване на комплект от
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споделени ценности, в откриване как тези ценности могат да се превърнат в практика и поведение.
В мениджмънта не са определени конкретни приоритети. Липсва ясно фиксиране на пътя
и конкретно разпределение на ресурсите, задачите и дейностите за постигане на целите.
2.2 Обем на властта
Липсва умение реално да се оцени обема
на дадената власт. Мениджърът или не може да
използва всички дадени му правомощия, за да
мотивира подчинените си да работят, или обратното – проявява се като диктатор, непрекъснато злоупотребяващ с властта си. Липсата на
честност в отношенията също не способства за
създаването и укрепването на доверието към
бъдещите предложения и виждания на ръководителя.
2.3 Ръководство, лидерство и екипност
Ръководителят не е уверен, че е наел точните хора, и не е в състояние да им осигури
условия за израстване и за развитие. Не е в
състояние да реагира адекватно, когато членовете на екипа уронват доверието му или когато
техните действия не отговарят на ценностите на
организацията и на екипа. Няма куража да взема строги решения, стигащи до дисциплинарни
наказания или дори освобождаване.
2.3.1. Поява на неформален лидер
Както отбелязва Питър Дракър, единственото определение за лидер е „някой да има
последователи” [1]. В ситуация на неуспешен
мениджмънт служителите осъзнават слабостите
на своя формален лидер и „последователите”
тръгват след появилия се неформален такъв.
От психологическа гледна точка това е изключително вредно както за организацията, така и
за формалния ръководител. Още повече, че наличието на неформален лидер не е в състояние
да компенсира дефицита на лидерско поведение.
2.3.2. Подценяване на потенциала на екипа
Хората са силно подценени и съответно –
неизползвани като потенциал. На членовете на
екипа не се гласува доверие, не се използват
техните способности, не им се дава възможност да покажат истинската си стойност, няма
подкрепа и подходящо възнаграждение.
2.4. Мениджърски пропуски
2.4.1. Акцентиране върху различията
Подценява се фактът, че всеки човек притежава уникален комплекс от качества и достойнства. Различията не се търсят така, че членовете да се допълват, а се стига до обвинения

(от професионални до личностни). Мениджърите не приемат, че хората просто са различни.
2.4.2. Личностни проблеми на мениджъра
При неуспешен мениджмънт се наблюдава
негативно личностно и длъжностно себедоказване – мениджърът няма мотивация нито в човешки, нито в професионален план да се доказва пред колектива [2]. Не е в състояние да
изгради доверие на служителите към собствените си способности, неуверен е, поведението
му не е достатъчно открито, слабо мотивиран,
не вижда перспектива във фирмата, няма лични
амбиции и стремежи за професионално развитие. Доминантността – способността за съобразяване с околните, е висока. Пренапрежение,
стрес и в крайна сметка - прегряване (т.нар.
burnout).
2.4.3. Липса на доверие
Липсата на доверие води до употребата на
огромно количество време и енергия за излишни проверки на данни, непрекъснат контрол на
извършената работа от служителите, страх от
подвеждане, натоварване с допълнителни отговорности или просто изпълняването на чужди
задачи, разсейване на вниманието за второстепенни проблеми и т.н.
2.4.4. Критика и обратна връзка
Мениджърът не умее да критикува конструктивно и да дава адекватна обратна връзка.
По-високата позиция предполага необходимостта от използване на критика и прибягване
до наказание, когато е необходимо. Те са част
от адекватните взаимоотношения от типа „началник – подчинен”. Липсата на поддържаща
обратна връзка води до неясни очаквания и некачествено изпълнение на възложените задачи
от страна на служителите. Споделянето със
служителите в кои точно области от работата
трябва да се подобрят е много важно за професионалното им развитие. В другата крайност
мениджърът използва само коригиращата обратната връзка фиксира единствено проблемите или неуспехите.
В личен план мениджърът не умее да отговори на критиката с достойнство и безпристрастност. Приема критиката, насочена към
действията му като лично оскърбление, а забележката към изпълнението на някаква служебна задача – за негативна оценка на цялостната
му професионална дейност. Липсва готовност
и откритост за получаване на обратна връзка за
собственото си поведение.
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2.4.5. Чувства и емоции
Служителите не сдържат чувствата и емоциите с оправданието, че хората изконно са
емоционални същества и има индивиди, които
разбират само езика на силата (тоест, на крясъците). Това отклонение обикновено е предизвикано от навици, придобити от години под ръководството на истеричен ръководител.
При мениджъра умението за самоконтрол,
за овладяване на собствените пориви, също
липсва или е недостатъчно. Той не умее да управлява чувствата и емоциите си. Избягва да
поема отговорност за действията и поведението
си – фокусът на контрола е изкривен, не показва висока интегрираност и ангажираност.
Забравя за ефекта на заразяването и това, че в
повечето случаи екипът и служителите са такива, какъвто е ръководителят.
2.4.6. Работохолизъм
При неуспешния мениджмънт работохолизмът се превръща в болестно състояние. В
личен план се пренебрегва всичко значимо
(здраве, семейство, приятели и т.н.), а в служебен – подчинените са принудени да стигат до
преумора и болестни състояния. Работната
етика, стремежът към успех в кариерата и финансовият просперитет не са негативни стремежи, стига да не са на всяка цена. Ако обаче
единственото нещо, чрез което мениджърът се
чувства значим, е неговата работа, вече може
да говорим за неуспешен мениджмънт. Независимо от това, че именно този тип хора успяват
най-бързо в кариерата, получават най-високите
оценки, и тях обществото определя като умни,
амбициозни и предприемчиви, има сериозна
опасност те да бъдат основните проводници на
неуспешния мениджмънт.
Има няколко отличителни черти на работохолизма, водещ до управленчески проблеми,
които висшето ръководство е необходимо да
разпознае, за да вземе мерки. На първо място
това е нежеланието да се прехвърля, „отстъпва”
работа
на
другите.
Мениджърътработохолик иска да контролира всичко и да
знае всичко, което се случва, на всяка цена.
Пренебрегва живота и на останалите хора извън работата, няма никакви лични интереси извън службата си. Чисто поведенчески този служител е изцяло фиксиран върху служебните си
задължения - не вижда смисъл и не е в състояние да разговаря за нищо друго.
2.4.7. Неадекватни отношения с подчинените
Неумението да се построят правилно служебните отношения с подчинените е огромна
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тема, но преди всичко става дума за културата
на общуване между хората, за взаимното уважение и правилната преценка. Много мениджъри допускат грешката да прехвърлят цялата работа на някого от подчинените, който се справя
особено добре. От друга страна, ръководителят
трябва много да внимава да не покаже, че има
„любимци”. „Специалното” отношение трябва
да бъде към всички членове на екипа. Разбира
се мениджърът е на първо място човек и като
такъв има симпатии и антипатии, но в служебен план трябва да ги овладее. Както прекалено „толерираните” подчинени, така и „отритнатите” са проблем. Едните могат да се самозабравят или да бъдат отхвърлени от останалия
колектив, другите – да се затворят или направо
да саботират дейността. Една от забранените
фрази в това отношение е „Не държим никого
– има достатъчно безработни...”. Мениджърът,
който я употребява ще работи само със слаби
кадри (способните ще си тръгнат). Не се прощава и правенето на кариера „на всяка цена”.
Загубата на дистанция между мениджъра и
подчинените му е друг сериозен мениджърски
пропуск. Безусловно, членовете на екипа трябва да усещат, че лидерът им е един от тях,
иначе няма да го последват. Но има една граница, чието преминаване не води до нищо добро в служебните отношения. Чудесно е да има
екип от единомишленици, но лидерът е този,
който поема отговорността и понася негативите, и така не може да бъде на съвсем същото
ниво, на което е неговият екип. Когато екипът е
достатъчно зрял, това е проблем само на ръководителя, който дълбоко в себе си осъзнава, че
никога няма да бъде напълно равноправен.
2.4.8. Неправилно планиране на натоварването
В основата на неуспешния мениджмънт е и
неумението да се планира натоварването. И
това се отнася както за ръководителя, така и за
подчинените. Ако за дълъг период от време са
поставени няколко задачи – е важно да се разпредели не само кой какво трябва да свърши,
но и в каква последователност
Първото нещо, което трябва да направи
един нов мениджър, е да изясни и ако е необходимо да актуализира длъжностните характеристики на персонала си, с ясно разграничаване на права, задължения и отговорности.
2.4.9. Неадекватни отношения с висшестоящите
До проблем може да доведе и неумението
да се построят адекватни отношения на мениджъра с неговите началници. Ако няма взаимно
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уважение в тази посока, е почти невъзможно да
се постигне успех. От една страна, трябва да
се поддържат добри контакти с шефовете, за
да може мениджърът и подчинените му да получават всичко, което им се полага като премии, материали, награди и т.н. От друга страна, добрият мениджър има позиция и умее грамотно да я отстоява, когато не е съгласен с повисокото ниво.
Изводи
За да се преодолее неуспешният мениджмънт е необходимо да се анализират едновременно вътрешната и външната среда на организацията и да се вземе решение за подходяща
стратегия. Той може да се избегне чрез позитивно лидерство, създаващо условия и работна
среда, провокиращи и даващи възможност на
всеки член на екипа да разкрие допълнителния
си потенциал като личност и специалист. Проучванията показват, че успешни са компаниите,
които наемат и задържат ангажирани и високо
мотивирани служители, които приемат успеха
на компанията си като личен успех.
Използването на конструктивна критика
позволява на служителите да разберат къде
точно се намират и как да подобрят изпълнението на задачите. Балансиране на критиката с
вярата и подкрепата на ръководителя, че имат
по-големи способности и възможности.
Мениджмънтът в съвременната бизнес
среда ще бъде успешен само с ефективен план
за обучение и развитие, включващ развитие на
мениджърски и специфични професионални
умения; разработването на въвеждащи програми; използване на лични планове за развитие на
служителите; въвеждане на системи за атестация; програми за мотивация и изследване удовлетвореността на служителите и др., откриване
на възможности за повишаване на квалификацията на служителите чрез набирането на практически опит и самообразование при изпълнението на задачите. Удовлетворяването на стремежите на служителите за професионална реализация и кариерно развитие са изключително
важен фактор за избягването на неуспешния
мениджмънт.
Прилагане на стратегии за гъвкаво заплащане и стимулиране на труда. Осигуряването
на справедливо парично възнаграждение на
служителите показва, че ръководството цени
приноса им към екипа и организацията и оценява усилията им. Това ще помогне и за създаването на екип от висококомпетентни, самоу-

верени лидери, експерти в своята област, работещи координирано и в синхрон. Делегирането
на права и отговорности, включително и създаването на малки екипи за различните цели с
различни лидери ще повиши ангажираността на
персонала на фирмата..
Гаранция за успеха на всеки мениджмънт
е и ефективното общуване в екипа, създаването на устойчиви навици за общуване и атмосфера на взаимно доверие. Създаването на устойчива, позитивна и печеливша работна среда,
адекватен емоционален фон дават възможност
на служителите да предлагат нови идеи, да
участват активно във всички прояви на фирмена култура и да бъдат достатъчно мотивирани.
Това води до поемане на нови или по-големи
отговорности както от страна на мениджърите,
така и на служителите. По този начин служителите се подготвят за повишаване в лидерски
позиции, намалява се текучеството и се появяват чувството за отговорност и реалната ангажираност към фирмата.
Важно за успеха на всяка организация е
идентификацията и удовлетворяването на нуждите на конкретния служител. Това може да
бъдат повече коментари и похвали за работата,
възможност за участие във вземането на решения или поемане на по-активна роля в компанията, приемането на предложения и идеи за
иновации, кариерно развитие и др.
Неуспешният мениджмънт ще бъде успешно избегнат чрез култивирането на усещането и
чувството за сигурност и сила – основополагащи фактори за успеха на всеки екип и създаването на единомислие и стремеж да се постигнат общите цели. И не на последно място –
фокусиране и на мениджърите, и на служителите върху бъдещето на компанията, нейното
устойчиво развитие и прогрес.
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UNSUCCESSFUL MANAGEMENT
Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
Unsuccessful management leads to fail in work of the organization or company, to an inability to achieve the
objectives and tasks. There are a number of factors, because that one management is not an effective. Sooner be
an open-air unsuccessful at management, so much less will damage „damage” and so much faster will find ways
for an adequate response and, if necessary even - change the direction of the leadership. Pronounced symptoms,
which are indicators of the existing problems or to the achievement of the „catastrophic” consequences in one
company. Discovered in time, they may be counter or at least to seek the reasons for what is happening, to be
redesigned management solutions and strategies, to be sought, if necessary, foreign specialized help.
Unsuccessful management can be avoided by positive leadership, creating conditions and working environment, 's
and enabling of each member of the team to reveal the additional potential as personality and an expert;
compliance with the aspirations of professional realization and career development; opening opportunities for
improving the qualifications of staff through recruitment of practical experience and self in the implementation of
the tasks; establishing of a team of high competence, complacent leaders, experts in its field, so as to work
coordinated and synchronous; effective communication in the team and the creation of sustainable habits for
communication; taking over the new or greater responsibilities on the part of managers and employees;
atmosphere of mutual trust; the delegation of rights and responsibilities, including the creation of small teams for
different purposes with various leaders and others. Unsuccessful management will be successfully avoid through
cultivation of a sense of security, confidence and force - underlying factors for success, the creation of solidarity
and desire to achieve common goals.
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КРИТИЧНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Цветана Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Ежедневните сблъсъци на мениджърите от различни управленски нива, било то на еднолична фирма или
световна корпорация, с постоянно развиващият се динамизиран свят на новите технологии, иновации, комплексни проблемни ситуации изискват допълнително внимание и нов начин на мислене. Мениджърите се нуждаят от изграждане на ясна представа за развитието на управляваната от тях организация, от управленска система, базирана на знанието, от налична информация за промените, ротациите, новостите във функционалната
среда, информация, която е абстрактна и касае изцяло техните роли и отговорности, които поемат чрез своите
решения. При наличието на такива сведения, мениджърът може да определи ключовите точки, в които може да
настъпят изменения от прогнозирания от него развой на събитията в компанията. Методът „критични фактори
за успех” се използва именно за определяне на възловите показатели, които трябва са бъдат следени в процеса
на управление, при които могат да настъпят минимални промени, но с фактическо за компанията значение.
Критичните фактори за успех са основни области на дейност, в които благоприятните резултати от дадено
взето решение са абсолютно необходими за всеки топ мениджър. Правилното определяне на критичните за
една компания фактори са част от успешното й стратегическо управление, от умението на мениджъра да реализира целите и стратегиите на компанията.
Ключови думи: критични фактори за успех, класификация на критичните фактори за успех, стратегическо
управление, източници на критични фактори за успех
Key words: critical success factors, classification of the critical success factors, sources of the critical
success factors, strategic management

Увод
Концепцията за „фактори за успех” е разработена
от
Роналд
Даниел
от
McKinsey&Company през 1961. Тя представя
дефинирането на критичните фактори като
интердисциплинарен подход с първоначална
употреба при проектиране на база данни в
сферата на информационното обслужване,
анализ на данните и бизнес анализи. Самият
процес на разработването на критични фактори
е дефиниран от Джак Рокхарт през 1986 г. Той
доразвива концепцията, като се съобразява с
факта, че външната среда вече не е статична, а
динамична и турболентна. Според него определянето на критичните фактори за успеха е
следствие от разработената от компанията мисия, която не може да бъде реализирана без
наличието им. През 1995 г. Джеймс Джонсън и
Майкъл Фрисен го прилагат при управлението
на множество сектори, включително и нестопански. Дефинирането на критичните фактори
може опростено да бъде представено като определяне на „неща”, които са наистина важни
за просперитета и развитието на една компания. Както ги определя Рокхарт това са „ограничен брой области, в които резултатите, ако
са задоволителни, ще гарантират висока конкурентна способност на организацията. Те са
няколкото ключови области, в които действията

трябва да се извършват в правилния ред, за да
се развива бизнеса. Ако резултатите в тези
области не са адекватни, усилията на организацията за планирания период ще бъдат помалки от желаните”. В тази връзка целта, която
си поставяме е да разкрием същността на концепцията критични фактори, тяхното място в
управлението на бизнес организациите и методиката за тяхното определяне.
1. Мястото на критичните фактори за успех в
дейността на бизнес организациите
Критичните фактори за успех (КФУ) са основните области на дейност, които трябва да се
обособят за реалното постигане на визията,
мисията и целите на бизнеса. Чрез тяхното
идентифициране се създава обща отправна
точка, която пряко помага при измерване на
успеха на бизнеса. Бизнес ръководителите прекарват голяма част от времето си в създаването на значими „визия” и „мисия” на организацията, а също и за разработване на стратегически планове. Често, обаче само няколко ключови фигури са наясно с тях, докато чрез идентифициране на критичните фактори за успех се
създава обща отправна точка, която пряко помага при измерване успеха на бизнеса и напътства всеки от екипа към познания за това
кое е важно в неговата дейност и за компания39
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Цели
Действия

Резултати
Фиг. 1. Стратегическа подредба

Термините „цели” и „стратегии” са в достатъчна степен дефинирани в публикациите по
стратегическо управление. Но що се отнася до
определяното на критичните фактори, все още
редица мениджъри се нуждаят от допълнителна
помощ за тяхното определяне. Все още няма и
определен алгоритъм, който да се следва при
определянето им. Те са строго обособени и
характеризирани за отделните отрасли или
сфери, в които дадена компания функционира.
Все пак можем да разграничим пет основни типа критични фактори според сферата, в
която могат да бъдат определени:
1. Индустриални – резултиращи от специфичните характеристики на индустрията. Някои от тях са общи за всички
компании от една индустрия, докато
различните браншове имат различни
критични фактори.
2. Стратегически – зависещи от изградената за компанията бизнес стратегия.
Пазарните позиции на дадена компания
определят доколко успешна е стратегията й. Някои компании променят стра-
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Постижения на
компанията

Фактори:
- Индустриални;
- Стратегически;
- На околната
среда;
- Временни;
- Личностни
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тегията си според критичните фактори,
за да могат да спечелят по-голям пазарен дял например. От друга страна
стратегията на фирмата, ресурсите и
способностите й определят някои от
критичните фактори за успех.
3. Критични фактори на околната среда.
Промените в околната (общата) за дадена компания среда, като икономически, политически, демографски, правни
фактори, създават и критичните фактори, с които да се съобразява компанията и нейното ръководство.
4. Временни КФУ, зависещи от вътрешноорганизационните потребности за даден
период. Те се отнасят до краткосрочните, непредвидено възникнали ситуации,
най-често кризисни. Тези фактори са
важни, но незадължителни. С глобалната интеграция на пазарите можем да
причислим временните критични фактори към постоянно съществуващите.
5. Личностни – зависещи от ангажираността на всеки мениджър към определена функционална област. Личностната позиция, ценности или разбирания
могат да доведат до индивидуални за
всяка компания критични фактори. Те
зависят от степента на отговорност, която мениджърите са готови да поемат.
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та като цяло. Така работещите знаят какви са
техните стремежи и като цяло целите на организацията. В направената логическа подредба
критичните фактори се подреждат веднага след
мисията и визията на организацията. Определянето на целите и пристъпването към действия
стои винаги след факторите, които биха и повлияли. Схематично този процес може да се
представи по следния начин (фиг. 1.):

Фиг. 2. По-важни дименсии на критичните фактори за
успех

Всички критични фактори за успех трябва
да са измерими, както и свързаните с тях цели.
Всяка индустрия има ограничен брой критични
фактори за успех. Понякога само един фактор
за успех е критичен, особено във високо конкурираща се с разходите среда. Като правило
седем или девет фактора са от критична важност, а няколко други са по-маловажни.
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Критичните фактори в областта на маркетинга касаят асортимента от продукти и услуги, търговските марки, равнището на цените,
каналите за дистрибуция, покритието на пазара, обслужването на клиентите, рекламата,
насърчаването на продажбите, следпродажбеното обслужване и др. От изключителна важност са стимулите за запазване на съществуващите и привличането на нови групи клиенти.
Критичните фактори в областта на производството са свързани с използването на изградените мощности, обновяването на технологията, качеството на продукцията, размера на
производствените разходи, равнището на наличните запаси, начините на преработка на
ресурсите и др. Решаващо значение в тази област имат извършените иновации.
Критичните фактори в областта на финансите касаят размерът на постъпленията, разпределението на дохода, равнището на дивидентите, източниците и набавянето на капитал,
капиталовата структура, размера на инвестициите, цената на капитала, паричните потоци и
др. Тук от съществено значение е инвестирането и реинвестирането на капитали в реални
активи.
Критичните фактори в областта на персонала са свързани с неговото набиране, назначаване, обучаване, разпределяне, оценяване,
атестиране, израстване, стимулиране и др. С
особено значение са способностите и качествата на мениджърите и служителите.
Критичните фактори при взимане на решения са: качество на пазарното проучване, силата на информацията, аналитичната способност
на вземащия решение, развитие на човешките
способности, привличането на най-подходящи
служители, управленски възможности и опит,
възможност за взимане на бързи решения и
адекватни действия, организационна ефективност, систематично усъвършенстване на основата на минали стратегии.
2. Етапи при определяне на критичните фактори за успех
За да могат да се определят критичните за
компанията си фактори, мениджърите трябва
да се отърсят от ежедневните си задължения и
задълбочено да помислят за това, кое е от изключително значение за бъдещето на организацията. Без внимателно преосмисляне, структуриране и подбиране на информацията, може да
се достигне до негативен резултат. Мениджърите понякога се нуждаят от консултиране, от

допълнителна информация или от примери за
функционирането на дадени фактори. Обикновено определянето на критичните фактори е
процес, състоящ се от три етапа.
2.1. Въвеждащ семинар
Този семинар обикновено се състои от 3540 минутна презентация относно концепцията
за критичните фактори за успех и стъпките на
проучването. Възникват въпроси, на които се
отговаря в зависимост от спецификата на разглежданата компания. Въвеждащият семинар
има за цел въвличане на мениджъра или мениджърския екип в процеса. Важна е и комуникацията между консултанта и мениджъра, както и
обратната връзка. Консултантът трябва да се
съсредоточи върху три потенциални причини за
по-нататъшни проблеми – неразбиране на концепцията за процеса, негативно отношение или
липса на интерес. Такива проблеми се появяват
при мениджъри с ясно дефинирани стратегии и
оперативни планове. Именно затова те не виждат нуждата от допълнителни процедури.
2.2. Интервю с мениджъра/мениджърския екип
От тези интервюта се оформя банка от
критични фактори, които се използват от консултанта като отправна точка за започване на
дискусия. Интервюиращият трябва да бъде достатъчно добре подготвен, за да бъде резултатно
интервюто. Има два основни подхода за интервюиране на мениджърите – индивидуално и в
екип. Вторият вид изисква много по-малко време, но за да се осигури по-задълбочено разбиране за организацията и какво трябва да се
направи за подобряване на ефективността й е
препоръчително да се използва индивидуално
интервю. Сравнителна характеристика на двата
подхода е направена в табл. 1.
2.3. Фокусиращ семинар
Най-често продължава около един ден,
през който мениджърите дебатират жизненоважните за компанията фактори. Тази част от
процеса по определяне на критичните фактори
се състои от три подетапа:
− дискусия. Без значение колко внимателно интервюиращият е слушал и
анализирал представените му данни и
информация, някои от факторите няма
да бъдат приети от всички членове на
мениджърския екип, а ако ръководи-

41

Цветана Стоянова

Табл. 1. Сравнителен анализ на индивидуално и групово интервю
Индивидуално интервю
Групово интервю
Предимство
Недостатък
Предимство
Недостатък
Време
за
провеждане
Информация

Резултат

−

−
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− Подробно навлизане в същността на
организацията
− Оценяване на
проблемите в дълбочина

x

x

− Няма съгласуваност на информацията между мениджърите
− Правят се изводи,
при които някои
споменати фактори
могат да бъдат
пропуснати

− Оформя се дискусия по време на
самото интервю
− Рядко, но използвано интервюиране на мениджъри
от нива под висшето

Правилен модел с
определени критични
фактори, по-подробен
от този при груповото
интервю

телят е само един, е възможно самият
той да не е съгласен с всички фактори.
Дори работата на консултанта да е
свършена перфектно, може да възникне
необходимост от допълнително дискутиране, промяна или дори изключване
на някои от определените критични
фактори. Тези действия са продиктувани от това, че някои данни са нови за
част от мениджърите (поради индивидуално проведеното интервю) или от това,
че нечии предложения относно даден
фактор не са включени в окончателния
списък. След четири-пет часово дискутиране се преминава към вземането на
решение.
съгласие относно критичните фактори
за успех. В този етап се взема решение,
кои ще бъдат факторите, разглеждани
като критични за компанията. Ако не се
постигне съгласие, се осъществява
връщане към етапа „дискусия”.
съставяне на план за действие. Тук
факторите трябва да бъдат въплътени в
отговарящи им действия, да се оцени
успеха и информацията от изпълнението на бюджета да бъде предадена за
преценка и наблюдение на промените.

− Не всички мениджъри мислят задълбочено по конкретния въпрос,
защото знаят, че
някои друг ще отговори
− Тенденция „следвай лидера”

Възможност за пропускане на някой
фактор, който да се
окаже от сравнително важно значение

Изводи и препоръки
Понякога в непредвидени ситуации за управляващите е трудно да избегнат негативните
последици от тях. Нещо повече, може да бъде
изключително трудно за мениджърите да стабилизират състоянието на компанията и да накарат всички в екипа да работят в едно направление и да се фокусират върху истински важното. Правилното определяне на критичните фактори, които оказват влияние върху цялостната
дейност са гаранция за постигането на целите,
максимален финансов резултат и удовлетвореност на клиентите.
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CRTITICAL SUCCESS FACTORS OF THE BULGARIAN BUSINESS ORGANIZATIONS
Tsvetana Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Everyday collisions of managers at different levels of leadership in sole owner companies or in world
organizations, with the constantly developing world of new technologies, innovations, comprehensive problem
situations require additional attention and new way of thinking. Managers need to get a clear notion of the
development of the organization they are running, of the knowledge-based management system, of the available
information about changes, rotations, novelties within the functional environment, information, which is
considered abstract and is related entirely to their roles and responsibilities they undertake though decisions. In the
presence of such knowledge, managers are able to define the key points in which company changes deferring from
the prognosticated development may occur. The „critical success factors” method is used exactly for defining the
crucial indices which have to be watched during the management process where minor changes of factual
importance for the company are likely to occur. The critical success factors are the main spheres of operation
where the favorable results from a certain decision are absolutely necessary for each top manager. Precise defining
of the factors which are critical for a company are part of its successful strategic management, of the manager’s
ability to put into practice the company’s targets and strategies. In his regard, the purpose of the present report is
to point out the critical success factors of the Bulgarian business organizations by revealing the essence of the
concept, the place of the critical factors within the management of the organization as well as the methods for
their determining.
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Резюме

В работата е застъпена тезата за необходимостта от постигане на баланс между желаното качество на
обслужване на клиентите и оптималният капацитет на обслужващата система, при който ще се минимизират
общите разходи за изпълнение на услугата. Изяснена е връзката между оптималния капацитет на системата,
нивото на обслужване и някои от измерителите за качество на обслужване на клиента.
Ключови думи: услуги, ниво на обслужване, оптимален капацитет, качество, теория на опашките
Key words: services, service rate, optimum capacity, quality, queuing theory

Въведение
Управление на операциите е управление
на процеси, хора и ресурси при производството на стоки и/или услуги с определено качество
по възможно най-икономичен начин. В тази
връзка основните задачи на операционните ръководители в дългосрочен и краткосрочен период от време включват:
− разработване на стратегия за операциите, осигуряваща на компанията подходящата комбинация от входове (ресурси), процеси и контролни системи,
гарантиращи успеха и конкурентноспособността в бъдеще (дълъг период);
− непрекъснато усъвършенстване на
операциите и мотивиране на персонала за по-ефективното им и качествено
изпълнение;
− управление на ежедневните операции
така, че да се постигнат поставените
цели, като се балансира между капацитет, качество и себестойност (кратък
период).
Тези три задачи трябва да се изпълняват
комплексно. Успешното им изпълнение изисква
непрекъснато да се вземат сложни решения за
най-подходящата комбинация от входове и технологичен процес при отчитане на променящите се условия на външната среда. Възможни са
различни схеми за категоризиране и определяне на областите на решения при управление на
операциите в производствената сфера, но за
най-удачна се счита функционалната рамка [1].
При нея са въведени пет главни области на
вземане на решения: процес, капацитет, наличности, работна сила и качество.
Поради естествените различия между стоки и услуги съществуват разлики и при управ-
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ление на операциите в двете сфери. Найсъществената от тях е породена от факта, че
към входовете на операциите в услугите се
причислява и клиентът, който постъпва и присъства и/или участва в процеса на трансформация. В хода на производство на услугата
клиентът може да изпълнява различни роли,
като: спецификатор на услугата, съпроизводител, оценител и контрольор на качеството и т.н.
Това предполага и допълнителна област на решения на операционните ръководители във
функционалната рамка, а именно - управление
на клиента.
Един от проблемите, с които се сблъскват
операционните ръководители в услугите е да
намерят баланс между оптималния капацитет
на обслужващата система, при който ще се
минимизират общите разходи за изпълнение на
една услуга, и желаното качество на обслужване на клиентите, което ще ги запази за организацията.
Целта на работата е да предложи подход
за постигане на такъв баланс чрез изясняване
на връзката между оптималния капацитет на
системата, нивото на обслужване μ и някои от
измерителите за качество на обслужване на
клиентите.
1. Особености на капацитета в услугите
Поради нематериалния си характер и невъзможността да бъдат произведени и складирани, услугите поставят специални проблеми
при планирането на капацитета. Организацията
за услуги трябва да изгради капацитета си преди възникване на търсенето. Тя трябва да изгради мощностите си, да наеме персонал и инсталира оборудване, което е свързано често с
големи капиталовложения. Ако търсенето на
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услугата не се състои, капацитетът остава неизползван, защото не е възможно да работи и
трупа наличности за бъдещи периоди.
В основата на много от проблемите, свързани с решенията за капацитета, е и фактът, че
организацията трябва да се справи с променливото ниво на търсенето с помощта на относително негъвкавите си ресурси, определящи капацитета и. Поради това решенията за капацитета изискват предварително прогнозиране на
търсенето и последващо разработване на планове за осигуряване на необходимия капацитет
в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен
период. Обект на разглеждане в работата са
средносрочните и краткосрочните решения за
управление на капацитета, които се отнасят до
ресурсното осигуряване на процеса за посрещане на очакваното търсене при постигне на
предвиденото ниво на качеството на услугата и
оптимални разходи.
1.1. Измерване на капацитета в услугите
Думата капацитет има латински произход
и в общия смисъл означава „възможност” да се
съхрани или помести определено количество
от нещо. Друго определение на понятието „капацитет” е „горната граница или това натоварване, което една производствена единица може
да управлява” [3].
Посочените по-горе определения се отнасят предимно за обема на производствената
мощност (брой места в киното, брой легла в
хотела). Те не изясняват нищо за изхода на
системата. Изходът, разбира се е функция на
капацитета на входните ресурси, но обикновено при услугите е конкретна комбинация от тях.
Най-важно при измерването на капацитета в
услугите е като фактор да се отчита времето.
Не е възможно да се определи капацитетът на
една болница, ако не е известно средно колко
време престояват пациентите в нея. Времето се
явява интегрален параметър на капацитета с
отчитане продължителността на престоя на
клиента в системата. Така като мярка за капацитет може да се възприеме максималният
възможен брой обслужени клиенти за определен времеви период. За да се избегне объркване е необходимо да се отчита и разликата между капацитет и обем на производство, който е
действителният резултат за определен период
от време. Действителният обем на обслужени
клиенти за определен период сам по себе си не
показва колко биха могли да бъдат обслужени

за същия времеви период, т.е. какъв е обема
на капацитета.
1.2. Разнородност и капацитет на услугите
Разнородността на услугите е свързана с
потенциала на разликите в изпълнението им.
Източници на разнородност са персоналът и
клиентите, като участници в операциите. Поради това продуктът на организациите за услуги е
по-податлив към вариации, отколкото продуктът на материалното производство. Проблемът
е, че много от факторите, които влияят на разнородността, са трудни, дори невъзможни за
контролиране от организацията. А капацитетът
трябва да се определи в максимално съответствие с търсенето на услугата от клиентите и
пряко зависи от времето за обслужване на всеки отделен клиент.
Разнородността на услугите създава и друг
проблем в управлението им: „Как да се поддържа постоянно приетото качество и време за
изпълнение на услугата?”. Качеството и удовлетвореността на клиента от услугата определят търсенето и така пряко влияят на размера
на необходимия капацитет. Специфичната
същност на услугите не позволява контрол
върху всички тези параметри на процеса, за да
се осигури постоянен резултат. Преодоляване
на последствията от разнородността им би
спомогнало за стабилизиране търсенето на услугата и определянето на адекватното ниво на
капацитет за организацията.
1.3. Променлива продължителност на услугите
Времето за изпълнение на една услуга е
присъща променлива величина. Независимо, че
ресурсите са известни, тази променливост може да доведе до забавяне и спиране потока на
процеса за изпълнение на услугата. В материалното производство времето за извършване на
трансформационния процес се нормира предварително и е известно. То е постоянен фактор
при определяне на капацитета. Това придава
по-голяма определеност и точност на концепцията за определяне на капацитета в материалното производство за разлика от услугите, където е необходим динамичен модел. Динамиката се налага от променливостта на времето за
изпълнение на всяка една услуга т.е. от вариращата продължителност на трансформационния процес. Причините за това се коренят в
присъщата разнородност на услугите. Например, капацитетът на един ресторант зависи от
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това колко време всеки от клиентите ще прекара в него, ползвайки предложените услуги.
Следователно, след като времето за обслужване е интегрална част от капацитета, той
може да се увеличи или намали като се търсят
начини да се влияе на продължителността на
трансформационния процес, което е трудна
задача.
2. Определяне на оптималния капацитет на
операциите чрез нивото на обслужване на системата.
2.1. Приложение на теория на опашките за
планиране на капацитета на операциите в услугите [1, 2, 4, 5]
Характерна особеност на услугите е, че
търсенето трябва да бъде удовлетворено в момента на възникването му. Това налага организацията за услуги да осигури в точния момент
капацитет на операциите, максимално близък
до търсенето. Големият капацитет, който остава неизползван води до загуби за организацията.
Недостатъчният капацитет до образуване на
опашки, неудовлетвореност на клиентите от
качеството на услугата и до загубата им като
потенциални бъдещи клиенти. Възможно решение на този проблем предлага теорията на
опашките [1, 2, 4]. Тя се опира изключително
на апарата на теория на вероятностите и изучава вероятностни ситуации, свързани с масовото обслужване. Могат да се разграничат следните основни елементи на системата за обслужване:
− обект на обслужване – „заявки” за обслужване, клиенти, потребители на услугата;
− обслужващи устройства – „канали” за
извършване на услугата;
− опашка.
В случаите, когато капацитетът на обслужващите устройства е недостатъчен, за да
поеме постъпващите в системата заявки за обслужване се образува „опашка”. Явлението
„опашка” се наблюдава при много дейности и
директно въздейства върху различните видове
ресурси и групи потребители. Опашката се
формира при пресичането на двата елемента
на системата. Клиентът и обслужващият с техните действия и получената в резултат опашка
са основните елементи, които трябва да се разглеждат при всяка опашкова ситуация. Разграничаването на тези основни елементи означава,
че ситуацията на опашката може да бъде разг-
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леждана като система и този аналитичен модел
може да бъде развит и описан като система.
В услугите опашките са елементът, с който може да се съчетават търсенето и капацитета. Опашката е един вид „буфер”, но вместо да
се държат продукти на склад, тъй като това е
невъзможно при услугите, клиентите се запазват за организацията, чакайки да бъдат обслужени. Разбира се, опашките трябва да се избягват, защото не носят полза нито на клиента,
нито на изпълнителя на услугата. Времето,
прекарано в чакане на опашка, е загубено и за
двете страни.
Изразено в термините на теория на опашките при едноканална система на обслужване
(М=1), опашка се образува, когато нивото на
постъпване на заявките λ (брой постъпили заявки за единица време) надхвърля нивото на
обслужване на системата μ (брой обслужени
заявки за единица време). Параметрите λ и μ
са основни параметри на обслужващата система.
Основната задача във всяка една ситуация
от теорията на опашките е решението за промяна в отношението на променливите – λ , μ
и броят М на обслужващите канали. В случаите,
когато се планира предлагане на услуга, трябва
да се определи капацитета на системата за обслужване, който може да бъде определен като
максималния възможен брой обслужени клиенти за определен времеви период. Той е пряко
свързана с нивото на пристигане на потребителите в системата λ , желаещи конкретната услуга и нивото на обслужване на системата μ .
Много често стратегията на операциите
поставя за цел минимизиране на разходите за
производство на услугата. Това предполага определяне размера на оптималния капацитет,
при който нивото на обслужване на системата
μ ще е такова, че общите разходи за изпълнение на услугата да са най-малки.
Използвайки апарата на теория на опашките, при допускане за Поасоново разпределение
на броя на заявките за единица време и експоненциално разпределение на времената за обслужване, за едноканална система могат да бъдат определени общите разходи за изпълнение
на услугата ТС, както следва [5]:
(1)
TC= ТCS + ТCW,
където:
ТCS са разходи за обслужване;
ТCW – разходи поради престой на заявката в системата.
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Разходите за обслужване могат да се
представят като:
ТCS = CS μ ,
(2)
където:
CS са единични разходи за обслужване;
μ - среден брой обслужени клиенти за
1-ца време или ниво на обслужване.
Разходите за престой на заявките при едноканална система могат да се определят като:
ТCW = CW LS = CW

λ

μ −λ

,

(3)

където:
CW са единични разходи за чакане;
λ - среден брой постъпващи заявки за
1-ца време или ниво на пристигане;
LS – среден брой заявки в системата.
Видно е, че ако се поддържа ниско ниво на
обслужване μ ще се намалят и разходите за
обслужване, но това ще доведе до образуването на по-голяма опашка, т.е. до увеличаване на
разходите за чакане или до загуба на клиенти.
Ако се осигури по-голямо ниво на обслужване
μ , което означава допълнителен капацитет на
системата, то разходите за обслужване ще се
увеличат, но разходите за чакане ще намалеят.
За всеки отделен времеви интервал λ е
известна величина, която не може да се промени от ръководителите. При постоянни стойности на единичните разходи CS и CW , минимизиране на общите разходи може да се постигне с
промяна на времето за обслужване, респективно нивото на обслужване μ .
Оптималната стойност на нивото на обслужване μопт. , при което общите разходи ще се
минимизират, може да се определи като се
диференцира уравнение (1) по отношение на μ
и резултата се приравни на 0. За μ опт . се получава

μ опт. = λ +

λCw .

(4)

Cs

Оптималната стойност на нивото на обслужване μ опт . , респективно оптималният капацитет на системата ще осигури най-ниските
разходи за производство на услугата, но това
не означава, че качеството на обслужване ще е
на приемливото за клиентите ниво.

2.2.Качество на обслужване – гледна точка на
клиента.
За клиента в услугата, като продукт за
потребление, има два ключови елемента: резултатът от услугата и преживяването по време
на изпълнението й.
Резултатът е последствието, което остава
за клиента от използването на услугата. Преживяването това са непосредствените усещания
от процеса на обслужване, зависещи от начина,
по който персоналът се е отнесъл към него,
оценката му за организацията, нейното оборудване и т.н. Преживяванията на клиента от услугата обикновено започват преди непосредствения контакт, тъй като очакванията се формират
от продажби, маркетинг, реклама, мнение на
други потребители. Някои от предпоставките за
„преживяването от услугата” са:
− времето, през което чака на опашка за
обслужване;
− достъпността до информация;
− отзивчивостта на организацията изпълнител;
− гъвкавостта, учтивостта и компетентността на персонала, работещ непосредствено с клиента;
− персоналната адаптираност на процеса;
− степента, до която клиентът се чувства
ценен за организацията и др.
Между резултат и преживявания може да
има значително припокриване. Важно е да се
отбележи, че оценката на клиента на единия
елемент може да повлияе на мнението му за
другия. Преживяването от дадена услуга, което
е надхвърлило очакванията на даден клиент,
може да доведе до по-добра оценка на резултата. Комбинацията от двата елемента формира
гледната точка, с която клиентът присъства в
операциите.
Една от ролите на операционния ръководител е да управлява и двата елемента, определящи гледната точка на клиента. На практика
той трябва да осигурява едно трудно определимо преживяване и принципно по-ясен резултат от услугата вътре в трансформационната
система.
2.3. Връзка между капацитет, ниво на обслужване и чакане.
Често в ежедневието си хората попадат в
ситуация да чакат, за да бъдат обслужени. Различни изследвания са показали, че при много
услуги крайното ниво на задоволеност на кли47
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ента ще зависи до голяма степен от продължителността на чакането и как то е било възприето от клиента.
Услугите и процесите на обслужване са
стохастични по своята същност. Следователно,
чакането е почти неизбежно в организациите от
обслужващата сфера. За да се повлияе върху
продължителността му трябва да се изясни
връзката на чакането с интензивността на натоварване на системата ρ , което изразено в проценти представлява използваемостта на капацитета на системата
λ
(5)
ρ= .
μ
Интензивността на натоварването ρ трябва да е по-малка от 1, респективно λ < μ при
едноканална система на обслужване, т.е. да
постъпват средно по-малко заявки за единица
време, отколкото могат средно да бъдат обслужени. Ако ρ >1, опашката би нараствала
безкрайно, т.е. трябва да се увеличи капацитета на системата. Използвайки апарата на теория на опашките средното време, прекарано от
клиента в чакане Wq може да бъде изразено
чрез интензивността на натоварване ρ [1]

Wq =

ρ

μ (1 − ρ )

.

(6)

Това показва наличието на зависимост
между времето за престой на опашката и използваемостта на капацитета. Обикновено тази
зависимост е експоненциална [4] и с увеличаване използваемостта на капацитета, респективно интензивността на натоварването ρ , се
намалява нивото на обслужване μ (брой обслужени клиенти за единица време) и се увеличава времето за чакане. Колкото по-дълго клиентът трябва да престоява на опашка, толкова
по-ниска ще е оценката му за качеството на
обслужване. За някои услуги, каквито са спешните, чакането е недопустимо. За други като
телефонните чакането за връзка с оператор
повече от 30 секунди е досадно, но изчакването пред кабинета на известен лекар би могло
да бъде в пъти по-дълго, без това да повлияе на
оценката за качество на обслужването. Чакането има и психологическа страна, която също
трябва да се отчита от операционните ръководители. Следователно при определяне на капацитета на операциите другата отправна точка е
възприемането на стандарт за приемлива продължителност на чакане на опашка, без това да
доведе до отказ на клиента от услугата или до
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оценяването и като „неудовлетворителна”,
„бавна” и др. По обратен път, използвайки получените резултати операционният ръководител
може да вземе с достатъчна точност решение
за необходимия капацитет на системата, позволяващ задоволяване на търсенето на услугата при приетото ниво на качество. Това обаче
не означава, че полученият резултат ще е равен
на оптималният капацитет, при който се минимизират разходите за изпълнение на услугата.
И други основни характеристики на системата за обслужване като дължина на опашката,
вероятността да няма клиенти в системата,
продължителността на престой на клиента в
системата или броят клиенти в нея могат да
бъдат лимитиращи за определяне размера на
капацитета на операциите.
Изводи
1. Изборът на ключов показател за оценяване
работата на обслужващата система зависи
от поставените цели и спецификата на услугата.
2. При определяне размера на капацитета на
операциите на услугите трябва да се търси
баланс между параметрите на качеството
на обслужване и разходите за производство
на услугата.
3. Възприемането на оптимален капацитет на
операциите, който ще минимизира разходите, но ще увеличи чакането на клиентите
може да доведе до добри финансови резултати в кратък времеви период, но да повлияе негативно на дългосрочния успех на организацията, поради разочарование от качеството и загуба на клиенти.
4. Използваните в работата подходи и разсъждения могат да бъдат прилагани и при многоканални обслужващи системи.
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Abstract

This study puts forth the hypothesis that in a work place it is necessary to achieve a balance between the
desired customer service quality and the optimum capacity of the customer service system in such a way as to
minimize the overall cost of providing the particular customer service. This paper discusses the relationship
between the optimum capacity of a customer service system, service rate and variables important in determining
costumer service quality.
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ЗНАЧЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА И
СТРАТЕГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Дарина Заимова
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Прецизността в концептуализацията на държавната политика дефинира устойчивостта на икономическата
дейност в различните сектори. Дори изпълнено, това условие не гарантира, че стопанските организации и законовата рамка са еднакво ефективни на ниво приложение. Едни и същи закони, регламенти, политически и
икономически правила предоставят едновременно ограничения и инициативи за икономическите агенти. Целта
на настоящата разработка е да разкрие институционалното равновесие като важна детерминанта на институционалния капитал и условие за устойчивост на държавната политика, институционалните споразумения и развитието на стопанските организации. Резултатите следва да разкрият, че равновесието между формалните и
неформалните институции определя устойчивостта на стопанските организации чрез подобряване на договорните споразумения и намаляване на транзакционните разходи.
Ключови думи: институционално равновесие, институционален капитал, икономическа дейност, договорни
споразумения
Key words: institutional equilibrium, institutional capital, economic activity, contracts

Увод
Присъединяването на България към Европейския съюз отвори нова страница в развитието на страната от икономически, правен и социален аспект. С провежданата политика се
наложиха нови изисквания спрямо действащите
институции, институционалните споразумения и
стопанските организации. Селското стопанство
е един от секторите на икономиката, който
претърпя значителни и противоречиво определяни промени.
Институциите като форма на човешко взаимодействие – формално или неформално,
представляват част от законодателната практика и стопанската дейност. Целта на изградените
институции е да се намали несигурността. Взети самостоятелно те могат да се дефинират и
разграничат посредством възприетите правила
и норми. Включването на човешкия фактор във
функционирането им ги превръща в организации. Институциите възникнат планирано или
инцидентно, докато организациите са резултат
от целенасочено планиране за постигане на
конкретни резултати. Институционалната наука
се базира на комплекс от правила, връзки и
зависимости между системите, а институциите
са липсващото звено между тях. Подходящата
институционална среда създава необходимите
условия за устойчиво развитие на икономиката.
В дългосрочен аспект устойчивостта се реализира чрез съгласуваност между положената
институционална основа и визуалната структура на институциите. Когато институциите на
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различни управленски нива и възприетият им
курс на поведение се различават, е налице
конфликт.
За постигане на ефективна и устойчива
икономика и стабилното развитие на стопанските агенти, могат да се разграничат два паралелни процеса: 1) формиране на институционална рамка и 2) изграждане и прилагане на
неформални правила за регионалните структури. Предпоставка за изпълнението им е колективното, съвместно усилие на участниците в
политическите и стопанските организации.
Промяната в институционалната среда предполага и промяна на самите институционални
форми. Това е един комплексен, динамичен и
несигурен процес. При него не може да се посочи конкретен набор от средства за постигане
на желания краен резултат. Основни негови
характеристики са създаване на нови форми на
взаимоотношения между участниците; стимулиране на инициативите за организиране; мониторинг и контрол. Общото наблюдение констатира, че реформите основно се инициират и
управляват от формалните институции, което в
процеса на въвеждане и прилагането им се
усложнява или среща съпротива от страна на
регионалните организации. До каквато и степен
да участват при формиране на предприетата
политика, стопанските организации принадлежат към оперативното ниво, където се осъществява производствения процес и трансформирането на ресурсите в краен продукт.
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1. Договорът от Лисабон
От 1 декември 2009 г. Договорът от Лисабон влезе в сила, с което приключиха преговорите по институционалните въпроси. По своята същност, договорът не заменя, а изменя
действащите закони за Европейския съюз и
Европейската общност. Водещи принципи са:
− демократичност и прозрачност, със засилена роля на Европейския и националните парламенти;
− ефективност на институционалната
рамка и резултатни методи на работа и
правила за гласуване;
− популяризиране на демократичните
ценности;
− ясни позиции на Европейският съюз с
партьорите от света.
Основните въпроси провокирани от приемането на Лисабонския договор се отнасят до
неговата роля за развитието на Европейския
съюз и влиянието му върху процеса на формиране на националните политически и стопански
организации. Според неговите критици, с приемането на договора се отстъпва територия и
дава гласност на прекалено много различни
национални интереси. Именно този факт, президентът на Европейската комисия определя
като основното качество и предимство на Лисабонския договор.
На практика с приемането си, този документ инициира редица забележителни институционални промени. Институциите на Общността стават институции на Съюза, а с Договорът
се определят ролята и правомощията на всяка
една от институциите. Договорът превръща
Европейския съвет в една от институциите на
Съюза, различна от Съвета. Процедурата на
съвместно вземане на решения се налага като
обикновена законодателна процедура, в това
число дори и по отношение одобряването на
бюджета, въпреки че то следва специфична
процедура. Договорът от Лисабон превръща
така наречения „общностен“ метод в „метод на
Съюза”. При този метод:
− Европейският съвет определя насоките
и основните политически приоритети;
− Комисията насърчава общия интерес
на Съюза и взема подходящите за целта инициативи;
− Европейският парламент и Съветът упражняват съвместно законодателните и
бюджетни функции.
Стъпка напред е нарастване на ролята на
Европейският парламент както в областта на

правосъдието и вътрешните работи, така и в
икономически аспект. Това се изразява с нарастване на правомощията му при приемане на
Европейския бюджет. Парламентът придобива
по-голяма власт при формиране на аграрната
политика, както и при одобрението или неодобрението на търговските споразумения. Едни от
основните области и цели в Лисабонската стратегия са: стимулиране на конкуренцията и
предприемачеството, насърчаване на иновациите и осигуряване на по-висока заетост. Единствено областта на обща външна политика и
политиката на сигурност (ОВПППС) остава в
съществена степен междуправителствена.
Основната позиция на Европейската комисия е на неутрален орган, който определя икономическата политика безпристрастно. Същевременно скептиците отбелязват, че се насърчава приватизацията на държавни предприятия,
което е в значителна полза за големите корпорации. Като пример е посочена организацията
на 45-те от най-големите европейски мултинационални корпорации - European Roundtable
Industrialists (ERT), която включва гиганти като
Сименс, Нестле, Хайникен. Икономическата
сила на подобни бизнес организации провокира
въпроса за тяхното влияние при вземане на
политически и стратегически за икономиката
решения.
Като повтаря основното от предложенията
на Европейския конвент, договорът от Лисабон
определя повторно институционалното равновесие на Съюза. Именно институционалното
равновесие е един от факторите на институционалния капитал, асоцииран с институциите и
институционалното управление. При подобно
равновесие неформалните институции подкрепят и подпомагат дейността на формалните
институции и институционалното управление.
Съвместното им комбиниране следва да има за
резултат устойчив потребителски и производствен модел на поведение, както и ограничаване
на възможностите за опортюнистично поведение и намаляване на транзакционните разходи.
За значението на институционалния капитал се отбелязва още в Agenda 21, програма
на ООН от 1992 г., свързана с устойчивото
развитие. Основен акцент е необходимостта от
мерки и действия за всеки един аспект от човешката дейност, който засяга околната среда.
Този пакет от мерки следва да се предприеме
на глобално, национално и регионално ниво от
организациите на ООН, правителствата и местните групи. В програмата, като цел е заложено
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подобряването на националния институционален капацитет и интегрирането му със социалното, икономическото и екологичното развитие.
2. Икономическата криза и мерки по ограничаването й
Ясната концепция на провежданата държавна политика предполага работещи закони,
но не гарантира ефективност на тяхното изпълнение. Това заключение важи с особено
значение за развитието на аграрния сектор в
страната.
С цел засилване координацията по планирането, програмирането, управлението, наблюдението и контрола на средствата по предприсъединителните инструменти и оперативните
програми, съфинансирани от Общността, правителството прие Постановление №104 от
2008 г. за организация и координация при управление на средствата от фондовете на Европейския съюз (в сила от 20.05.08 г., обн. в бр.
47 на ДВ). В постановлението като административна структура подпомагаща дейността на
отговорния заместник министър-председател се
определя Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ, която е управляващ орган по
Програмата за развитие на селските райони (от
Приложение към чл. 3, ал. 1). Предвижда се
създаване на Агробизнес съвет, който включва
представители на браншови организации. Този
съвет, заедно с Научния съвет създаден през
май 2008 г., с представители на научната аграрна общност и експерти на министерството,
ще решават проблемите на земеделските производители. Това са част от предприетите промени на ниво държава и законотворене. Въпреки това, предоставеният през юли на 2008 г.
доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Европейския съвет относно
управлението на средствата по фондовете в
България е безпрецедентен по отношение на
отправените критики и размера на наложените
санкции в цялата Европейска история.
Месеци след като Лисабонският договор е
факт, светът и в частност България, е изправен
пред сериозна финансова криза. Мнозина икономисти и наблюдатели сравняват състоянието
на световната икономика с това от 1930 г. и
дори очакват през настоящата година кризата
да надмине по обхват и интензивност Великата
Депресия. Към момента влиянието на кризата
върху производството и заетостта е внушително. Според Световната търговска организация
данните за световната търговия за 2009 г. от52

читат спад с 9%, което е факт за първи път от
1982 г. Според специалисти световната икономика също ще се свие, което е прецедент от
1930 г. По-конкретно прогнозите на Световната търговска организация в началото на финансовата криза могат да се сведат до следните:
− Намаленото търсене ще доведе до намаляване на експортната търговия с
9%;
− Следвайки драматичното развитие на
финансовата криза от септември миналата година, се наблюдава спад в
световната икономика с 1,7%, сравнено с 2007 г., когато се отчита ръст от
3,7%;
− Развиващите се икономики отбелязват
икономически растеж едва 0,8%, което сравнено с данните от 2007 г. за
икономически растеж от 2,7% и от
2,2% за периода 2000–2008 г. чертае
мрачни прогнози.
Отбелязаното напоследък раздвижване на
финансовите пазари подсказва, че в световен
мащаб кризата започва да отшумява. Според
съобщение на Международния Валутен Фонд,
световната икономика започва да се възстановява от рецесията, но развитието на отделните
икономики зависи от установения баланс на
национално ниво. Прогнозите за 2009 г. отчитат свиване на световната икономика с 1,1%,
което ще се компенсира с ръст от 3,1% до
края на 2010 г. Последното се основава на
изнесените данни от юли, 2009 г., когато очаквания спад стигна до 1,4%.
Очакванията са повечето страни да приключат 2009 г. с икономически ръст, което ще
се потвърди като тенденция и през настоящата
година. Същевременно възстановяването на
развиващите се икономики не е така адаптивно
и навременно. Страните с по-слабо развита
институционална среда и пропуски в законодателната система се възстановяват по-бавно от
последиците на финансова криза. По данни на
World Economic Outlook, икономическият спад
за България за миналата година е от 2%, а за
2010 г. ще бъде от 1%. Очакванията за преодоляване на икономическата криза фиксират
дата не по-рано от 2012 г. Дотогава прогнозираните стойности на безработица до края на
2010 г. достигат до 16,4%, на фона на 95% от
фирмите, членове на Българската индустриална асоциация, които отбелязват спад в продажбите. Най-песимистичните прогнози очакват
обрат в икономиката едва когато цените дос-
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тигнат нивото си отпреди масовото потребление на кредити и се преразпредели собствеността от длъжниците към кредиторите.
Година след констатациите на мониторинговия доклад, в правителствена декларация се
отбелязва подобрения на отношенията между
България и Европейския съюз и възстановяване
на доверието на европейските институции към
българските отговорни органи. Въпреки това
замразените тогава средства по предсъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД оказват своето негативно влияние както към момента, така и спрямо бъдещото усвояване на
средствата по Програмата за развитие на селските райони до 2013 г.
Необходими са мерки и действия за подобряване капацитета на дългосрочните планове за развитие, които включват преразглеждане
на политически споразумения, административни процедури и междуинституционално съдействие. Едни от последните решения за реформа
в Общата селскостопанска политика (ОСП) са
насочени към постепенно намаляване на пазарната подкрепа, което се компенсира с директни плащания и съществено увеличаване на
средствата за развитие на селските райони. В
Резолюция на Европейския парламент относно
равносметка за състоянието на ОСП (12.03.08)
се счита, че преките плащания са абсолютно
необходими и в бъдеще представляват основна
гаранция за доходите на селскостопанските
производители. Преките плащания се откъсват
от показателите за обема на произведената
продукция и имат повече социална функция,
отколкото регулатор на пазара. Въпреки това
се отбелязва, че равнището на плащанията не
винаги е в равновесие с усилията за спазване
на критериите, полагани от страна на земеделските производители, т.е. плащанията зависят
от историческите им разходи. Следователно се
изисква от Комисията да изготви доклад, който
да оцени допълнителните разходи и да бъде
публикуван преди започване на процедурите по
вземане на решения за ОСП след 2013 г. В
България има консолидиран план за действие
по отношение на преките плащания, с който е
обвързан и темпа на извършване на теренните
проверки, свързани с преките плащания на
площ. Бързото приключване на проверките е
необходимо, за да няма забавяне по стартиране
на плащанията и заключителната информация
да бъде навреме предадена към структурите на
Държавен фонд „Земеделие”.

Друг въпрос е и различията в субсидирането на селскостопанските производители в
страните членки на Европейския съюз. Поголямата част от производителите са изключително зависими от получаваната пазарна подкрепа. Предложението за въвеждане на единна
ставка на субсидиите ще постави в неравностойно положение новите и старите страни
членки и най-вече ще намали доходите на производителите в старите страни членки.
Предприетите промени спрямо законодателната рамка следва да имат положителен
ефект само при изпълнено условие за координираност между формалните и неформалните
институции.
Формалните институции са създадени, за
да се преодолеят ограниченията, които възникват не само на местно или регионално ниво.
Съществува разлика между ролята и значението на институционалната среда от тези на институционалните споразумения. Институционалната среда включва формалните правила (конституция, закони, имуществени права) и неформалните ограничения (обичаи, традиции и т.н.).
Институционалните споразумения, на които се основават управленските структури, са
механизмите за координация на икономическите транзакции. Създаването на дадена стопанска организация се основава на формализиран
договор, отразяващ изискванията на институциите по отношение съществуването на даден
стопански субект. Следователно, можем да
определим организацията като формално създадена структура или като част от формалната
институционална среда.
Сключеният договор изразява основните
правила и норми основаващи се на конкретни
закони и подзаконови актове за осъществяване
на стопанската дейност. Стопанските организации функционират на база договорените отношения съгласно с институционалната рамка.
Неформалните институции, които възникват на
ниво организация целят преодоляване на ограниченията на формалните институции или поточно въвеждането им в условията на вътрешната среда.
Влиянието на самите институции може да
се разграничи на директно и индиректно (фиг.
1.). Целта на всяка стопанска организация е да
генерира приходи и тя следва създадените правила, за да постигне икономическа печалба. В
следствие на своето развитие, организацията
специализира или диверсифицира производствената си дейност, разпределя по-рационално
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ПАЗАРИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ЕЛЕМЕНТИ

Факторни пазари, пазари на краен продукт, кредитни
пазари
Ценообразуване

Специализация

Стопански субекти и дейности
Законодателна рамка и формални
структури

Директни
ефекти

Дистрибуция

Организационни промени

Разпределение
на ресурси

ВЛИЯНИЕ

Индиректни
ефекти

Ефективност

Фиг. 1. Роля на формалните и неформалните институции

производствените ресурси, оптимизира дистрибуционните връзки и други.
Изводи и препоръки
Институционалното равновесие е постижимо само при координирани и взаимнообуславящи се действия от страна на формалните и
неформалните институции. От страна на институционалното управление подобни действия
включват формулиране на ясно регламентирана законова рамка и действащи връзки между
изпълнителните органи с делегирани права,
задължения и отговорности. На ниво компактни
обществени групи, основните принципи за взаимодействие и взаимноспоразумение формулират неформалните отношения в стопанските
организаци. Местните неформални лидерски
структури формулират позициите, отговорността на членовете, изискванията и задълженията към управленските органи.
Съвременните отношения в рамките на
продуктовата верига, както и високите изисквания по отношение на екологичните земеделски
практики поставят на преден план ролята и
значението на институционалните споразумения в сектора. Същевременно тяхната ефективност следва да се гарантира от законодателната рамка и изисква прякото съдействие на
административните структури. Приоритет от
обществено значение е установяване на ясно
регламентирани отношения на всеки един етап
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от производството до реализацията на продукцията. Ролята на формалните институции е да
подпомогне изграждането и реализирането на
капацитета на стопанските организации, както
и да даде гласност на становищата им по европейските политики в сектора. Без наличието на
частна инициатива от друга страна, съществуването на тези пазарни субекти е нереалистично. Единствено при наличието на тези две условия е възможно осъществяване на иновативно
селско стопанство с осигурени финансови,
производствени, кадрови, технологични ресурси.
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THE SIGNIFICANCE OF INSTITUTIONAL EQUILIBRIUM FOR SUSTAINABILITY AND
STRATEGIC DEVELOPMENT OF ECONOMIC ORGANIZATIONS
Darina Zaimova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
Precision in the conceptualization of the public policy defines success and sustainability of the national
economy activities. Even provided this condition does not guarantee that the economic organizations and the
policy framework are equally efficient at different levels of implementation. The same laws, policies, regulations,
political and economic rules provide both constraints and incentives for the economic players. The paper is aimed
to disclose institutional equilibrium as an important determinant of institutional capital and condition for
sustainability of government policy, institutional arrangements and development of economic organizations. The
expected results from the project should reveal that institutional equilibrium plays a central role for the sustainable
development of the economic organizations by improving contractual performance and reducing transaction costs.
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ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ОСНОВНИТЕ БАРИЕРИ ПРЕД НЕЯ
Радка Иванова
Икономически университет, Варна
Резюме
Новите продукти, услуги, процеси и начини на организация представляват източник на икономически растеж и съответно водят до подобряване на общественото благосъстояние. Внедряването на новото, обаче, обикновено се сблъсква с въздействието на редица фактори. Някои от тях в определени ситуации се превръщат в
сериозни бариери, преодоляването на които изисква значителни ресурси от различен характер.
Ключови думи: иновации, иновационен процес, бариери
Key words: innovation, innovation management, barriers

Увод
В литературата и практиката съществуват
различни определения на понятието иновация,
произтичащи от неговата сложност и невъзможност да се дефинира еднозначно и пълно.
Основен момент е фактът, че в основата на
този термин стои латинският корен novus, т.е.
иновация най-общо означава нововъведение или
обновяване. В тази връзка следва да посочим,
че под иновация се разбират дейности като обновяване и разширяване на обхвата от нови
продукти и услуги, както и свързаните с тях
пазари; въвеждане на нови методи в производствения процес, снабдяването, дистрибуцията,
както и промени в управлението, организацията
и условията на работа, промени в уменията на
заетите. Следва да посочим още, че пред иновационната дейност много често стоят различни
бариери, чието преодоляване има водещо значение за реализиране на иновативните идеи.
Опорните точки на понятието иновация в литературата са сведени до следните няколко [1,
2]: новост; реални промени; положителна
оценка от потребителите (пазара); иновацията
като процес; установим материален или нематериален резултат от въвеждане на новостта.
1. Видове бариери
Реализирането на всяка една нова идея,
независимо от нейния характер и предназначение, е свързано с преодоляването на редица
препятствия. Идентифицирането на последните
е един от ключовите фактори за развитието на
иновационната дейност на организациите. За
нуждите на настоящия материал ще посочим,
че в теорията съществуват различни класификации на бариерите. Според едно от направените изследвания, бариерите се разделят на
следните три [7]:
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−

недостатъчно финансови ресурси за
нововъведения;
− недостатъчен потенциал на предприятията за иновации, който е тясно свързан с недостиг на персонал с конкретен опит;
− липса на потребност от иновации, което показва липсата на иновационна
нагласа у хората и организациите съответно.
Според една по-детайлна класификация [2],
бариерите се разделят на вътрешни и външни.
Вътрешните бариери, определяни още като
фирмени, от своя страна могат да бъдат с различен характер, поради което се подразделят
на информационни, кадрови, организационни,
психологически и финансови.
По отношение на информационните ресурси следва да посочим, че липсата на достатъчно информация, с подходящо качествено
съдържание, е сериозна пречка за осъществяването на иновационния процес във всяка една
организация. От голямо значение за генерирането на перспективни идеи е наличието на информация за развитието на технологиите, продуктите, пазарите, предпочитанията на потребителите и т.н. Набирането на достатъчно, при
това качествена информация, предполага от
своя страна използването на съвременни информационни технологии. Следователно организациите трябва да разполагат със съвременни технически средства, а боравещите с тях да
имат подходящата компютърна и езикова подготовка, което за съжаление не винаги е налице.
Тъй като обикновено не се разполага с цялата
необходима информация, организациите прибягват към използването на така наречените
експертни оценки на специалисти от съответната област.

Радка Иванова

По отношение на кадровите бариери следва да посочим, че те се свързват с това, че
съвременният етап от развитието на икономиките като цяло поставя все по-високи изисквания към знанията, уменията и способностите на
човешките ресурси. Това предполага непрекъснато повишаване на квалификацията им, за
да се осигуряват специалисти с нужните образование и професионален опит. От гледна точка на иновационния процес за организациите е
важно наемането на хора с висок творчески
потенциал, за да бъде възможно генерирането
на нови идеи.
Необходимо е да посочим, че в тясна
връзка с кадровите бариери са психологичните,
предвид факта, че и в двата случая се характеризира персонала. Психологичните бариери са
свързани с това, че внедряването на всеки един
нов продукт/услуга е съпроводено със значителен риск, какъвто хората не винаги имат готовност да поемат. Всеки човек има различна
склонност към рискови действия, което произтича от типа личност, който е съответния човек,
а отчасти и от неговите професионални умения.
Организационните бариери от своя страна
са свързани с избора на неподходяща организационна форма, което има и неблагоприятно
въздействие върху източниците на информация
и развитието на творческия потенциал на персонала на съответната организация. Адекватният избор на структурни звена подпомага организирането на работата, позволява ясно разграничаване на задълженията и правомощията,
пътя за делегирането им и начина им на отчитане. Липсата на ясно определени йерархични
нива и взаимовръзки между тях води до объркване на персонала, бягане от отговорност, забавяне изпълнението на поставените задачи и
т.н.
От изключително важно значение са финансовите бариери, които най-често се оказват
основната пречка за реализиране на новите
идеи. Тук освен недостига/липсата на финансови средства за пряко финансиране на нововъведения, можем да отнесем и редица други
фактори, каквито са например дълъг период на
възвръщаемост на вложените средства, много
големи разходи за нововъведения, голям икономически риск и др. На практика финансирането на всеки един проект, в това число и реализация на нововъведение, е основния проблем,
пред който се оказват организациите, особено в
условията на криза. Осигуряването източници
на финансови средства, било то вътрешни или

външни, се оказва изключително сложен процес. По-голяма част от частните организации у
нас са от типа малки и средни предприятия,
които не разполагат с достатъчно собствен капитал, за да осъществяват научноизследователска и развойна дейност от една страна, а от
друга – не могат и да си позволят използването
на кредити за това. Големите организации, в
това число и тези със значително държавно
участие, също не са в особено добро финансово състояние, за да отделят нужните средства
за развитие на иновациите. Като имаме предвид
всичко това можем да обобщим, че финансовите бариери са с основно значение за иновативната активност.
По отношение на външните бариери следва да посочим, че те могат да бъдат разделени
в две основни групи – бариери, произтичащи от
законодателството и нормативната уредба на
страната и потребителски бариери.
По отношение на законодателството трябва да посочим, че е необходимо то да стимулира иновационната дейност в страната. Според сега действащите закони и други нормативни актове у нас, няма предвидени преференции за иновационната дейност в данъчните и
митническите закони, например. Разглежда се
въпроса за интелектуалната собственост, но не
се третират въпросите за технологиите и иновациите. Стандартите от своя страна следва да
защитават потребителите, хората като цяло,
околната среда, поради което могат да се разглеждат като обществени изисквания, както и
като стимул за иновации (продуктови, процесни
и т.н.).
Като имаме предвид това, че всяка една
организация се стреми към по-голям пазарен
дял, то следва да посочим, че потребителите се
явяват изключително важна бариера пред иновационния процес. За реализирането на новите
стоки и услуги са необходими хора, които да
ги купуват. Практиката показва, че не винаги
новите продукти/услуги се приемат от пазара.
Ето защо от изключително важно значение е да
се познават културните, социалните, психологическите и личните фактори, под чието въздействие хората купуват една или друга стока/услуга. Върху потребителското поведение
оказват влияние ценностната система, произтичаща от културната среда, семейната среда и
мястото на индивида в обществото; мотивацията, убежденията и нагласите на хората, както и
техните професионални характеристики, възраст, професия, начин на живот. Всички тези
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фактори водят до изграждане на определен тип
стоки и услуги. Поради ниската степен на защита на потребителите у нас, независимо от
факта, че съществуват специални организации
с такъв предмет на дейност, в повечето случаи
потребителите са скептично настроени към
рекламните кампании на нови продукти/услуги.
В същото време хората по-лесно се манипулират при предлагане на сходни до познатите им
стоки/услуги, но на по-ниска цена, което съответно рефлектира върху нивото на качеството
им.
Освен така посочените бариери, трябва да
обърнем внимание и на още една група фактори, определяни в науката и практиката като
психични бариери. Те представляват психични
състояние на личността – неувереност, подтиснатост, прекомерно вълнение; разглеждат се
като съвкупност от действия, очаквания, емоционални преживявания. Те представляват препятствие, което пречи на оптималното протичане на процесите на адаптация на човека към
новите фактори на външната среда [6]. В тази
връзка следва да посочим, че те са присъщи
както на хората вътре в организацията, така и
на тези извън нея, в това число на техните потребители. От една страна психичната бариера е
трудност или препятствие или трудност в дейността, произтичащо от особеностите и нагласите на личността, но тя е и субективна трудност, породена от несъответствието между
потребностите на индивида, неговите нагласи,
желания, стремежи и възможности за удовлетворяването й.
Също така смятаме за необходимо да посочим, че в основата на психичните бариери
могат да стоят различни фактори – биологични,
социални и психологически, като същевременно всяка психическа бариера се характеризира
с определени структурни компоненти. Към тях
се отнасят:
− бариерна оценка – формира се, когато
въздействията не удовлетворяват потребностите и лежи в основата на формирането и управлението на останалите компоненти;
− бариерна позиция – насочена е към
възпрепятствие активността на човека
за постигане на желаните цели и интереси и може да бъде защитна или активна, когнитивна или емотивна, временна или постоянна (устойчива);
− бариерна доминанта – представлява
следствие на въздействието на редица
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субективни и обективни дразнители,
където има водеща роля отрицателната
оценка;
− бариерни психични състояния – проявяват се като натрапчиви мисли поради
неубеденост в необходимостта от
промяна, неувереност в по-добрия резултат и други и оказват дестимулиращо въздействие върху активността на
човека;
− бариерна установка – проявява се, когато хората не са убедени в нуждата от
промяна, като е възможно да се наблюдава обща (като отрицание на всички нововъведения) и конкретна (във
връзка с извършване на конкретна
промяна) установка;
− бариерна мобилизационна готовност –
формира се при извършване на всяка
трудна задача в иновационната дейност,
има специфична структура и е проявление на личностните психични и физиологични свойства;
− бариерна активност – състояние на
личността, ориентирано към противопоставяне на необходимата промяна,
т.е. може да се определи като съзнателно проявление на личността за предотвратяване на извършването на промяна.
Също така трябва да отбележим, че в хода
на иновационната дейност психичните бариери
имат различни степени и форми на проявление
като спадане на ентусиазма на личността, пасивност на личността, формална активност на
личността, упорита съпротива на личността,
която не се наблюдава външно и открита външна съпротива на личността.
Посоченото за психичните бариери ни позволява да направим извода, че те представляват
вътрешни затруднения с психичен характер и
обективно-субективна обусловеност, в резултат
на което те са изключително трудни за преодоляване. Предвид силния им негативен ефект,
обаче, трябва да се търсят начини и средства
за минимизиране на появата и въздействието
им и евентуалното им пълно отстраняване, ако
е възножно.
2. Насоки за преодоляване на бариерите пред
иновациите
Развитието на иновационната дейност
предполага търсенето на начини и средства за
преодоляване на съществуващите бариери. В

Радка Иванова

световен мащаб това е една от главните грижи
на държавните органи в отделните страни, като
мерките, предприемани от тях, съответно са
различни. По отношение на страните от ЕС можем да посочим, че равнището на развитие на
иноваците е различно. Има страни, в които относителният дял на иновационната продукция
от общата реализирана продукция е около 70%
(Ирландия, Дания, Германия) и страни, в които
е около 30% (Белгия, Испания, Португалия) [7].
Наличието на такива големи различия между
отделните страни в общността води до разработването на планове за стимулиране на иновационната активност и преодоляване на иновационния дефицит от Комисията на ЕС. Важен
момент, който трябва да посочим е, че в някои
страни1 са създадени специализирани центрове,
стимулиращи иновационната дейност.
В други страни са предвидени специални
данъчни облекчения за фирми, отделящи средства за наука. Тук можем да посочим САЩ,
където съответните фирми се освобождават от
данък върху тези средства в годините на тяхното влагане, не се облагат с данък приходите от
продажба на патенти и др. В страни с развиваща се икономика, каквито са например Филипините, Малайзия и др., е въведен облекчен
режим за продукция, определяна като иновации
(например патентни изобретения), съгласно
който тази продукция е освободена от данъци
за определен период от време (10 години например).
Има и страни, в които държавните органи
провеждат политика, насочена към привличане
и стимулиране на творческата дейност на хората в организациите, поддържане на предприемачески дух, което е характерно за Япония,
например. Там, както посочва А. Димитров и
колектив [4], например, вниманието и усилията
се насочват към увеличаване разнообразието
на ценностната ориентация на хората като цяло.
Преодоляването на съществуващите бариери пред иновационната дейност изисква и конкретно поведение от страна на самите организации. Разгледаните по-горе фирмени бариери
са взаимообвързани помежду си, във връзка с
което можем да посочим, че предвид особеностите на информационните и организационните бариери, преодоляването на значителна

част от тях е възможно чрез създаването на
специализирани звена за научноизследователска и развойна дейност. Наличието на такова
звено ще позволи събиране на иновационните
идеи в организацията на едно място, както и ще
се изгради определена последователност от
стъпки, съпътстващи избора на една конкретна
идея и пътя за реализацията й. От друга страна,
обаче, създаването на подобни звена изисква
наличието на финансови средства, с каквито не
всяка организация разполага.
Освен това от изключително важно значение е да се правят предварителни маркетингови
проучвания, както и тестване на прототипа на
продукта по различни начини, за да се осигури
колкото е възможно повече информация за
нагласите на потребителите към такъв продукт,
както и за реалните ползи, до които той ще води (или нужди, които ще удовлетворява). Тези
действия биха довели до намаляване влиянието
на информационните бариери, но и за тяхното
реализиране са необходими съответно финансови средства.
Тъй като изграждането на звена за НИРД е
в общи линии непосилно за малките и средните
предприятия, то проблемът би могъл да се реши, ако се изградят трайни взаимовръзки между тях и университетите със специализирани
научноизследователски звена. Освен това висшите учебни заведения могат да бъдат изключително полезни за практиката и иновационната
активност на организациите, ако в учебните им
планове се заложат дейности като изобретателство, инженерно творчество, креативно мислене. Завършващите съответните университети
трябва да имат много добри познания в областта на проучването на пазара, маркетинг на нови продукти, избор на цели, задачи и стратегия
на фирмата, организация и управление на изследователската дейност, да умеят да използват
съвременните информационни технологии, да
са запознати с особеностите на бизнес комуникациите. Същевременно хората, заемащи управленски позиции, трябва да имат много добри мениджърски умения и съответно висок
предприемачески дух, за да успеят да реализират новите идеи на практика. Наличието на
специалисти с така посочените знания и умения
би
позволило
преодоляването
на

1
Във Франция има специализирани центрове с отраслова насоченост, осъществяващи връзка между изследователската
сфера и производството. В Германия е създадена Немска асоциация на технологичните и бизнес центрове, обхващаща
всички иновационни центрове в страната за решаване на възникващи проблеми в областта на иновациите.
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кадровите и психологичните бариери пред
организациите.
По отношение на финансовите бариери
следва да посочим, че съществуват няколко
основни начина за преодоляване съществуват
няколко основни начина за преодоляването им,
а именно:
− привличане на нови съдружници с цел
увеличаване на собствения капитал;
− получаване на капитал чрез банкови
кредити;
− публични заеми;
− субсидии.
Предимството на първия начин за финансиране е, че средствата се намират на постоянно разположение на фирмата, без тя да се
налага да плаща за тях под формата на лихви,
например, което е характерно за втория източник – банковите заеми. Отпускането на последните, особено в условията на криза, се
оказва изключително труден процес. Публични
заеми за фирмите у нас липсват на практика, а
що се отнася до субсидиите можем да посочим,
че по програма PHARE има предвидено ограничено субсидиране за някои технологични проекти, но и този източник е труднодостъпен и
недостатъчен. Държавата през последните години не отделя достатъчно средства за изследвания и разработки; ограничени средства получава БАН, както и висшите училища, в резултат
на което непрекъснато намаляват висококвалифицираните кадри и се влошава състоянието
на материално-техническата база.
По отношение на външните бариери пред
иновациите трябва да посочим, че държавата и
по-точно народното събрание в качеството си
на законодателен орган у нас, трябва да предвиди съответни данъчни облекчения за фирмите,
занимаващи се с нововъведения; да стимулира
обособяването на звена за НИРД, за да се осигури непрекъснатото генериране на нови идеи.
Също така е необходимо да се работи и в посока на по-добро обвързване между университетите и бизнеса, тъй като в хода на своето
обучение потенциалните служители и работници трябва да се научат да мислят иновативно,
да търсят постоянно възможности за подобряване на съществуващите стоки и услуги, както
и откриването на нови, по-добри начини за
удовлетворяване на потребностите на потребителите чрез предлагане на нови стоки и услуги.
Това изисква детайлно познаване на предпочи-
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танията и средствата, с помощта на които може да се провокира потребителския интерес.
Заключение
Разгледаните основни бариери пред иновациите от гледна точка на класифицирането им
като вътрешни и външни и съответно представените възможности за преодоляването им подсказват, че всяка организация трябва да търси
начини за преодоляване на вътрешните бариери
от една страна, а от друга – държавата да ги
подпомага, за да се преодоляват и външните
бариери. Особено внимание следва да се обръща на психичните бариери и откриването на
средства и пътища за своевременното им отстраняване. Необходимо е още да се отчитат
много точно специфичните пазарни изисквания
в съответния сектор, за да се преодоляват непрекъснато увеличаващите се трудности пред
иновационните процеси, както и да се подобрява непрекъснато квалификацията на служителите и работниците, за да бъдат в състояние
да осъществяват новите проекти.
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THE INNOVATION ACTIVITY AND THE BASIC BARRIERS TO ITS REALIZATION
Radka Ivanova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The new products, services and organizational methods are source of an economic growth and respectively
lead to an improvement of the social prosperity. However, the introduction of new ideas usually collides with the
impact of many factors. Some of these factors converse into serious barriers in definite conditions, which
overcoming requires considerable resources of different kind.
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АДАПТИВНИТЕ СТРАТЕГИИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БУРГАСКА ОБЛАСТ
Вилислав Петров
Бургаски свободен университет
Резюме
Прилагането на адаптивните стратегии в практиката на строителните предприятия в бургаска област, може да създаде условия не само за преодоляване на кризата, но и основа за устойчивото им развитие в бъдеще.
Анализира се същността на този тип стратегии и се акцентира върху приложимостта на един от моделите.
Ключови думи: адаптивна стратегия, адаптация
Key words: adaptive strategy, adaptation

Развитието на икономическата криза в света, постави пред изпитание и българската икономика. Сред най-тежко засегнатите сектори, е
този на строителството. Възприеман до 2008г.
като един от двигателите на икономическия
ръст, за последните две години той се характеризира с постоянна тенденция на свиване. Статистически данни на Евростат за края на 2009г.
показват, че строителното производство в Европейския съюз и Еврозоната през декември е
нарастнало с 0,5%. Средногодишният спад е
8,5 за ЕС и 8% за Еврозоната. През декември в
единадесет страни е отчетен спад и само в Румъния и Испания ръст с респективно 6,9% и
6,2%.
България е на трето място сред страните,
отчитащи спад със 7,1%. Най-голям спад от
11,3% има Словакия.
На годишна база България е страната с
най-голям спад на строителното производство с
33,3%. За периода ръст са отчели само Испания-7,5%, Полша-2,5% и Чехия-2,3%.
Намалените обеми на строително производство, увеличаването на междуфирмената
задлъжнялост и отсъствието на инвеститорски
интерес към изграждането на нови обекти, създава реална предпоставка за фалит на предприятия в сектора.
Целта, която си поставя автора, е да изследва възможностите за прилагането на адаптивните стратегии, като инструмент за устойчиво развитие на строителните предприятия в
бургаска област.
Много от авторите, които провеждат изследвания в областта на организационната теория и класифицирането на стратегиите посочват, че не съществува консенсус относно тяхното дефиниране. Хамбрик посочва, „че липсата на съгласуваност се дължи на два фактора”
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[3]. Първият – стратегията е многомерна. Вторият – стратегията трябва да бъде ситуационна
и съответно ще се променя според това, в каква индустрия се прилага. Формулирането на
стратегията се затруднява и от друг, много пофундаментален проблем. Терминът „стратегия”, може да бъде отнесен към три различни
модела на мислене, което допуска висока степен на дискусионност. Ако се абстрахираме от
предпочитанията на редица автори за търсене
на дефиниция в областта на семантиката, можем да откроим три различни, а в известна
степен и противоречиви гледни точки към стратегията.
Наименованието на всеки от трите модела
на стратегия, представя основната й насоченост. Доколкото това определение отразява
събирателно възприемането на сходни гледни
точки, всеки от моделите включва известна вариативност на фокуса. Елън Чафи определя
тези три модела като линейни, интерпретивни и
адаптивни стратегии [1].
Адаптивна стратегия
Дефиницията на Хофер типизира адаптивния модел стратегии, които се характеризират
с развиване на ефективно взаимодействие
между възможностите и рисковете, произтичащи от въздействието на външната среда и потенциала и ресурсите на организацията за възползване от тези възможности. В тази връзка
организациите непрекъснато следят изменението на условията на външната среда. Това би
създало „задоволително подравняване на организацията спрямо възможностите и риска от
външната среда и потенциала и ресурсите на
самата организация” [4].
Адаптивните стратегии се различават от
останалите по това, че:
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Първо – мониторингът на средата и извършването на промени са паралелно протичащи и непрекъснати функции в адаптивния
модел. Интервалът за планиране, който е характерен за линейния модел стратегии, отсъства. Майлс и Сноу описват стратегическата
адаптация като повтарящи се и застъпващи се
цикли в три фази:
− предприемаческа (организационна фаза) – избиране на област на функциониране;
− инженерна фаза – избиране на технология;
− административна фаза – рационализиране на структурата и процесите, както и идентифициране на област за бъдещи иновации.
Второ – адаптивният модел стратегии се
различава от линейния по отношение на решенията, свързани с целите на организацията. При
адаптивните стратегии, „целта”, се възприема
като приспособяване и адаптиране на организацията към външната среда.
Трето – адаптивните модели на стратегическо поведение предполагат отчитането не
само на значителни по характер и обхват промени във факторите на външната среда, но и
анализирането на ефекта от изменението на
отделните параметри на самите фактори [7].
Четвъртата разлика произтича от пониската степен на значимост на предварителното планиране при разглеждания адаптивен
модел стратегии. Следователно стратегията, е
в по-ниска степен централизирана на ниво висше ръководство, много по-многоаспектна и в
повечето случаи, е с по-ниска степен на интегрираност, отколкото линейната стратегия.
Пето – при адаптивния модел на стратегии, външната среда се възприема като комплексна система, отразяваща условията за развитие на организациите. От тази гледна точка,
границите между организацията и средата са в
голяма степен проникаеми. Следователно при
определянето на действията на организацията,основния фокус, е върху условията на средата. Независимо далипроактивни или реактивни, действията на организацията определят
степента, в която организацията ще изпита пост
фактум въздействията, или предварително ще
очаква промените.
Адаптивните стратегии са тясно свързани
с еволюционния модел за развитие на организациите. Като нагледен инструмент, стратегията е аналог на методът от биологията за „ра-

зясняване” на структурата и поведението на
организмите. Това се осъществява чрез представянето на функционалността на всеки елемент от цялата система (или стратегия), структурирана за да покрие определена ниша [6].
Адаптивните стратегии се основават на
няколко предположения:
− организацията и външната среда си
взаимодействат в много голяма степен;
− външната среда, е по-динамична и помалко податлива на предвиждане;
− при настъпване на промяна или възникване на тенденция за промяна на
условията на външната среда, организацията също трябва да се промени.
В табл. 1. са представени основните характеристики на адаптивната стратегия, както и
някои от авторите, които ги изследват.
Три обичайни стратегически подхода са
приети като сходни по отношението между
външната среда и стратегията на организацията
– тези на Майлс и Сноу [5], Минцбърг и Уотърс
и Голд и Калпбел.
Типологията на Майлс и Сноу е уникална,
защото тя разглежда организацията като пълна
и интегрирана система и представлява особено
полезна теоретична структура за това, да се
анализира пътя, по който организациите динамично си взаимодействат със своята обкръжаваща среда.
В своите изследвания Майлс и Сноу обосновават хипотезата, че „...организациите полагат усилия за създаване на тяхна собствена обкръжаваща среда. Това се постига чрез серия
от решения, насочени към избор на пазари,
продукти, технологии и определяне на мащаба
на развитие” [2]. Съществуващата към определен момент обкръжаваща среда, е строго ограничена от наличното познание за алтернативните организационни форми и разбиранията на
мениджърите за начина, по който хората могат
и трябва да бъдат мотивирани.
Майлс и Сноу развиват тезата, че организациите развиват относително устойчиви образци на стратегическо поведение, насочено към
приспособяване на организацията към обкръжаващата среда. Както е посочено по-горе
процеса на стратегически избор включва три
групи ключови стратегически проблема. Първият, предприемаческият проблем фокусира
върху определянето на продукта на фирмата и
частта от пазара, на която ще оперира.
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Характеристики
Дефиниция

Същност на стратегията
Фокус на стратегията
Цел на стратегията
Стратегическо поведение
Основни термини
Основни измерители
Водещи изследователи

Табл. 1. Характеристики на адаптивната стратегия
Адаптивна стратегия
„ ... насочена към развитие на осъществимо съчетание между възможностите и
заплахите, произтичащи от външната среда и потенциала на организацията, както
и осигуряване на ресурси за експлоатирането на тези възможности” [4]
Постигане на „съчетаване и съответствие”
Многостранност
Върху средствата и намеренията
Съобразяване с условията на средата
Промяна в стила на поведение, промяна на технологията, на пазарите и на качеството
Стратегическо управление, стратегическа адаптация, стратегическо проектиране,
стратегическо съответствие
Адаптивност; активност; ниво на: диференциация, интегрираност, на поемане на
риск, на уникалност.
Hofer, 1973; Guth, 1976; Hofer, Shendel, 1978; Litschert, Bonham, 1978; Miles,
Snow, Meyer, Coleman, 1978; Miller, Friesen, 1978; Mintzberg, 1978; Steiner,
1979; Rumelt, 1979; Hambrick, 1980; Borgeois, 1980; Snow, Hambrick, 1980;
Quinn, 1980; Jemison, 1981; Kotler, Murphy, 1981; Green, Jones, 1981; Hayman,
1981; Jauch, Osborn, 1981; Gluck et al., 1982; Ghakravarthy, 1982; Hatton, 1982;
Shirley, 1982; Camilus, 1982; Miles, Cameron, 1982; Galbraith, Shendel,1983;
Miles, Snow, 1984; Hrebiniac, Joice, 1985; Ansoff, 1988; Conant et al., 1990;
Miller, 1993; Child, 1997; Miles, Snow, 2003.

Вторият, инженерният проблем се отнася до
избора на технология и начина за дистрибуция.
Третият, административният проблем, е свързан с избора и развитието на организационна
структура политика по организиране на процесите.
Търсачите възприемат динамичната, неопределената обкръжаваща среда и поддържат
високо ниво на гъвкавост, за да могат успешно
да се борят с измененията на средата. В тази
връзка, търсачите проявяват тенденция да поддържат по-гъвкава организационна структура,
ниска степен на разделение на труда, по-малко
нива на организационна структура и ниско ниво
на формализация и централизация. Силата на
търсача се изразява в идентифицирането и експлоатирането на нови продукти и пазарни възможности. В резултат на това, Майлс и Сноу
разглеждат търсачите като „индустриални дизайнери”.
Защитниците притежават характеристики,
които са почти противоположни на тези на търсачите. Те възприемат обкръжаващата среда
като стабилна и определена и поради това,
търсят стабилност контрол в начина, по който
извършват дейността си, за да постигнат максимална ефективност. Организациите защитници се характеризират с по-висока степен на
разделение на труда, висока степен на формализация и централизация. Силата на защитниците се дължи на високото ниво на централизация върху само един сегмент от пазара.
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Анализаторите придават особено значение
на стабилността и гъвкавостта и се опитват да
съвместят най-добрите характеристики от
предходните два типа. Контролът върху съществуващите продукти и операции се определя
като строг и непосредствен, а при развитието
на новите направления, контролът е по-слаб и
гъвкав. Силата на анализатора, е възможността
да запазва високо ниво на стабилност и ефективност на операциите, докато се опитва да
имитира търсачите.
Реакторът може да се разглежда като остатъчна стратегия според Робинс. Тя се характеризират с непоследователност при стратегическия избор и показва ниска ефективност. Тези организации изпитват недостиг на механизми, чрез които да противодействат или да се
възползват от измененията в обкръжаващата
среда. Стратегията на реактора може да се
възприеме като липса на последователна стратегия. Следователно при реакторната стратегия
не може да бъде изведено силно предимство
както при останалите.
Промените в средата оказват въздействие
върху организационната структура. Развитие
претърпява връзката между видовете организационни структури и типовете стратегия. Традиционният подход предполага да се използва
функционална структура при защитници, дивизионална - за търсачи и матрична за анализатори. Маилс и Сноу предлагат нова организационна структура, която определят като „предва-
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рително приспособяване/адаптиране, което ще
доведе до устойчиво превъзходство за значителен период от време”. Подобна мярка би осигурила на организацията лидерска позиция.
Някои от най-значимите промени в условията на средата, са свързани с глобализацията, скъсяването на жизнения цикъл на продуктите и бързите темпове на технологични иновации. В процеса на адаптиране към тези промени, организациите активно си взаимодействат
със субконтрактори – подизпълнители. Този
процес води до вертикална дезинтеграция и
разпределение на риска. Вътрешнофирменото
планиране и контрол са заменени от пазарните
механизми. Този механизъм на взаимодействие, е определен като „динамична мрежа” и
прави възможноразвитието на подобен тип организационна структура.
Структурата динамична мрежа се характеризира с пазарни механизми, посредници, вертикална дезинтеграция и напълно открита и
споделена информациона система.
Изводи
Адаптивните стратегии позволяват на
строителните организации да използват солиден
и емпирично проверен инструментариум, в
опитите им да преодолеят негативните въздействия на външната среда. Проактивните действия на организациите в бранша, създават предпоставка да се минимизират загубите и да се
съхрани потенциала.
Въпреки драстичното свиване на сектор
строителство в страната като цяло, статистическите данни от края на 2009 г. и началото на
2010г. показват възможности за развитие. По
данни на НСИ новопостроените жилищни сгради през второто тримесечие на 2009 година са
679 и спрямо първото тримесечие на 2009г. е
регистрирано увеличение от 24,1%. Новопостроените жилища в тях са с 51,1% повече в
сравнение с предходното тримесечие и достигат 5888. Спрямо съответния период на предходната година броят на новопостроените сгради се увеличава с 6,9%, а на жилищата в тях с
30,2%.
Най-голям брой жилищни сгради и жилища
са построени в област Варна – 157 сгради с
1204 жилища в тях и област Бургас – 134
сгради с 1665 жилища. Следват ги област
Пловдив - 43 сгради с 414 жилища, София –
40 сгради със 78 жилища, Стара Загора – 36

сгради със139 жилища и София (столица) – 35
сгради с 549 жилища.
Ориентирането на потребителското търсене и инвеститорския интерес към жилищното
строителство, създава възможности на строителните предприятия да се опитват да предлагат нови продукти. В резултат на това, организации, които до този момент са били в позиция
на Защитник или Търсач, трябва да започнат в
по-голяма степен да проявяват поведение на
Анализатор. По този начин ще могат да завършат започнати обекти от друг тип строителство,
но паралелно ще нигат да развиват и дейност в
областта на жилищното строителство. Тези
строителни предприятия в област Бургас, които
не са извършили, или не са планирали да извършат промяна в стратегическото си поведение, реално могат да се окажат в ситуацията на
Реактор.
Изискванията на Закона за устройство на
територията, създава условия, при които използването на посочената по-горе организационна
структура от типа „динамична мрежа”, създава
възможности за развитие в условията на криза.
Разпределението на риска и споделянето на
активи на пазарен принцип, позволява да се
минимизира цената за съхраняване на организационния потенциал. Това може да се окаже
основна предпоставка за устойчивото развитие
на предприятията в бъдещ период от време.
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THE ADAPTIVE STRATEGIES – AN INSTRUMENT FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION COMPANIES OF DISTRICT BURGAS
Vilislav Petrov,
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
Implementation of adaptive strategies in the practice of construction enterprises in Burgas area may create
conditions not only for overcoming the crisis, but the basis for sustainable development in the future. Analyze the
nature of this type of strategies and focuses on the applicability of one of the models.
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СПЕЦИФИКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ЕКИП
В МУЛТИПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ
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Резюме
Настоящата статия разглежда актуален за съвременната бизнес практика проблем, а именно – управлението на проектни екипи в условията на мултипроектна среда. Като естествена среда на днешния проектен
мениджмънт, тя поставя специфични предизвикателства към организациите, избрали да осъществяват (част от)
своите дейности под формата на проекти. Представят се основните проблеми при едновременната реализация
на множество проекти, позицирани в някакъв тип матрични структури и се очертават основни механизми за
тяхното преодоляване.
Ключови думи: управление на проекти, матрична структура, мултипроектна организация, учене в проектни екипи
Key words: project management, matrix structure, multi-project organization, learning in project teams

Увод
Управлението на работата чрез проекти е
сравнително нов подход, който се характеризира с нови методи за преструктуриране на
управлението и прилагане на специални управленски техники, с цел оползотворяване на
съществуващите ресурси по по-ефективен и
производителен начин. Въпреки че до преди
30-40 години, управлението на проектите е
ограничено в сферата на отбранителната и
строителната индустрия, днес е практически
трудно да се посочи някаква област от икономиката, която да не прилага проектите като
средство за придобиване на бизнес ползи. Нашата страна не остава встрани от тези глобални тенденции; все повече организации се опитват да прилагат методологията на проектното
управление като инструмент за реализиране
на своята стратегия.
Усилено се говори и пише за „проектизация” на съвременната организация, която се
изразява в преход от управление на отделни
проекти към управление чрез проекти. Повечето от съвременните проекти (около 90%) се
реализират в условията на мултипроектна среда1, чиято изключителна сложност произтича от
силната конкуренция между множеството реализирани в организацията проекти, от една
страна, и между проектите и съществуващите
постоянни структури, от друга. Спецификата на
тази среда не е достатъчно изследвана нито
като съществуващи проблеми, нито като по1

тенциално възможни решения. Въпреки наличието на известни опити в тази насока [1, 6, 8],
все още може да се твърди, че това е една
много слабо изследвана област и „съвременната литература остава фокусирана върху управлението на един единствен проект, съществуващ в изолация и слабо взаимодействащ с други проекти” [8]. Очевидно ситуацията е нереалистична и това очертава необходимостта от
допълнителни разработки, акумулиране на теоретични знания и откриване на практически решения, насочени към преодоляване на проблемите при реализацията на проекти в мултипроектна организация. Успешното управление на
проектния екип предполага най-вече яснота по
отношение на специфичните особености, проблеми и очаквания, конкретизиращи се в цели
или измерители на успеха на проекта, както и
по отношение на ангажиментите на основните
участници в това управление. Именно тези аспекти отличават управлението на проектния
екип в мултипроектната организация от традиционното управление на единични проекти
и/или организации.
1. Мултипроектната организация като естествена среда на съвременния проектен мениджмънт
Едновременната реализация на множество
проекти в съвременната организация поражда
редица проблеми, свързани с изпълнение на
общоприетите критерии за успех.

Често термините „мулти-проектна организация” и „мулти-проектна среда” се използват като синоними.
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1.1. Същност на мултипроектната организация
Мултипроектните организации имат някои
общи характеристики [10]:
1. проектите често не са основна организационна дейност, а съществуват като
временни образувания в някаква постоянна функционална, матрична или
друга структура;
2. те споделят общи ресурси като персонал, оборудване, инфраструктура и
висш мениджмънт с постоянната организация и използват същите системи
за комуникация, контрол и административно обслужване;
3. понякога проектната документация и
основния проектен процес са стандартизирани.
Във всеки конкретен момент, мултипроектната среда може да включва различни
типове проекти – свързани с разработване на
продукт, с организационно развитие, с маркетинг и др.; те могат да имат различни характеристики и да бъдат на различен етап от жизнения си цикъл. Някои проекти са големи (изпълняват се от многочислени екипи и консумират
много ресурси) или спешни и могат да се
обезпечат със собствени ресурси, но повечето
са малки, така че трябва да разчитат на общи.
Освен по отношение на ресурсите, проектите
могат да бъдат взаимно свързани и взаимно
зависими по отношение на технология, знания,
продукти или обслужвани клиенти.
Всеки проектен мениджър се стреми да
реализира проекта си в максимално кратък
срок. Твърде често обаче, планирането, кадровото осигуряване, стартирането и самото изпълнение на проектите се извършва, без да се
вземат под внимание останалите проекти, постоянната работа и капацитета на организацията.
Това води до натоварване на служителите с
множество задачи, които трябва да се изпълняват „едновременно”. Обичайният резултат е, че
времето за изпълнение на задачите нараства и
проектите се просрочват.
От гледна точка на отделния служител,
мулти-проектната организация е твърде неблагоприятна трудова среда. Той разпределя работното си време между различни задачи въз
основа на длъжностната си характеристика и
проектните ангажименти, включени в т.нар.
работни пакети. Това може да бъде перманентен източник на вътрешноролев конфликт.
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Съществен проблем на мулти-проектната
среда е интеграцията. Тя е насочена към реализиране на синергетичен ефект чрез компромиси между нуждите на различните проекти, а
не стремеж към задоволяване потребностите
на конкретен проект за сметка на останалите.
Интеграцията между проектите и организацията е свързана със съвместяване на проектните
нужди от автономност и функционалните нужди от развитие на компетенциите. За целта е
необходимо 1) да се балансира властта между
функциите и проектите и 2) да се балансират
дългосрочните цели на функционалните отдели
с по-краткосрочните цели на проектите. Това
често се оказва много трудно.
Успешното
управление
на
мултипроектната среда изисква умения за подбор и
класифициране на проектите, определяне на
приоритети, разпределение на ресурсите,
включително човешките, създаване на контролни механизми, балансиране на организационните нужди от повишаване на компетенциите в дългосрочен аспект със създаването и
трансфера на знание в и между проектите в
краткосрочен [6].
1.2. Критерии за успех на проекта/екипа в
мултипроектната организация
Съществуват множество подходи за оценяване успеха на проекта. Въпреки, че повечето проекти днес се реализират в мултипроектна среда, голяма част от изследванията
се фокусират единствено върху ефективното
управление на проекта, без да отчитат връзката между неговия успех и този на мултипроектната организация и възможностите за
тяхното интегриране.
Някои автори [13] твърдят, че успеха на
проекта се отразява върху успеха на организацията в две основни измерения: първото е
непосредственият и търговски успех на проекта, а второто е свързано с бъдещите бизнес
възможности, създадени от проекта; това подчертава разликата между краткосрочните и
дългосрочните ползи за организацията.
Saravirta [12] свързва успеха със: 1)
стратегията - създаване на ново конкурентно
предимство, 2) реализацията на проекта - разходи и график, 3) продукта - качество, търговски успех, 4) взаимоотношения със заинтересованите страни - удовлетворение на клиента
(или потребителя), взаимоотношения в екипа,
5) създаване на знание - учене „чрез правене”.

СПЕЦИФИКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ЕКИП В МУЛТИПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Следователно, успехът и неговото измерване
могат да се свържат с широката интерпретация на резултатите от проекта, процесите или
ресурсите, свързани с него. Освен това, оценяването на успеха зависи от гледната точка
на заинтересованата страна.
Atkinson [4] посочва организационното
учене като една от дългосрочните ползи за организацията. Той категоризира успеха на проектите в четири области: 1) изпълнение на
проекта - свързано с времето, разходите и качеството, 2) резултати от проекта - техническа
експлоатация, надеждност и валидност, 3) ползи за организацията - подобрена производителност, ефективност, увеличена печалба, намалени загуби, стратегически цели и организационно учене и 4) ползи за заинтересованите
страни - удовлетворени ползватели, социален
и външен ефект, личностно развитие, професионално учене, удовлетворен проектен екип и
икономически ефект върху общността.
Според Rouhiainen [11], успехът може да
бъде дефиниран в следните области: 1) търговски успех на проекта - търговска печалба,
2) технически успех - удовлетворение на клиента от продукта и конкурентност на продукта,
3) успех на проектния мениджмънт - управление в рамките на бюджета, срока и техническите спецификации и 4) учене на заинтересованите страни.
Artto [3] също подчертава значението на
организационното учене, иновацията и креативността в управлението на мулти-проектната
организация.
Представените критерии за оценяване
успеха на проекта очертават нова роля на
екипа в мултипроектната организация, а именно – среда за придобиване на знание и компетенции, т.е реализиране на учене.
2. Управлението на проектния екип като съвместна отговорност на проектния и линейния
мениджмънт в организацията
Реализирането на целите на проекта и в
частност повишаването на компетенциите в
екипа не може да бъде отговорност единствено
на проектния мениджър, а трябва да бъде ангажимент на организацията като цяло. Проектният екип функционира в някаква среда, формирана най-общо, от организационната структура и съществуващата система за управление
на човешките ресурси в организацията.

2.1. Роля на проектния и функционалния мениджмънт в управлението на проектния екип
Организационната структура, в рамките,
на която е позициран проектния екип, определя формалните пълномощия на проектния мениджър, т.е. регламентираните възможности
да го управлява в съответствие с формулираните критерии за ефективност. От друга страна, тя дефинира ангажиментите на функционалния ръководител в този процес Различните
структурни решения се отличават с различна
степен на сложност във взаимоотношенията
между проектния и линейния мениджмънт.
Въпреки благоприятните възможности за
управление на проектния екип, които предоставят функционалната и чистата проектна
структура, мултипроектната организация кореспондира по естествен начин с матричната
структура. Тази структура се появява през 5060 години и добива широка световна популярност през 70-те години. Най-общо, тя представлява резултатът от налагането на проекти
върху функционалната структура [15], което
поражда специфични отношения между основните участници в управлението на проектния
екип, разделяйки отговорността по две линии:
бизнес функции и проекти. Ефективното управление на матричните организации изисква
прилагане на поведенчески умения и структурни механизми по начин, който силно контрастира с тези на традиционната организация.
Множество изследвания идентифицират
проблемите, съпътстващи функционирането на
матричната структура във връзка с откритото
нарушаване на фундаменталния управленски
принцип на единоначалието [7]. Например, ако
до 1980-те години провалите сред проектите
се дължат на неадекватното им чисто техническо управление (неефективност при планирането, съставянето на графици, оценяването
и контрола върху разходите, определянето целите на проекта), то през 90-те години причините за провал вече са свързани с човешките
аспекти на проектния мениджмънт (нисък морал, слаба мотивация, неподходящо управление на човешките ресурси, ниска производителност, липса на ангажираност на персонала,
липса на ангажираност от страна на функционалния мениджър, закъснения в разрешаването
на проблемите, конфликтни приоритети между
висшите мениджъри, функционалните и проектните мениджъри) [9]. В следствие на това,
академичният интерес към нея постепенно за-
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тихва и тя теоретично изчезва от полезрението
на изследователите.
Независимо от споровете на теоретиците,
в дейността на организациите матричната структура е по-важна от всякога. Съвременните висши ръководители са наясно, че матричната
структура и проектния мениджмънт са естествено свързани и поддържането на тази връзка е
въпрос на необходимост, а не на избор. В търсене на алтернативни заместители на остарелите бюрократични структури, те намират решение
в гъвкавите проектни екипи, интегриращи знания
от различни функционални области.
Трябва да се отбележи, че връзката между
функционалния и проектния мениджмънт е
всъщност много по-комплексна и многоизмерна, отколкото се представя в литературата за
матричните структури. В практиката, балансът
на властта между ръководителите в тази структура, не е нито еднозначен, нито постоянен.
Напротив, той е различен между различните
проекти, по различните въпроси и понякога
между различните фази в хода на изпълнението
на проекта. Освен това, теоретично се приема
за даденост, че двойната подчиненост създава
конфликт между представителите на двете управленски структури, но често повечето управленски конфликти всъщност се дължат на конкуренцията между различните проекти.
Най-общо, теорията за матричните структури подчертава три основни момента: 1) съществува стриктно разделение между дейностите, които принадлежат към „проектната работа”, т.е. вторичния пласт, и дейностите, които са част от „ежедневните операции”, т.е.
перманентния пласт в организацията; 2) един
или няколко проекта се реализират едновременно през определен времеви период; 3)
„функционалните”
дейности
превъзхождат
проектната работа като относителния дял.
В практиката на мултипроектните организации обаче, често се получава така, че 1) е
трудно да се раздели обичайната от проектната
работа; 2) в организацията се реализират не
един, а множество проекти едновременно; 3)
пропорциите между „функционалната” и проектната работа са динамични.
2.2. Роля на системата за управление на човешките ресурси в управлението на проектния
екип
За разлика от проектната структура, която е динамична, т.е. може да бъде различна за
различните проекти и фази от тяхното изпъл70

нение, системата за управление на човешките
ресурси в организацията е постоянното обкръжение, в което протича управлението на
проектния екип. Тя моделира характеристиките на персонала чрез съществуващите системи
за подбор, оценяване и възнаграждаване на
изпълнението, обучение и т.н. Съответно има
силно влияние върху изпълнението на проектите, тъй като предопределя професионалните
качества на участниците, както и тяхната мотивация за ангажиране с проектни дейности.
Проектният екип е част от организацията,
затова е учудващо, че не се обръща внимание
на системата за управление на човешките ресурси като фактор за неговото успешно управление. Според някои автори, по принцип е
трудно да се установи директна връзка между
успеха на конкретен проект и системите за
УЧР в организацията, особено в условията на
матрична структура [5]. Това вероятно се
дължи на факта, че те разглеждат тази дейност
предимно като ангажимент на отдела за УЧР,
което е твърде ограничена гледна точка към
управлението на хората в организацията.
Приспособяването на системата за УЧР
към параметрите на организационния контекст
(т.е. типа на организацията и организационната
структура), е отдавна осъзната необходимост.
Следователно, въвеждането на проектния мениджмънт в съвременната организация неизменно изисква съпътстваща промяна в тази
система, като всички процеси, роли и дейности
по отношение на оценяване на изпълнението,
предлагани възнаграждения, форми на обучение и др., бъдат адекватно съвместени с характеристиките на мултипроектната среда. Ако
системата не създава мотивация за участие в
проекти или не предлага ефективни форми на
обучение, не отчита изпълнението на проектните дейности при оценяването на служителите,
не създава мотивация на функционалните и/или
на проектните мениджъри за успешно реализиране на проекти, всеки опит за подобряване на
организационната структура или управленския
подход на проектния мениджър, е обречен на
провал.
Концептуално погледнато, организационната структура отразява стратегическия избор
на организацията, а системата за УЧР, като
съвкупност от принципи, методи, средства,
процедури, политика и т.н., също е предназначена да обслужва реализацията на организационната стратегия. Връзката между съществуващата система за УЧР и структурата се реа-
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лизира в позицията на функционалния мениджър, в която се пресичат и обединяват целите
на проектите с тези на организацията.
В множество организации, отделите за
УЧР намаляват своя размер и се централизират, делегирайки повече отговорности на линейните мениджъри. Така те стават активни
участници в процеса на управление на проектния екип, тъй като на практика управляват
персонала, реализирайки стратегията за УЧР в
своите отдели. В този смисъл, отделът за УЧР
става обслужващ център, към който те могат
да се обръщат за подкрепа. Това прави изключително важно взаимодействието и сътрудничеството между отдела за УЧР и линейния мениджмънт, както и обезпечаване на линейните
мениджъри с необходимите умения и компетенции за изпълнение на новите задачи, свързани с УЧР в мултипроектна среда.
Намаляването на размера на отдела за
УЧР е в обратна зависимост спрямо неговата
важност и значимост. Директорите по човешки
ресурси имат силно влияние върху стратегическите бизнес процеси и се възприемат като
стратегически бизнес партньори. Като непосредствен ефект за тях се появява необходимостта от откриване на нови начини за осигуряване на необходимите услуги, изпълнение на
основните функции и обезпечаване на линейните мениджъри с необходимите умения и
компетенции за изпълнение на новите задачи,
свързани с човешките ресурси. Мултипроектните организации имат цели, различни от тези
на индивидуалния проект и затова се нуждаят
от компетентен и мотивиран персонал в дългосрочен план. Това подчертава значението на
адекватни практики, които да подкрепят развитието на компетенциите на проектните участници и на персонала като цяло. Управлението
на проектния екип и в частност използването
му като среда за развитие на компетенциите,
се превръща в съвместна отговорност на проектните и функционалните мениджъри.
Знанието е стратегически ресурс за съвременната организация, в който непрекъснато
се инвестира [14]. Необходима е обаче промяна в традиционните подходи за развитие на
компетенциите в новите условия; въвежда се
понятието
проектно-базирано/ориентирано
обучение – учене в/чрез работа в проекти и се
твърди, че традиционните форми на формално
образование (тип класна стая) и обучение за
придобиване на компетенции, са твърде неадекватни за съвременните условия [2]. Хората

поемат по-голяма отговорност за собственото
си учене с оглед повишаване на своята привлекателност за бъдещи трудови ангажименти. В
тази връзка, ученето в проектите може да се
разглежда като капитал, който може да бъде
инвестиран в текущи и бъдещи проектни дейности, които могат да се осъществят както в
рамките на организацията, така и извън нея.
Това означава, че развитието на компетенциите
е както отговорност на организацията, така и
въпрос на личен избор на самия служител.
Заключение
Ефективното управление на проектния
екип в мултипроектната организация е предназначено да синхронизира краткосрочните
цели на проекта и на участниците с дългосрочните цели на организацията, превръщайки
го в основен фактор за повишаване на организационната конкурентоспособност. То може да
се разглежда като съвместна отговорност на
проектния и линейния мениджмънт и съответно непосредствен резултат от прилаганите механизми за осигуряване на координация и интеграция между тях.
Литература
1. Anavi-Isakoc, S., Golany, B. Managing multiproject environment through constant work-inprocess,
International
Journal
of
Project
Management, 2003, Vol. 21, No. 1, pp. 9
2. Arthur, M., Defilippi, R., Jones, J., C. Projectbased Learning as the Interplay of Career and
Company Non-financial Capital, Management
Learning, 2001, Vol. 32, No. 1, р. 99
3. Artto, K., Martinsuo, M., Aalto, T. Project
Portfolio Management: Strategic Management
through Projects, Project Management Association
Finland, Helsinki, Finland, 2001, p. 176
4. Atkinson, R., Project management: cost, time and
quality, two best guesses and a phenomenon, its
time to accept other success criteria, International
Journal of Project Management, 1999, Vol. 17,
No. 6, pp. 337-342
5. Belout, A., Gauvreau, C. Factors influencing
project success: the impact of human resource
management, International Journal of Project
Management, 2004, Vol. 22, No. 1, р. 1
6. Engwall, М. Moving Out of Plato’s Cave: Toward
a Multi-Project Perspective on Project Organizing,
Fenix Working Paper Series WP 2001
7. Fayol, H. General and Industrial Management,
London, Pitman, 1916, р. 22
8. Fricke, Shenbar Managing multiple engineering
projects in a manufacturing support environment,
Engineering Management, 2000, Vol. 47, No. 2,
pp. 258-268

71

Вяра Славянска

9.

Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling,
8th Ed., Wiley, 2003
10. Lee, B., Miller, J. Multi-project software
Engineering Analysis Using System Thinking,
Software Process Improvement and Practice,
2004:9, p. 173-214
P.,
Managing
new
product
11. Rouhiainen,
development implementation in metal industry,
Dissertiation, Tampere University of Technology,
Tampere, Finland, 1997, p. 293
12. Saravirta, A., Project Success Through Effective
Decisions: Case Studies on Project Goal Setting,

Success Evaluation and Managerial Decision
Making, Lappeenranta, LUT, 2001, 286 p.
13. Shenhar, A., Ofer, L., DVIR, D., Mapping the
Dimensions
of
Project
Success,
Project
Management Journal, 1997, Volume 28, N. 2, pp.
5-14
14. Куртева, Г., Придобиването на нови знания –
новото конкурентно предимство на фирмата,
конференция на Бургаски Свободен Университет, 2008
15. Милчева, Г., Куртева, Г., Славянска, В. Основи
на управлението, ЕКС-ПРЕС, 2008, стр. 258

SPECIFICITY WITH THE PROJECT TEAM MANAGEMENT IN А MULTI-PROJECT
ORGANISATION
Viara Slavianska
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
The present paper considers a live problem for the contemporary business practice, namely – project teams’
management in the circumstances of a multi-project environment. As a natural environment of the today’s project
management, it puts specific challenges in front of the organizations that have chosen to perform (a part of) their
activities in the form of projects. There are presented the basic problems with the simultaneous execution of a
great number of projects, located in some type of matrix structures and are outlined basic mechanisms for their
overcoming.
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Резюме
В съвременните условия на глобализация на бизнеса сливанията и придобиванията остават предпочитан
инструмент в ръцете на корпоративните мениджъри за разширяване на бизнеса с основна цел – реализирането
на синергичен ефект след сделката. Този синергичен ефект обаче може да се ускори, забави или напълно да
спре в следствие на проявлението на силите на един ключов фактор за двете организации – тяхната култура.
По същество корпоративната култура е основният катализатор на интеграционните процеси, но не трябва да се
умаловажава факта, че независимо от управленските стратегии, които стоят в основата на всяко сливане или
придобиване, от съществено значение е и как ще се представят тези сделки във финансовите отчети на предприятията. В това именно се състои основното предизвикателство пред съвременната счетоводна наука в сферата на сливанията и придобиванията – да измери и оцени онези счетоводно неуловими компоненти на безнеса,
които доста често са в основата на едно сливане.
Ключови думи: корпоративна култура, нематериални активи, репутация, счетоводно отчитане
Key words: corporate culture, intangible assets, goodwill accounting

В съвременните условия на глобализация
на бизнеса, сливанията и придобиванията (бизнескомбинациите) са често срещан тип сделки,
чиято основна цел е реализиране на синергичен
ефект от дейността на компаниите. По принцип
този ефект1 е логично следствие на обединяването (допълването) на конкурентните предимства и активите на сливащите се компании. Процесът обаче може да се ускори, забави или напълно да спре вследствие проявлението на силите на един ключов нематериален актив на
двете организации – тяхната култура. По същество корпоративната култура е основният
катализатор на интеграционните процеси след
осъществяването на сделката, което я превръща във фактор със стратегическо значение за
успеха на обединението. С оглед на това, в зависимост от сходството между културите на
обединяващите се компании, те могат да подкрепят или да обезсмислят усилията на мениджърите към изграждане на единна, взаимнообвързана и успешно функционираща организация.
Проблемът се състои в обстоятелството,
че корпоративната култура има много дълбоки
корени, в резултат на което служителите са
възприели и са се обвързали с нейните ключови
ценности. Последното се подсилва от факта, че
тези ценности, вярвания и убеждения са се развили в организацията в хода на времето в про1

цеса на справянето й с проблемите на външната адаптация и вътрешната интеграция и по този начин са се преподали на новите членове
като правилен начин на действие, мислене и
чувство по отношение на проблемите (тази дефиниция на корпоративната култура е дадена
от Е. Шайн) [1]. Посочените предпоставки индикират, че наличието на силна корпоративна
култура е значим нематериален актив на компанията със значително влияние върху начина
на осъществяване на бизнес процесите в нея.
Във връзка с това, целта на статията е да се
очертае влиянието на корпоративната култура
при сливанията и придобиванията на фирми,
като по-конкретно фокусът се насочи към организационните и счетоводните аспекти на
проблема.
Разглеждайки икономическата харектеристика на бизнескомбинациите следва да посочим, че всяка бизнескомбинация трябва да се
разглежда като сложна съвкупност от интереси,
а също така и като система от определени конкретни организационни стъпки и методи при
реализирането й. Освен чисто финансовите аспекти при една подобна сделка следва да се
отчита и значението на останалите променливи
в микросредата на предприятията, както и да
се вземат предвид ограниченията на макросредата.

Синергичният ефект се основава на максимата „2+2=5”.
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Дългосрочната цел при реализирането на
всяка сделка по сливане и придобиване винаги
се определя като желание за повишаване на
ефективността, но тактическата цел на подобни
сделки си остава в почти всички случаи реализирането на висока печалба и постигане пряко
или косвено на икономическа изгода от придобиващото предприятие.
Действителността сочи, че повечето сливания и придобивания са изключително трудни
от гледна точка на организационното им протичане. Редица изследвания сочат [2], че служителите се нуждаят от емоционална подкрепа и
практически умения в управлението на промяната, за да оцелеят в бурно променящата се
работна среда. На този фон става още потруден анализа на културните противопоставения, тъй като в повечето случаи те са полисимптоматични – т.е. проявяват се при различни
проблеми, например: слаба производителност,
несъвместимост с ръководните кадри, високо
текучество, забавяне на интеграционните процеси и обща невъзможност да се използват допълнителните ефекти от сделката. Особено
внимание на културните проблеми следва да се
отделя и в началния момент на обединяването,
когато протичат процесите за избор на подходящ партньор за сделката, тъй като често те се
оказват непреодолимо препятствие пред сделката. Това с особена сила може да се отнесе
към трансграничните сделки, при чието осъществяване трябва да се преодолеят освен
трудностите, породени от различната корпоративна култура в рамките на еднонационалните
предприятия и допълнителните трудности, породени от различията в нациoналната култура
на отделните страни (проучване на PWC показва, че в изследваните от тях 319 трансгранични
сделки през 2008 г. едва 57% показват успех
[3]).
Културните различия и културната съвместимост често са онзи фактор, който може да
промени до неузнаваемост финансовите планове на мениджърите в едно сливане или придобиване. Един от най-цитираните топмениджъри в областта на сливанията и придобиванията – Лоурънс Мелман2 казва, че „кул-

турата е от решаващо значение при всичките
ни сделки. Културата на фирмата, която е
обект на интерес, обикновено е подложена на
задълбочено изследване от нашите специалисти.
Това, което ние търсим в една сделка е талант
под формата на творчески личности или страхотно добри счетоводни мениджъри...” [4].
Проблемът е там, че творчеството и познанията се измерват трудно, а още по-трудно е
да се измери отражението им върху основните
насоки на различните видове бизнес. Голяма
част от мениджмънта в С&П3 сделките продължава да се концентрира върху финансовите
показатели, защото това е по-лесно и защото
предлага полезен търговски контекст за съветниците и консултантите на тези сделки. Това,
което някои мениджъри са готови с лека ръка
да загърбят, всъщност представлява сериозната
заплаха по отношение на оценяването на успешните С&П, особено когато става въпрос за
възвръщаемост на инвестициите, нарастване на
пазарните дялове, доходите на акция и т.н.
Доста често корпоративните мениджъри са
изправени пред трудности в реализирането на
една или друга сделка точно поради непознаването или невъзможността да се влияе върху
факторите на фирмената среда. Не трябва да
забравяме, че тези сливания и придобивания се
договарят в кабинетите на топ-мениджърите на
големите корпорации и именно тяхна е задачата при воденето на преговори да се постигне
оптималния резултат за дружеството. Защото
сливанията и придобиванията независимо от
управленските стратегии, които стоят в тяхната
основа, са силно зависими от това как ще бъдат представени от счетоводството, т.е. как те
ще се проявят във финансовите отчети. А то –
счетоводството - отразява обективно действителността и затова е много важно на всеки етап
от организирането и осъществяването на подобни сделки синергията между мениджмънта и
счетоводството на дружеството да бъде блестяща4.
В това именно се състои основното предизвикателство пред съвременната счетоводна
наука
в
сферата
на
сливанията
и

2
Лоурънс Мелман е директор по специалните проекти в рекламния гигант WPP, а в последствие работи като ръководител на
С&П проекти в няколко инвестиционни банки/.

3
Това съкращение се е наложилo за сделките по сливане и придобиване на предприятия, от английски M&A
(mergers and acquisitions).
4
В счетоводната литература следките по сливания и придобивания са известни като „бизнескомбинации”.
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придобиванията – да измери и оцени онези счетоводно неуловими компоненти на безнеса,
които доста често са в основата на едно сливане. Тезата, която застъпваме тук е, че именно
„репутацията” е онзи счетоводен обект, който
най-пълно и точно може да отрази тези предимства на всеки бизнес.
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” [5].
Изясняването на същността на репутацията е свързано с излагането на отделни гледни
точки. Някои я определят като: „стойностен
израз на преимуществата (или 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” [7]; 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” [8]. 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.
Както вече отбелязахме доста често мениджърските екипи, подготвящи една бизнескомбинация, срещат трудности именно с мотивацията на персонала и то особено на този на
придобитата компания. Това налага много от
компаниите да предвидят т.нар. „интеграционен
процес”, през който служителите на компаниите ще бъдат „възпитани” в новите ценности и
прийоми на работа. Не винаги обаче адаптацията е лек и безпроблемен процес, даже напротив – по-често корпоративният мениджмънт се
сблъсква с явното нежелание на служителите в
двете компании да работят заедно, да си сътрудничат. Появата на вътрешни конфликти е
фактор, който се отразява неблагоприятно на
качеството на работата, а също и на произво-

дителността. Усилията да се използват пълноценно интелектуалните способности на обединяващите се организации се блокират от тенденцията да се гледа на хората като на пионки,
които могат да се местят в рамките на организацията.
Ако приемем, че в резултат на такава една
сделка е възникнала положителна репутация,
която е израз именно на потенциала от квалифицирани кадри на компанията, а в последствие тези кадри не приемат новата „философия”
на бизнеса, възниква въпроса: Какво следва да
стане с отчетената репутация? Според действащите международни счетоводни стандарти
[9], 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. Според изискванията на този стандарт, 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
генериращия парични постъпления обект на
актива и тогава се признава евентуална загуба
от обезценка. Посоченият метод за тестване на
репутацията предизвика доста противоречиви
становища и разпали много дискусии в счетоводните среди, когато бе регламентиран и замени концепцията за ежегодно амортизиране на
репутацията. Въпреки, че споделяме част от
възгледите относно проблемите, които могат
да възникнат при тестването на положителната
репутация за обезценка по смисъла на МСС
36, категорично заставаме зад концепцията за
тестване на репутацията в сравнение с възможността за нейното амортизиране при системното прилагането на линейния метод. Безспорен е фактът, че положителната репутация
е труден за разбиране и анализиране счетоводен обект. Тя е неразривно свързана с бизнеса,
с предприятието. Репутацията няма и не може
да има самостоятелно съществуване, много
трудно може да отделим стойността й от стойността на бизнеса и най-важното - тя е израз на
счетоводно неуловимите предимства на бизнеса. Именно те, непопаднали в обсега на счетоводството, стоят зад платената сума от всеки
инвеститор и следва да са в основата на кон75
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цепцията за тестването. По наше мнение един
от основните проблемни 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 заключение следва да се отбележи, че
тези и други проблеми на счетоводното отчитане на репутацията възникват в резултат на несходствата между културите на поглъщащата и
погълнатата фирма, които предварително не са
били добре диагностицирани. Това проличава
най-силно при сделки по сливания и придобивания между фирми с твърде различни национални ценности – напр. американски и японски. Холандският изследовател Х. Хофстеде
счита, че в основата на тези различия стоят четири основни дименсии [10]: „индивидуализъм/колективизъм”; „отдалеченост от властта”;
„избягване на неопределеността” и „мъжественост/женственост”, при комбинирането на които се формират типичните за една нация вярвания, начин на мислене, ритуали, правила, нор-

ми и др. културни характеристики. Наличието
на противопосочност по тези измерения на обвързващите се компании е по-вероятно да окаже негативно влияние върху бъдещото обединение, което намира израз не само в качеството на работата и производителността, но и в
понижаване на стойността на репутацията на
поглъщаната фирма и счетоводното й отчитане. В този смисъл, разрешаването на дискутираните проблеми и постигането на успех на
сделките по сливания и придобивания е обект
на бъдещи изследвания на учени и мениджъри.
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CORPORATE CULTURE AS A FACTOR OR CONCERN FOR THE SUCCESS OF
MERGERS AND ACQUISITIONS - ORGANIZATIONAL AND ACCOUNTING ASPECTS
Atanas Atanasov, Ilian Minkov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
In modern conditions of globalization of businesses, mergers and acquisitions (business combination) are a
common type of transactions whose primary purpose is the realization of synergies from the operation of
companies. In principle, this effect is a logical consequence of the unification (supplementing) the competitive
advantages and assets of the merging companies. However, the process can be accelerated, slowed or stopped
completely due to the manifestation of the forces of a key intangible assets of two organizations - their culture. In
essence, corporate culture is the main catalyst of integration processes after the transaction, making it a factor of
strategic importance to the success of the grouping. In view of this, depending on the similarity between the
cultures of bringing together companies, they can support or undermine the efforts of managers to build a united
and successful functioning vzaimnoobvarzana organization. Because mergers and acquisitions regardless of
management strategies that underlying them are highly dependent on how it will be presented by the accounting,
ie how they will occur in the financial statements.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ВНЕДРЯВАНЕ
НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ РЕСУРСИ
Красимира Швертнер, Десислава Стоименова
Софийски университет „Свети Климент Охридски”
Резюме
Доброто корпоративно управление – правилата и практиките, които ръководят отношенията между ръководство, акционери, служители и кредитори – допринася за растежа и финансовата стабилност като подкрепя пазарното доверие и икономическата ефективност на организацията. Компаниите инвестират много средства и усилия в подобряването на своето корпоративно управление. Използването на инструменти като системи
за управление на фирмените ресурси значително намалява разходите за прилагане на добро корпоративно управление в областта на вътрешния контрол и управлението на риска. Вътрешният контрол обхваща политики,
процеси, процедури, които подпомагат ефективната и ефикасна дейност на компанията и подпомагат да се
осигури качеството на вътрешната и външна отчетност. Оценката на риска е процес на идентификация и анализ на риска и включва преоценка на значимостта на риска, оценка на вероятността от възникване на риска и
действия как да се действа спрямо риска. За доброто корпоративно управление на организацията, оценка на
риска, вътрешния контрол и ефективността на организацията, както и за скоростта на обръщение на капитала,
неговата производителност и финансова устойчивост е необходимо организацията да разполага с технологии
за анализ и обработка на данни.
Ключови думи: корпоративно управление, вътрешен контрол, управление на риска
Key words: corporate management, internal control, risk management

Увод
Корпоративното управление е относително нова област на научните изследвания, която
в последните години привлича все повече вниманието на ръководителите на компаниите, инвеститорите, заинтересованите лица, законодателните и регулаторните органи. То става особено актуален въпрос след избухването на редица счетоводни скандали в няколко големи
американски и европейски компании в началото на века и с оглед на настоящата икономическа криза, когато доброто управление е поважно от всякога.
В отговор на повишените изисквания към
корпоративното управление в редица държави
се появиха законодателни норми, изискващи
неговото въвеждане на практика:
− Закона „Сарбейнс-Оксли” в САЩ;
− Капиталовите изисквания на Базел II за
финансовите институции;
− Директива 2006/49/ЕО на Европейския
парламент относно капиталовата адекватност;
− Кодекси за корпоративно управление,
приети в много държави.
През последното десетилетие, компаниите
инвестират много средства и усилия в подобряването на своето корпоративно управление.
Според изследване на консултантската компания „AMR Research” разходите за спазване на

регулаторните норми на компаниите ще достигнат $ 80 млрд. за период от последните пет
години. Системите за управление на фирмените ресурси се явяват важни инструменти, с помощта на които значително могат да се намалят разходите за прилагане на добро корпоративно управление в областта на вътрешния
контрол и управлението на риска.
1. Корпоративно управление
Най-общо корпоративното управление се
определя като система от правила за контрол и
управление на компаниите. Доброто корпоративно управление е стимул за привличане на
местни и чуждестранни инвестиции и насърчава
устойчивото развитие на частния сектор.
Корпоративното управление се определя
от Института на вътрешните одитори (ИВО) като „системата, чрез която организациите се
управляват и контролират”. От ИВО, поддържат
тезата, че управлението „включва правилата и
процедурите за вземане на решения относно
корпоративните дела като се осигури успех при
поддържане на устойчив баланс с интересите
на заинтересованите лица”.
Други две дефиниции за корпоративното
управление на двама специалисти в областта
подхождат към въпроса от две различни гледни
точки.
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„Корпоративното управление се занимава
с подходящите структури на съвета на директорите, процесите и ценностите, които да движат дружеството напред, като в същото време
го държат под контрол”.
Проф. Боб Гарет – Университет Кеймбридж
„Корпоративното управление се занимава
с управлението на дружеството, с надзора и
контрола върху дейността на изпълнителното
ръководство и с изпълнението на законовите
очаквания за отчетност на лица извън дружеството”.
Робин Мензиес, Партньор PwC (Дъблин)
С цел концентриране върху една концепция за корпоративното управление се възприема следното определение, изразено на работна
среща за корпоративно управление на Форума
за информационна сигурност, което най-добре
отразява фокуса на корпоративното управление в създаването на стойност за заинтересованите страни.
„Корпоративното управление е рамка, която показва, че организацията работи в рамките
на приемливи нива на риск и в пълно съответствие с регулаторните и законодателните изисквания и като осигурява защита на интересите
на заинтересованите страни”.
Като цяло възприемането на корпоративното управление винаги се свързва с отчетността, концентрира се върху силния финансов
контрол и анализ и добро управление на риска.
2. Вътрешен контрол и управление на риска в
рамките на корпоративното управление
Вътрешният контрол се въвежда, за да успее компанията да запази курса си към постигане целите за доходност и мисията си и за да
се намалят изненадите по пътя. Той позволява
на ръководството да се справи с бързо променящите се икономическа и конкурентна среди,
които сменят изискванията и приоритетите на
клиентите, и с преструктурирането с оглед на
бъдещия растеж. Вътрешният контрол подпомага ефективността, намалява риска от загуба
на активи и помага да се осигури надеждността
на финансовите отчети и спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове.
Най-важните елементи на ефективния вътрешен контрол, според Виктор Бринк, се крият
в добрата счетоводна система (включително
навременен достъп до информация), писаните
политики и процедури, добра бюджетна прог78

рама, добър отдел по човешки ресурси и вътрешен одит.
Според ИВО в обхвата на вътрешния одит
трябва да бъде включена проверка и оценка на
адекватността и ефективността на системата за
вътрешен контрол на организацията, като основните цели на вътрешния контрол са да осигури:
− Надеждност и цялостност на информацията;
− Спазване на политики, планове, процедури, закони и подзаконови нормативни актове;
− Защита на активите;
− Икономично и ефективно използване
на ресурсите;
− Постигане на установените цели и задачи.
ИВО допълнително разширяват разбирането за контрол като издават Изявление относно
стандартите за вътрешен одит – Контрол: Концепции и отговорности, чиято цел е „допълнително тълкуване” на стандартите, даващо определение за вътрешен контрол и изясняващо
ролите на участниците в предприятието, поддръжката и еволюцията на контрола.
„Вътрешният контрол е процесът, чрез
който съветът на директорите, управлението
и/или други служители на дружеството получават разумни гаранции за постигането на определени цели”.
Всяка организация е изправена пред редица рискове, произтичащи от външни и вътрешни източници, които трябва да бъдат оценени.
Предпоставка за оценката на риска е установяването на цели, които са свързани на различни
нива и са вътрешно непротиворечиви. Оценката
на риска е процесът по идентификация и анализ на рисковете, стоящи пред достигане на
целите, формиращ основа за определяне как
тези рискове да бъдат управлявани. Тъй като
икономическите, за индустрията, регулаторните
и оперативните условия непрекъснато се променят, то е нужен механизъм, който да идентифицира и да се справя със специалните рискове, свързани с промяната.
Оценката на риска обикновено включва:
− Преценка на значимостта на риска;
− Оценка на вероятността (или честотата) от възникване на риска;
− Обмисляне как да се действа спрямо
риска.
Управлението на риска включва разбиране
за сложността и разнообразността, увеличава-
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щия се брой и взаимодействие на рисковете,
пред които е изправена организацията. Организациите вече осъзнават, че е важно да се управляват всички рискове и тяхното взаимодействие, не само рисковете, които са познати и
които е лесно да бъдат остойностени. Рискове,
които изглеждат несъществени разгледани самостоятелно могат да доведат до големи поражения при взаимодействието си с други събития и условия.
В миналото организациите заемат защитна
позиция спрямо рисковете, разглеждат ги като
ситуации, които трябва да бъдат намалени или
избегнати. Все повече организации, обаче, започват да осъзнават, че риска може да донесе
възможности, т.е. риска има потенциал за създаване на стойност. Вече се осъзнава, че рисковете не могат да бъдат изцяло избегнати и че
на практика информираното поемане на рискове може да доведе до конкурентно предимство.
Интегрирана система за управление на
риска е издадена от канадския Съвет към хазната през 2001 г. с цел да се подобри управлението на риска в публичния сектор. Въпреки че
като цяло документът е създаден да служи за
целите на държавните служби, принципите определени в него са приложими за всеки тип организация, стремяща се към въвеждане на система за управление на риска в организацията.
Канадската интегрирана система за управление на риска дава следното определение
за интегрирано управление на риска:
„Интегрираното управление на риска е
непрекъснат, проактивен и систематичен процес по разбиране, управление и комуникиране
на риска от гледна точка на цялата организация.
Същността му е свързана с вземането на стратегически решения, които допринасят за постигането на цялостните корпоративни цели на
организацията”.
Трябва да се идентифицират рисковете и
възможностите, които имат въздействие върху
организацията. В последствие рисковете трябва
да бъдат оценени и да се предприемат подходящи действия – избягване, намаляване, споделяне или приемане.
3. Управление, риск, закони, нормативи
Системите за управление на фирмени ресурси
(ERP-Enterprise
Resource
Planning
System) имат широк обхват на приложение
както в индустриалния, така и в не индустриални сектори като финанси и банково дело, комунални услуги, инфраструктура, енергетика,

потребителски стоки, строителство, здравеопазване, образование и научна дейност, застраховане, сурови и преработени материали,
логистика, транспорт, продажби на едро, публичен сектор, телекомуникации и др. Самото
въвеждане на ERP система носи множество
ползи в областта на корпоративното управление, управлението на риска и вътрешния контрол. Те произтичат от:
− Конфигуриране на контроли вътре в
система, които не могат да бъдат избегнати;
− Подобрен достъп до информация в реално време, посредством различни отчети;
− По-добър контрол на правата за достъп, когато има една интегрирана информационна система, проследяване
на данните и одитиране.
В резултат на повишения интерес на организациите към корпоративното управление,
вътрешния контрол и риска се появява нов
компонент на ERP системите, известен под
съкращението GRC - Governance, Risk, and
Compliance (управление, риск и спазване законите и нормативните актове). GRC системи,
които еволюират от 2002 г., са отговорни за
осигуряване на качеството, вътрешен контрол
и управление на риска.
GRC системите позволяват да са въведат
оперативни контроли в цялата организация, с
цел да се подобри управлението на бизнес процесите. Освен това те спомагат за ефективното
смекчаване на рисковете и намаляването на
разходите без да се стига до компромиси по
отношение спазването на приложимите закони
и нормативни актове.
4. Вътрешен контрол и управление на риска
като част от ERP система
Дейностите, изпълнявани от процеса Вътрешен контрол, са необходими, за да се осигури идентифицирането и оценката на рисковете
свързани с бизнес процесите, включени в ERP
проекта. Това включва развитието и управлението на бизнес рисковете и вътрешните контроли като непрекъснат процес, отговорността
за който се носи от съответните бизнес мениджъри в цялата организация.
Други ключови цели са:
− Осигуряване на по-ефективни средства
за контрол върху бизнес дейностите на
най-ниската разумна цена посредством
конфигурация на системата, реинже79
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неринг на процесите и новаторски
подходи към управлението на риска.
− Запазване ползите от инвестицията на
организацията в ERP.
− Осигуряване способността на контролите да добавят стойност като изискват
промяна и/или подобряване на процесите. Контроли, които не добавят
стойност, трябва да бъдат постепенно
преустановени.
Процес Вътрешен контрол може да се
възприеме като филтър за рискове и контроли
на проекта. Всички процеси и инициативи трябва да бъдат прегледани за рискове и контроли
преди последното одобрение на дизайна и неговото въвеждане. По този начин може да бъде
гарантирано, че полученото решение е предварително определеното и то отговаря на изискванията за вътрешен контрол, определени от
организацията.
Истинската работа по проекта за внедряване на ERP започва с етап Проектиране на
бизнес процесите. Повечето от тези дейностите
не се приключват в рамките на един етап, а
продължават и в следващите като някои си остават текущи.
Основните цели, които трябва да бъдат
постигнати през този етап са:
− Определяне на всичко критични рискове и контроли за организацията;
− Подходящо документиране на рисковете и контролите.
Дейността „Анализ на съответствията/несъответствията” включва оценяването на
ERP спрямо изискванията на организацията.
Новите или променени процеси се оценяват,
документират и одобряват, всякакви допълнителни разработки се планират с цел да се осигури, че крайното ERP решение ще отговори на
изискванията.
„Оценяването на специфичните за организацията рискове и контроли” обхваща дейностите по идентифициране на рисковете и контролите, които произтичат от специфичните за
организацията процеси, които не са включени в
ERP стандартното решение.
Анализа на вероятността и въздействието
на рисковете се използва за определяне на нивото на риск, на което организацията е изложена. Определянето на нивото на риска е важно и
методът, който се използва за определяне на
нивото на риск и съответен контрол е качествения подход. Неговото предимство е, че е
бърз, т.к. не изисква изчисляване на цената на
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риска. Вместо това, той изисква добри познания и разбиране за бизнеса и свързаните с него
рискове от участниците в процеса на оценката.
Контролът представлява метод, състоящ
се от различни техники за предотвратяване на
грешки в процесите и/или системите, или отбелязване на разлики или нередности след като те
са се случили. Правилно конфигурираните контроли гарантират целостта и уникалността на
информацията, получавана от ERP и другите
системи, и подобряват ефективността и ефикасността на свързаните с тях бизнес процеси.
Контролът може да бъде превантивен или
последващ и трябва да описва дейностите за
смекчаване на риска. Доколкото е възможно се
предпочитат превантивните контроли, стига
разбира се, разходите за тях да са в разумни
граници.
Всеки идентифициран риск, в зависимост
от нивото си на вероятност и въздействие,
трябва да има контрол за смекчаване на ефекта. Един риск може да бъде смекчаван от един
или повече контроли в зависимост от бизнес
въздействието и изискванията.
Видовете контроли според класификацията са:
− Конфигуративни контроли;
− Контрол на достъпа;
− Контроли относно разделението на отговорностите (SoD);
− Отчетни контроли;
− Процедурни контроли;
− Присъщи/вродени контроли.
Конфигуративните контроли са контроли,
които се изграждат в системата посредством
конфигурация. Повечето конфигуративните
контроли се установяват посредством един от
следните методи:
− Определяне статус на полета, за да се
осигури, че важната информация е записана/скрита/не може да се променя
(напр. полето за ДДС номер на доставчик е задължително, без него доставчика не може да бъде запазен и използван).
− Определяне на стратегия за одобрение
по отношение на транзакции, за които
това е необходимо (напр. изисква се
одобрение на заявки за доставка над
определена стойност).
− Определяне на последователност от
стъпки (workflows), когато определен
процес, изисква принос от различни лица (напр. за създаване на основен запис
на доставчик/клиент).

ПОДОБРЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА …

−

Определяне на толеранси (напр. за позволено увеличение на цената за доставка, след като заявката е вече одобрена).
− Задаване на системни флагове и активиране на възможност за водене на
дневник за промените по таблици (напр.
проверка за възможно осчетоводяване
на дублирани фактури въз основа на
предварително зададени критерии).
− Проектиране на предупредителни и забранителни (за грешка) съобщения (напр.
„избраният номер на доставчик не съществува”).
Контролът на достъпа се базира на конценцията за потребители и роли. При разглеждане на по-ниско ниво достъпът се регулира от
съответните оторизационни обекти.
Отчетните контроли са свързани с един
или група отчети, предоставяни от системата и
които обикновено се използват за мониторинг
и/или реконсилиация. Задачата за отчетните
контроли трябва да включва: кой отчет трябва
да бъде използван (включително техническото
име), как той да бъде използван, колко често,
кои са важните полета, как трябва да бъдат
тълкувани резултатите, какви дейности (въз основа на резултатите от отчета) трябва да бъдат
предприети. Освен това, за да бъде наистина
ефективен един отчетен контрол, то той трябва
да бъде включен в процедура, която да определя кой е отговорен за изпълнението на контрола (като позиция) и всички останали елементи
на контрола. За всички отчетни контроли има
карти за бърза справка, които могат да се използват от лицата, отговорни за изпълнението
им.
Процедурните контроли се изпълняват
чрез ръчни дейности извън системата. Този вид
контроли се използват, когато не може да бъде
използван превантивен контрол или когато превантивен контрол има нужда от подсилване.
Задачата за процедурните контроли трябва да
описва същността на процедурата, но не в
пълни детайли. Обикновено процедурните контроли се включват в стандартните оперативни
процедури, които трябва да бъдат създадени/обновени по време на ERP проекта.
Процесът на оценка на рисковете и контролите е основна част от етап „Проектиране на
бизнес процесите”, но не приключва с него.
Той продължава през всички останали етапи на
проекта и след неговото приключване. Това се
налага поради факта, че процесите не спират
да се развиват, променят и подобряват, което

води след себе си появата на нови функционалности, до премахването/промяната на определени роли и създаването на нови такива.
Проектът трябва да включва и процедури
за одит и проследяване на данните в базата
данни:
− Задължително одитиране;
− Стандартно одитиране;
− Одитиране, базирано на стойности;
− Детайлно одитиране (FGA);
− Одитиране на DBA.
Задължителен одит на базата данни се отнася за някои действия при промяна на параметри.
Стандартен одит на базата данни се разрешава на системно ниво с помощта на инициализационния параметър AUDIT_TRAIL. След
като се разреши одита, се избират обекти и
привилегии, за които да се извършва одит, може да се прави одит на изпълнението на определени операции.
Одитът въз основа на стойности разширява стандартния одит на базата данни, проследява възникване на случаи, базирани на реални
стойности, които са въведени, актуализирани,
или изтрити.
Детайлният одит (FGA) разширява стандартния одит на базата данни, проследява определени SQL заявки, при случване на зададено
събитие.
DBA одитът разделя задълженията за одита между DBA и експерт-счетоводителя или администратора по сигурността на организацията.
Изводи и препоръки
За да бъде една организация успешна е
необходимо тя да прилага принципите на доброто корпоративно управление. Въвеждането
ERP система неизбежно води до промени и
преразглеждане на процесите в компанията,
дава възможност за включване в дизайна на
определени добри практики от областта на вътрешния контрол и управлението на риска, които определят доброто корпоративно управление.
Важно е въвеждането на практиките на
корпоративното управление да бъде част от
цялостния проект за въвеждане на ERP система,
защото в последствие това би било, ако не невъзможна, то много трудна задача.
Въвеждането и използването на ERP система дава възможност за включване на вътрешен контрол и управление на риска, както и на
вътрешно одитиране, които са основни елемен81
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ти на корпоративното управление. За ръководството на бизнес организацията да оцени рискът и да анализира правилно и своевременно
финансовото състояние на организацията, правилността на влагането на средствата, ефективността на работата на фирмата, скоростта
на обръщение на капитала, неговата производителност и финансова устойчивост е необходимо да разполага с подходящи технологии за
обработка и анализ на данните.
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IMPROVE CORPORATE GOVERNANCE WITH IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE
RESOURCE PLANNING SYSTEM
Krassimira Shvertner, Dessislava Stoimenova
Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Abstract
Good corporate governance - the rules and practices that govern the relationship between management,
shareholders, employees and creditors - contributes to growth and financial stability by supporting market
confidence and economic efficiency of the organization. Companies invest a lot of money and effort in improving
its corporate governance. The use of instruments as enterprise resource planning systems significantly reduces the
cost of implementing good corporate governance in the internal control and risk management. Internal control
includes policies, processes, procedures that support effective and efficient operation of the company and help to
ensure the quality of internal and external accountability. Risk assessment is a process of identification and
analysis of risks and includes a reassessment of the importance of risk assessment of the likelihood of risk and
what action to act against the risk. For good corporate governance of organization, risk assessment, internal
control and efficiency of the organization and the speed of circulation of capital, its productivity and financial
stability necessary to the organization has properly technologies for data processing and data analysis.
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РАВНИЩЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ПРЕДПОСТАВКА
ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Иван Илиев
Технически университет, София
Резюме
Целта на изследването е да се докаже, че умелото структуриране равнището на информационното взаимодействие оказва съществено влияние на информационната инфраструктура, както в границите на отделната
страна, така и в глобалното икономическо пространство. От подобен аспект се визират някои съвременни
форми на информационното взаимодействие и необходимостта от институционални промени, които да създадат благоприятна среда за тяхното практическо приложение.
Ключови думи: обмен на информация, агенти и форми на взаимодействие, информационна среда, елементи и показатели на информационната инфраструктура
Key words: information sharing, agents and forms of interaction, information environment, elements and
indicators of IT infrastructure

Един от най-значимите резултати от развитието на информационно-комуникационните
технологии през 90-те години на миналия век е
формирането на глобалната виртуална среда
за социално-икономическа дейност на хората
[1]. Посочените иновации оказват фундаментално влияние на процеса и формите на взаимодействие на участниците в икономическата
дейност [2]. По този начин, темата за информационните взаимодействия се превръща в
ключова цел за изучаване особеностите и влиянието на Интернет-технологиите върху функционирането на икономиката, наречена неслучайно „новата” икономика. В строго съответствие с основните теоретични положения на „институционалната икономика” на Д. Норт [3, 4],
а също така според теорията за агентскиге отношения (Jensen), едни или други форми на
взаимодействие се създават в резултат от работата на определени институционални структури и анализа на йерархическите отношения
във фирмите (агентски отношения между акционери и мениджъри, работници и мениджъри). За да могат приложенията на съвременните широкоспектърни възможности на виртуалната среда към социално-икономическата действителност да дадат очаквания съществен макроикономически ефект, е необходимо, на първо място, да се коригират прилаганите в икономиката институционални „правила на играта”. По такъв начин, в контекста на изследването на икономическите взаимодействия попада
закономерно
и
темата
за
социалноикономическите институции.
Достигнатият прогрес в областта на новите
възможности на виртуалната среда, не можe да

останe незабелязан и последните неизползвани
от обществото, което означава, че разработката и внедряването на нови форми на взаимодействие са просто неизбежни. Новото пространство за взаимодействие трябва да бъде съпроводено от нови институционални правила на
играта и след това, запълнено от нови форми
на взаимодействие между хората. Може да се
предположи, че този изключително важен процес на усвояване и насищане на виртуалното
пространство ще изисква преразглеждане на
теоретичните представи за „картината на икономическия свят” и разработка на нови модели
за нейното изучаване. При това, „новото” и
„старото” ще водят своето „мирно съвместно
съществуване”, всяко в своите си граници, демаркирани от съответстващи институционални
структури.
Несъмнено, всеки икономически модел
пряко или косвено отразява лежащите в основата на функциониране на икономиката взаимодействия между нейните участници. Ако поведението на агентите директно не е специфицирано в модела (както в повечето прилагани в
сегашно време оптимизационни и балансови
модели), то взаимодействието се предава по
косвен начин във вид на взаимно влияние на
ресурсните и стойностни променливи. Моделите свързани с теорията на игрите и експерименталната икономика често съдържат описание на поведението на икономическите агенти и
включват редица условия, отразяващи взаимното влияние на агентите един върху друг.
За разлика от другите научни дисциплини,
стандартната икономическа теория отделя необикновено малко внимание на ролята за взаи83
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модействието между агентите в икономиката,
чийто традиционен подход към организацията е
основан на предположението, че индивидите са
изолирани, а техните действия и икономическите резултати се координират от системата на
цените. Много от макроикономическите изследвания върху комуникациите и взаимодействието, не са свързани със системата на цените
като те се игнорират, което буди тревожни
въпроси. Но съществува и богато разнообразие
на икономическите модели, в които агентите
директно да си взаимодействат един с друг,
макар и да са предназначени за специфични
подсектори [5].
От позицията на микроикономиката интересна е ситуацията, в която индивидите директно си взаимодействат един с друг, но при това
между тях не съществуват фиксирани връзки.
Всеки агент може да взаимодейства с друг, което е възможно в рамките на ограниченото
пространство на някой частен (специфичен)
пазар. На подобен пазар всеки купувач може да
прави покупки от всеки продавач, но това не
означава, че всеки агент може си взаимодейства с друг агент в цялата икономика, включваща
и съответния пазар. В много модели, например, агенти могат да си взаимодействат със
случайно избрани индивиди или с представители на други агенти. Подобни процеси са отразени: в моделите на търсенето (sеагсh models);
в много от моделите на еволюционните игри; в
някои от моделите за социалното обучениe
(sосial lеагning). В моделите от подобен род,
когато агентите са анонимни, индивидите реагират на някои видове сигнали, отразяващи общото състояние на пазара. Обаче, стандартния
конкурентен модел е само частен случай на
този вид взаимодействие.
От подобен контекст моделите на търсене
а ла Даймонд (Diamond) могат да се разглеждат
като моделиране на взаимодействието, което
се реализира в такъв вид, че самите купувачи
посещават отделните продавачи и според установените правила на ценообразуването, правят
своите покупки. Такова правило е например,
„цената на резервацията” (геsегvаtiоn рriсе),
въз основа на което се формира разпределението на цените от продавачите, а то предизвиква
разпределение на цените от купувачите. Така
се генерира търсене и при равновесие с предлагането, се регенерира естественото разпределение на цените от продавачите.
В други модели се описва случайно свързване (matching) на агенти (например, широко
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използваните в изследванията по трудови отношения) като техните решения вече включват
връзките между индивидите. Тук обаче има
значение, кой с кого се свързва. Полезно е да
се припомни, че решението на проблемите за
връзките (matching problem) от подобен род е
елементарна графика на връзки между индивидите и обектите, или другите индивиди, които
са прикрепени към тях. Много примери на взаимодействие включват в себе си различни
форми на екстерналност (ехtегnаlities), които
обикновено се разглеждат като „непълни”.
Идеята за екстерналността се основава на
това, че действието на едни индивиди може да
повлияе на благосъстоянието на други, т.е. по
оптимума на Парето. Това може да има място
даже на най-високо базово равнище. Изборът
на един човек може да зависи от избора на останалите участници в икономиката. Може да си
представим, например, че индивидите са в една
или друга степен „конформисти”, което означава, че техните потребителски вкусове са
близки с вкусовете на останалите участници.
Такава зависимост може бъде моделирана с
въвеждане на някаква променлива, отразяваща
изваждане на индивидуалния потребителски
набор (соnsumption bundle) от някаква средна
комбинация в абстрактното пространство на
неговата функция на полезността. Взаимодействието се проявява в това, че агентите - конформисти се стремят да приближат своя личен
потребителски набор към „модния” в даден
момент вариант. Примерите по-горе не са изчерпателни, но демонстрират разпространеното в икономическото моделиране често опростяване характера на взаимодействие между
участниците в икономическите процеси като
показват фрагментарност в разработката на
темите за икономическите взаимодействия. Остава, обаче неясна общата структура на взаимодействието в икономиката и отсъстват представите за комплекса от взаимосвързани форми, в които то да се реализира. За да се заличат „белите петна”, следва да се разкрият причините за взаимодействието.
Известно е, че средата за обитаване определя основните параметри и причини за взаимодействието между агентите. Създаденият в
предшестващия период на съществуване на
икономическата система материален свят задава физическите рамки и предоставя средствата
и носителите за разпространение на сигналите
и взаимодействията, които по съвкупност формират възможностите на взаимодействието.
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Сформираните в този свят структура и характер на подбудителните мотиви за икономическа
дейност на агентите определят, какви типологии на взаимодействие реално са необходими и
ще се реализират. Като се абстрахираме от
историята, разглеждаме икономическата дейност на агентите в нейния развит вид основана
на специализацията и кооперацията между
агентите и предполагаща комбинация на взаимосвързани технологии или т.нар. макротехнологии, които може да се приемат за идентични
с комуникацията. Макротехнологията по наше
мнение е създадения в икономическата система
производствен апарат, отделни елементи на
който са приспособени към съществуващата
система на разделение на труда и образуват
„работните места” за агентите. На „входа” на
макротехнологията се намират природните ресурси, а на „изхода” – материалните продукти
за крайно потребление. Структурният състав на
макротехнологията не е строго зададено множество, а може да е резултат на изобилие от
елементи или дублиращи се такива и т.н. Не
бива да се изключва и едновременното съществуване на няколко типа макротехнологии, които могат да се приложат в система, както при
алтернативни условия, така и в паралелен режим.
Елементите на макротехнологията, както и
агентите, са разпределени по съответен начин в
пространството на икономическата система и
при определени условия могат да променят
своето пространствено положение. Спазвайки
определени процедури агентите заемат „работните места” в макротехнологиите и ги привеждат в действие, реализирайки характерния за
всяка от тях процес на производство. В случая,
макротехнологията е материалният фундамент
за решение от общността на агентите на проблемите на тяхното икономическо съществуване
и развитие. Структурата и параметрите на нейните работни места, като правило, са много
по-стабилни, отколкото структурата на състоянието и възможностите на агентите. В краткосрочен период съобществото на агентите решава задачата за тяхното оптимално разпределение върху зададеното множество на работните
места на макротехнологиите, ориентирайки се
по индивидуалните различия в производителността на агентите по отношение на тези работни места. В дългосрочен план то усъвършенства макротехнологията и търси адаптация
на възможностите им към новите й характеристики.

С приложението на макротехнологиите
между агентите възникват технологически
връзки и специфични взаимодействия, определящи от кого агентът получава междинния продукт и на кого го предава в последващия етап
на производството. Технологическата мрежа от
връзки ще е лишена от смисъл, ако не се допълва с обратните разпределителни връзки,
които осигуряват разпространение и разпределение на създадения краен продукт сред агентите на икономическата система. По такъв начин, агентите създават и поддържат помежду си
още една мрежа от връзки, която в най-общия
случай, може да не съвпада с топологията на
мрежите на технологическите връзки. Мястото
на агента в системата на технологическите и
разпределителните връзки, като че ли позиционира неговото поведение спрямо другите агенти включени в системата. Тези, с които той си
взаимодейства непосредствено чрез свои преки
връзки, са негови близки съседи в даденото
пространство. Колкото по-дълга е веригата от
връзки между двама агенти, толкова повече се
отдалечават те един от друг, макар и географски да бъдат разположени редом.
Освен дейността, опосредствана от описаните по-горе мрежи от връзки, съществува още
един вид, с чиято помощ агентите осъществяват търсене на доброто място за себе си в дадените мрежи от връзки, а също съгласуване
на своите интереси и координация на своите
възможности едни с други. Новият вид дейност
на агентите, за разлика от визираните, не е
свързан пряко с обмяната на материалновеществените субстанции, а вече е обмен на
информация, и като приема формата на чисто
информационно взаимодействие на агентите.
Дейвид Левърс [8], предлага структуриране на
поводите и причините за обмена на информацията между участниците в икономиката във
вид на „цикъл на сътрудничество” като разграничава и акцентира на различни етапи на подготовка и обмен на информация между участниците в икономиката [6]. Тяхната смяна е постоянен преход от една форма на комуникации
към друга, основан на съвременните възможности на Интернет-технологиите и има следните етапи: 1. Частната „територия” за индивидуалните действия; 2. „Карта”, използвана за начална ориентация и навигация; 3. „Ландшафт”,
предназначен за другите хората и показващ начина на свързване с групите и общностите около нас; 4. „Стая”, за осигуряване на срещите с
индивидите - за преговорите, мозъчния щурм,
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базата за бъдещите комуникации и кооперации;
5. „Стол”, пространството за съвместна работа
над съгласието по отделните пунктове, проблеми или ситуации, изискващи планиран корпоративен подход. 6. „Театър”, пространството, в което стават видими и обществено достъпни резултати от съвместната дейност.
Очевидно, в така описаните етапи участниците като че ли решават задачата в търсене
на взаимноприемливи варианти за тяхното разположение в мрежата от производствени и разпределителни връзки, а също така, привеждат
откритите оптимални варианти на връзки с оглед на практическото им използване. Последващият анализ налага търсене вариант на схема за информационно взаимодействие на агентите, чийто резултат, като правило е техния
преход във взаимосвързано състояние. То пък
предполага анализ на теорията за координацията в икономическото взаимодействие, като на
последната се дава „широко” и „тясно” определение, а именно [7]:
- действия за съвместна работа („широко” определение);
- действия за конкретно управление на
взаимозависимостите между различните дейности („тясно” определение);
Вън и независимо от дефинитивното решение, нейни компоненти са:
1. Целите (и тяхната идентификация);
2. Видовете дейности (приложение на целите към видовете дейности);
3. Действащите лица (наложени видове
дейности на множество действащи лица);
4. Взаимозависимостта (управление на
взаимозависимостта) на участниците.
Отбелязва се, че степента на взаимозависимост е свързана преди всичко с определени
типове координация, като:
1. Висока зависимост, съществуваща в
малки групи и „хоризонтални комуникации”, свързана с координацията на
принципите на взаимното управление.
2. Взаимозависимост на средно равнище,
съществуваща във „вертикални комуникации” и планови системи, свързана
с координация на принципите на планиране (в употребената от нас терминология това асоциира с йерархията).
3. Слаба взаимозависимост, съществуваща там, където са слаби връзките
между действащите лица и няма кооперация при изпълнението от тях на
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техните задачи, свързана с координацията на принципите на „стандартизацията”. Зад това се прокрадва пазарната форма, в която са слаби връзките
между участниците и съществените
елементи на стандартизацията в неговата организация.
4. Ресурси (доставка на ресурсите);
5. Резултати (обратната връзка).
За целите на детайлизацията, вместо не
съвсем точния термин „взаимозависимост”,
въведен в работите на Томас Малоне [8], други
автори предлагат да се замени последната четвърта компонента с две други (Cоordination
Technology).
По наше мнение, тази детайлизация се отнася към един друг обект: първия набор компоненти съответства на координацията в рамките на институционалния механизъм, а втория
– се отнася до организационния. Ето защо интуитивно смятаме за справедливи и двата набора. На равнището на организацията, се отбелязва съществуването на голямо разнообразие
на деференцирани начини за координация поважни, от които са:
1. Стандартизация на навиците и знанията, която е възможна чрез преподготовка и обучение. „Професионалистите” разрешат комплекс от ситуации в
предсказуем вид за други професионалисти доколкото връзката между тях е
по-силна от координационния механизъм, а имат общи навици и терминология, подобряваща комуникацията.
2. Стандартизация на процедурите чрез
системи за разделение на труда и специализация.
3. Стандартизация на нормите - ако членовете в организацията имат обща
култура, това значи и общо разбиране
„как да се реши проблема”. Общата
култура е своеобразния координационен механизъм, тъй като това прави
другите координации по-лековати.
4. Съвместно управление, което представлява неформалния механизъм за
координация (например, двама гребци
в лодката реагират на действията един
на друг спонтанно, но насочват лодката в нужната посока без всяка външна
координация).
5. Пряк надзор. Едностранен координационен механизъм (шефът каза, всички
го правят).
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6. Стандартизация на изхода. Понякога за
клиента не е важно как достига целта,
ако резултатът е удовлетворетелен.
Посочените диференцирани начини за координация на дейността, при практическата им
реализация, като правило, се комбинират. Изложените „начала” на теорията за координацията не дават обаче отговор на следните въпроси: а) какъв да е микромодела на координация
и съгласуване на своите взаимозависимости за
отделните агенти?, б) какъв да е метамодела за
избор от агентите на един или друг начин на
координация, какви фактори определят рамките
за взаимодействие в процеса на икономическата дейност? Отговорите на въпросите ще търсим в следващото изложение. Описаните погоре примери за отражение на взаимодействието върху участниците в икономическата дейност, както в рамките на различните видове
икономически модели, така и в теориите за координацията и взаимозависимостта, (които не
оказват такова съществено влияние на визирания процес) все още недостатъчно подробно
осветляват принципния момент: ако на базовото равнище на взаимодействие хората се основават на разпространението и обмена на информация, то как именно тяхната информационна активност ще ги доведе до състояние за
установяване на връзки помежду им.
В качеството на обект на анализа на този
проблем избираме достатъчно екзотична за
традиционните изследвания икономическа среда на взаимодействие, в която всички участници в съвместната дейност имат пряк контакт
един с друг и могат да осъществят непосредствен обмен на информация в режим на реално
време. Агентите, осъществяващи своите взаимодействия в такъв тип икономическа среда, са
членове на „малки групи”, „общини” или в
съвременна трактовка – „мрежови форми на
организация” [3].
Изборът на малка група като обект на изследване позволява да се анализират най-общите
и естествени механизми на взаимодействие на
агентите. По нататък ще се опитаме да покажем, че при определени условия на взаимодействие, основани на прекия информационен
обмен, могат да се приложат пазарни или йерархични форми.
Институционалните структури (форми) задават рамките на взаимодействието на хората в
процеса на тяхната социално-икономическа
дейност. Отделната институционална форма е
своего рода метамодел на взаимодействие на

конкретните агенти, осъществяващи дейността
си „вътре” в нея като типични негови функции
могат да бъдат:
1. Преход на участниците в съвместната
дейност от „свободното” състояние,
предшестващо обединението им някаква форма на организация, в „композитно” състояние, т.е. членове на организация, формирали връзките си с
другите членове. А това вече институционалния механизъм на координация
на възможностите и намеренията на
агентите по отношение на тяхната потенциална съвместна дейност.
2. Използване на организационните връзки между агентите за реализация на
целите, заради които са били установени. Координация на дейността на
участниците в организацията в процеса
на реализация на съвместната дейност,
чрез организационния механизъм.
3. Прекратяване членството в организацията (разрив на връзките) и връщане
на агентите към свободното им състояние.
Поради съществуващите ограничения ще
разгледаме принципите на работа от първия
пункт по-подробно, а втория в най-общи черти.
Тук, обаче възниква естествено въпроса: в какво се състои специфичната дейност, която създава работоспособния институционален механизъм? В най-общ план за това е известно
следното.
Като си обменят непрекъснато информация помежду си, агентите участват в колективно формиране на определен информационен
образ (модел) на тяхната съвместна дейност.
Този информационен модел се използва от тях
за проиграване на различни варианти на дейността им. При това, протича уточняване и
съгласуване на техните възгледи за съдържанието на тяхната съвместна дейност, а така
също се определя мястото на всеки агент в
системата на разделение на труда помежду им.
На определен етап от съгласуването и уточняването на текущото състояние на информационния начин за съвместната дейност агентите
започват да го разпознават като приемлив за
практическа реализация. След това, те вече могат да провеждат помежду си съответна преконфигурация на връзките, а също така да коригират вида на своята дейност. В процеса на
преконфигурация се изменят производствените
връзки, по които се разпространяват промеж87
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дутъчните резултати от производствената дейност на агентите (в съответствие с технологичните вериги). По подобен начин, могат да се
променят и разпределителните връзки, по които
крайните резултати от труда при колективната
дейност на агентите се възвръщат към тях във
вид на ресурси за поддържане на жизнения им
тонус. В порядъка на заключение, следва да се
подчертае, че образът на икономическото
пространство, запълнен с различни форми на
управление и координация на дейността на
агентите прилагани от тях в зависимост от степента на тяхната информационна „отдалеченост” един от друг, ни навежда на мисълта за
възможностите за построяване на интегрален
информационен модел на механизма за координация в икономическата система, частен
случай, на който ще бъде пазарната, йерархическата и другите форми на управление. Очевидно е, че за построяване на подобен модел
би било необходимо да се конструира механизъм за координация в чисто теоретически вид,
адаптацията на който при различните параметри в състоянието на икономическата система
трябва да предоставя реално наблюдавани
форми за управление. А за праобраз на базовия механизъм за взаимодействие може да бъде взета, т.нар. „естествена” схема, използвана
при преките информационни контакти между
хората и прилагана традиционно в малки групи,
а в на съвременния етап - и в мрежовите организации.
Изводи и препоръки
Ограничената информационна проницаемост на икономическата среда налага определени ограничения за приложение на естествената схема на взаимодействие. Те се преодоляват с конструирането на специални институционални структури, които пораждат в определена степен изолация от реалността на подп-

ространствата за информационно взаимодействие.
Компромис за опростяванията и неточностите в отражението на реалните икономически
процеси в изкуствените подпространства е
възможността агентите да водят взаимодействията в по-широки мащаби, в сравнение с естествените условия. Икономическата целесъобразност от конструирането на изкуствени
подпространства се определя от ефекта на
достижимото разширение на равнището на
специализация и общественото разделение на
труда в сравнение с разходите за тяхното създаване и поддържане.
Литература
1. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики, ”Начала”,
М., 1997 г.
2. Паринов С., Яковлева, Т., Экономика 21 -го века
на
базе
интернет-технологий,
1998,
http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/economiy 21.htm
3. Паринов, C. Третья форма управления для сетевой экономики, 1999 г., http://rvles.ieie.
nsc.ru/parinov/net-form.htm
4. Паринов, С. Компьютерные эксперименты на
базе подхода „Agent-Based Simulation”, 1998,
http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/ag based.htm
5. Тапскот Д., Тикол, Д., Лоун, А. Цифров капитал.
Да обуздаем силата на мрежите, ИК „Класика и
стил”, 2001
6. Coordination Technology, http:p//www.pakt.unit.
no/~alk/kkj/coordi.htm
7. Kirman, A. Interaction, Economic Organisation and
Aggregate Activity, 1998, Working Paper,
GREQAM, EHESS and University d`Aix-Marseille,
Institut
Universitaire
de
France,
p.32
http://www.vers.co.uk/DLEEVERS/PAPERS/CyColl
/CyColl.html
8. Malone, T. W., Crowston, K. The Interdisciplinary
Study of Coordination, 1993, Working Paper
9. Douglass, N. Есоnоmic Регforance Тhrough Тime,
Тhе Аmerican Есоnomic Review June 1994, No.6

THE LEVEL OF INFORMATION INTERACTION - A PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE
INFORMATION TECHOLOGY INFRASTRUCTURE
Ivan Iliev
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
The aim of this study is to demonstrate that skilled level of information structure interaction has significant
influence on information infrastructure, within boundaries of individual countries and in global economic space. Of
similar aspect there is visualized some contemporary forms of informative interaction and the need for institutional
changes to create a favorable environment for their practical application.
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Резюме
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Като основни сили в обществото, всички
организации имат важната и отговорна задача
да работят за неговото разрешаване на принципите и изискванията на концепцията за „устойчиво развитие”. Публичната прозрачност по
отношение на икономиката, околната среда и
обществото се превърна във важен компонент
за ефективните отношения между заинтересованите лица, инвестиционните и други пазарни
и политически решения. „Нашето съвременно
икономическо процъфтяване е постигнато отчасти чрез създаването на екологичен дефицит,
чиято цена не се появява в счетоводните книги,
но която някой някога трябва да плати”. Както
отбеляза Ойщайн Дал, бивш вицепрезидент на
„Ексон” за Норвегия и Северно море: „Социализмът се провали, защото не позволяваше на
пазара да казва икономическата истина. Капитализмът може да се провали, защото не позволява на пазара да казва екологичната истина”” [3].
За устойчивото развитие, е необходима
глобална мрежа от общи рамкови концепции,
единен език и мерни единици. Мисията на Глобална Инициатива по Отчетност (GRI) е да
удовлетвори тази нужда чрез осигуряване на
сигурна и достоверна структура за отчитане,
която да бъде използвана от всички организации, независимо от техния размер, индустрия
или местонахождение. Глобалната Инициатива
по Отчетност GRI (Global Reporting Initiative) е
международна неправителствена организация с
нестопанска цел установена в Холандия. Тя
има водеща роля в разработването на структура за отчитане по „устойчиво развитие” в света, налагаща се все повече като глобален стан-

дарт за отчитане. Тя може да се използва от
всички организации, независимо от техния размер, област на дейност и местонахождение.
Европейския парламент в Резолюцията си
от 13 март 2007 г. относно корпоративната
социална отговорност - ново партньорство посочи, че: „повишаването на социалната и
екологична отговорност от страна на бизнеса,
във връзка с прилагането на принципа на корпоративна отчетност, представлява съществен
елемент от европейския социален модел, Европейската стратегия за устойчиво развитие и за
целите на посрещане на социалните предизвикателства в резултат на икономическата глобализация”.
При проведеният дебат по корпоративната
социална отговорност (CSR, КСО) бе отбелязано решението на Комисията да създаде Европейски алианс за корпоративна социална отговорност в партньорство с няколко бизнес мрежи (Алианс) както и да насърчава европейските
дружества и дружествата от трети страни,
действащи на територията на Европа, независимо от това дали те са големи или малки, да
се присъединят към тази инициатива, а Алиансът да бъде разширен чрез участието на други
заинтересовани страни. Европейския парламент
приветства КСО да се обвърже с икономическите, социални и екологични цели на Лисабонската стратегия и подкрепи принципа на „отговорна конкурентоспособност” да бъде като
неразделна част от програмата на Комисията
за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и
призовава европейските дружества да посочват
в отчетите си своя принос за постигане на целите от Лисабон.
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В точка 66 от Резолюцията, ЕП призовава
за подкрепа на Глобалната инициатива за отчитане, като водещите европейски дружества
бъдат поканени да участват в нови секторни
инициативи също така да бъдат насърчени проучванията относно участието на малките и
средни предприятия и да се даде възможност за
„работа в близост”, особено в страните от Централна и Източна Европа и да се разработят
показатели за устойчиво развитие във връзка
със стоковите борси в развиващите се пазари.
Европейската Комисия счита, че „Корпоративната социална отговорност е концепция,
която отразява доброволното решение на компаниите, за да участват в подобряването на
живота на хората и в опазването на околната
среда”.
Всяка компания може да започне своето
отчитане за устойчивост, тъй като съществуват
различни нива на отчитане и тя може да вземе
собствено решение за избирането на найважните индикатори за отчитане. Компании от
много различни страни използват вече „Напътствията на GRI” при съставянето на своите отчети за устойчивост, т.е. практиката на измерване, разпространяване и отчитане на представянето на компанията пред вътрешни и външни
заинтересовани лица с цел достигането на устойчиво развитие.
Напътствията за отчитане на устойчивото
развитие се състоят от Принципи за определяне
на съдържанието на отчетите и осигуряване на
качеството на отчетната информация, Стандартни отчитания съставени от Показатели за
представяне и други елементи имащи отношение към отчитането. Стандартизацията на отчетността в областта на корпоративната социална отговорност на базата на Напътствията на
GRI е от важно значение за съпоставимостта на
социалното и екологично представяне на компаниите и за повишаване на прозрачността в
бизнес сферата като цяло. Напътствията помагат на компаниите за изготвяне и разпространяване на нефинансови публикации и представяне
на екологичната им и социална ефективност.
В София, на 11.12.2008 година бе представен официално българският превод на Структурата за отчитане на устойчивостта на GRI от
специализираната по корпоративна социална
отговорност (CSR) консултантска фирма Braun
& Partners Bulgaria. Тогава официално стартира
и програмата Good CSR, разработена от същата консултантска фирма. Това е една глобална
програма за комуникация и отчетност на базата
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на Напътствията и принципите на GRI и Класифицирането по отговорност (Accountability
Rating).
До сега, над 1500 световно известни компании са заявили своята подкрепа за придържане и използване на Напътствията G3 на GRI,
де-факто като глобален стандарт на отчитане.
Целта на отчетите за устойчиво развитие е
чрез предоставянето им пред вътрешни и външни заинтересовани лица, организациите да
допринасят за реализацията на концепцията за
устойчиво развитие.
Отчетът за устойчиво развитие трябва балансирано и отговорно да разкрива съответната
организация, по отношение на нейното устойчивото развитие. Отчетите за устойчиво развитие, използващи Структурата за отчитане на
GRI, разкриват достигнатите в отчетния период
въздействия и резултати по отношение на ангажиментите, стратегията и ръководния подход
в организацията. Те могат да бъдат използвани
и за следните цели:
− за еталон и оценка на ефективността
на устойчивото развитие съобразно законите, нормите, кодексите, стандартите за представяне и доброволните
инициативи;
− за показване на начина, по който организацията оказва въздействие и се влияе от очакванията за устойчиво развитие, и
− за сравнение във времето на представянето на организацията и между различните организации.
Всички документи от структурата за отчитане на GRI са разработени при използване на
процес, който търси съгласие чрез диалог между заинтересованите лица от бизнеса, общността на инвеститорите, трудовото гражданско
общество, счетоводното отчитане и други.
Структурата за отчитане на GRI е предназначена да служи като еталон за отчитане на
икономическото, екологично и социално представяне от всички организации - от малки предприятия, до големи, транснационални фирми с
дейност в целия свят, независимо от техния
размер, сектор на дейност или местонахождение.
Напътствията за отчитане на устойчивото
развитие се състоят от отчетни принципи и
напътствия и стандартни оценки (включващи
показатели за представяне). Тези елементи
имат еднаква тежест и важност.
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Принципи за отчитане, свързани със съдържанието на отчета
1. Материалност - Информацията в отчета
трябва да покрива теми и показатели, които са
свързани със значимите икономически, екологични и социални аспекти на организацията или
оказват значително въздействие върху преценката и решенията на заинтересованите лица.
2. Включване на заинтересованите лица Отчетната организация трябва да посочи заинтересованите си лица и да обясни в отчета как
отговаря на техните приемливи очаквания и
интереси.
3. Контекст на устойчиво развитие - Отчетът трябва да разкрива представянето на организацията в широк контекст за устойчиво развитие.
Основният въпрос при отчитане на устойчивостта е какъв е приносът на организацията
или какво цели да допринесе в бъдеще за подобряване или влошаване на икономическите,
екологични и социални условия и за развитието
и тенденциите на местно, регионално или глобално равнище. Отчитането само на насоките
по индивидуалното представяне (или на ефективността на организацията) няма да предостави отговор на този основен въпрос.
Собствената устойчивост и бизнес стратегия на организацията осигурява контекста, в
който да се разглежда представянето. Връзката
между устойчивото развитие и стратегията на
организацията трябва да бъде ясна, както и
контекста, в който се отчита представянето.
4. Цялостно отразяване. Пълнота - Обхватът от материални теми и показатели и определянето на границите на отчета трябва да бъде
достатъчно широк, за да отрази значимите икономически, екологични и социални въздействия
на организацията и да позволи на заинтересованите лица да оценят нейното представяне в
отчетния период.
Принципи за отчитане качеството на отчета
Решенията, свързани с процеса на подготовка на информацията трябва да съответстват
на тези принципи. Всички принципи са фундаментални за ефективната прозрачност.
1. Баланс - Отчетът трябва да отразява положителните и отрицателни аспекти от представянето на организацията, за да позволява
разумна оценка на общото й представяне.
Отчетът трябва да прави ясно разграничаване между фактическо представяне и интерп-

ретиране на информацията на отчетната организация.
2. Съпоставимост - Проблемите и информацията трябва да бъдат последователно избрани, организирани и отчетени.
Отчетената информация трябва да бъде
представена по начин, който позволява на заинтересованите лица да анализират възникналите
с течение на времето промени в представянето
на организацията и да позволят сравнението с
различни организации.
За да се оцени представянето, е необходимо да има възможност за сравнение. Използващите отчета заинтересовани лица трябва да
могат да сравняват отчетената информация за
икономическото, екологично и социално представяне с представянето от предишната година,
постиженията, и, до възможната степен, представянето на останалите организации.
3. Точност - Отчетената информация трябва да бъде достатъчно точна и подробна, за да
могат заинтересованите лица да оценят представянето на компанията.
Отговорите на икономическите, екологични и социални теми и показатели могат да се
изразят по много различни начини, от количествени до подробни качествени измервания. Необходимият специфичен праг на точност зависи
частично от предназначението на информацията.
4. Навременност - Отчитането трябва да
се извършва по план, редовен график и информацията да е налице навреме, за да улесни
вземането на информирани решения от страна
на заинтересованите лица.
Определянето на подходящият момент за
оповестяване зависи както от редовността на
отчитането, така и от близостта му във време
до описаните в отчета реални събития.
5. Яснота - Информацията трябва да бъде
представена по разбираем и достъпен начин до
заинтересованите лица използващи отчета.
Нивото на обобщаване на информацията,
даването на повече или по-малко подробности
от очакваните от страна на заинтересованите
лица, може да засегне яснотата допълнително.
6. Надеждност - Използваните в подготовката на отчета информация и процеси трябва
да бъдат събирани, записвани, комбинирани,
анализирани и отчитани по начин, който да
позволява оценяване и установяване на качеството и материалността на информацията.
Заинтересованите лица трябва да бъдат
уверени, че отчетът може да се провери за
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установяване точността на неговото съдържание и степента, до която са приложени принципите на отчитане. Данните относно представянето, които не се поддържат от доказателства,
не трябва да се оказват в отчетите за устойчиво
развитие.
При създаването на информационните
системи, отчетните организации трябва да
включват възможности за проверка на системата, като част от процеса на външно заверяване.
В структурно отношение, системата от показатели на GRI е диференцирана в направленията: Икономика; Околна среда; Отговорност
за продуктите; Трудови практики и достойни
условия на труд; Човешки права и Общество.
Основните показатели, представляват указани в напътствията на GRI показатели, които
са от интерес за повечето заинтересовани лица
и се считат за материални, освен ако не е указано друго в принципите за отчитане на GRI.
Допълнителните показатели, са указаните
в напътствията на GRI като представящи възникващи практики или насочени към теми, които биха могли да бъдат материални за някои
организации, но не и за всички.
А. Икономика - показатели за представяне
Показателите за икономическото представяне имат за цел да измерват икономическите
резултати от дейността на организацията и
ефекта на тези резултати върху широк обхват
от заинтересовани лица. Те са разделени в три
категории и представени в три аспекта: Икономическо представяне; Присъствие на пазара; и
Непреки икономически въздействия.
1. Аспект: Икономическо представяне. Тази категория показатели е насочена към преките икономически влияния от дейността на организацията и добавената от нея икономическата
стойност.
− EC1. Пряко създадената и разпределена икономическа стойност, включваща
приходи, оперативни разходи, възнаграждения на служителите, дарения и
други обществени инвестиции, неразпределени печалби и плащанията към
доставчици на капитал и държавата.
(Основен показател (Осн.))
− EC2. Финансови последствия и други
рискове и възможности пред дейността
на организацията, дължащи се на промени в климата. (Осн.)
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EC3. Обхват на задълженията, включени в плана за облаги на организацията.
(Осн.)
− EC4. Значителна финансова помощ от
правителството. (Осн.)
2. Аспект: Присъствие на пазара. Тези показатели осигуряват информация за взаимодействията на специфични пазари.
− EC5. Обхват от коефициенти на установени начални заплати в сравнение с
местната минимална заплата в значими места на осъществяване на стопанска дейност. (Допълнителен показател
(Доп.))
− EC6. Политика, практики и пропорции
на разходите за местни доставчици на
значими места на осъществяване на
стопанска дейност. (Осн.)
− EC7. Процедури за наемане на служители на местно ниво и съотношение на
наетия висш управленски персонал в
дадено значимо място на осъществяване на стопанска дейност. (Осн.)
3. Аспект: Непреки икономически въздействия. Тези показатели измерват икономическите въздействия, в резултат от икономическата
дейност и транзакции на организацията.
− EC8. Развитие и влияние на инвестициите в инфраструктура и услуги, предоставени предимно за обществено
ползване посредством търговски, присъщи или други ангажименти. (Осн.)
− EC9. Разбиране и описание на значителните непреки икономически въздействия, включително степента на
въздействието. (Доп.)
Б. Околна среда - Показатели за представяне
1. Аспект: Материали
− EN1. Обемът и теглото на използваните материали. (Осн.)
− EN2. Процентът на използваните рециклирани суровини. (Осн.)
2. Аспект: Енергия
− EN3. Непосредственият разход на
енергия по главни енергийни източници. (Осн.)
− EN4. Косвеният разход на енергия по
главни енергийни източници. (Осн.)
− EN5. Спестената в резултат на консервиране или подобряване на представянето енергия. (Доп.)
− ЕN6. Инициативи за осигуряване на
енергийно ефективни или възобновяеми енергийни продукти и услуги и
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−

3.
−
−
−
4.
−

−

−
−

−

5.
−
−
−
−
−
−

снижаването на нуждите от енергия в
резултат от тяхното прилагане. (Доп.)
EN7. Инициативи за снижаване на непряката консумация на енергия и постигнатото снижение. (Доп.)
Аспект: Вода
EN8. Общ обем на използваната вода
по източници. (Осн.)
EN9. Засегнати от източването на вода
значими водни източници. (Доп.)
EN10. Процентът на общия обем на
рециклираната и повторно използвана
вода. (Доп.)
Аспект: Биоразнообразие
EN11. Място и размер на притежаваните, наети, управлявани или съседни
земи, защитени области или области с
голяма стойност на биологичното разнообразие извън защитените области.
(Осн.)
EN12. Описание на значимите въздействия от дейности, продукти и услуги
върху биологичното разнообразие в
защитени области и области с голяма
стойност на биологичното разнообразие извън тях. (Осн.)
EN13. Защитени или възстановени хабитати. (Доп.)
EN14. Стратегии, настоящи действия и
бъдещи планове за управление на въздействията върху биологичното разнообразие. (Доп.)
EN15. Брой на записаните в червената
книга IUCN и националните списъци за
защита видове, с хабитати в засегнатата от дейността област, по нива на
риск от изчезване.(Доп.)
Аспект: Емисии, Изтичания, и Отпадъци
EN16. Общо тегло на преките и косвени емисии на парникови газове. (Осн.)
EN17. Други съответни непреки емисии на парникови газове по тегло.
(Осн.)
EN18. Инициативи за снижаване на
емисиите на парникови газове и постигнатите снижения. (Доп.)
EN19. Емисии на унищожаващи озона
вещества по тегло. (Осн.)
EN20. NOx, SOx и други значими емисии във въздуха по тип и тегло. (Осн.)
EN21. Общо количество на изпуснатите води по качество и посока на изпускане. (Осн.)

−
−
−

−

6.
−

−

7.
−

8.
−

9.
−

EN22. Общото тегло на отпадъците по
тип и метод на изхвърляне. (Осн.)
EN23. Общ брой и обем на значимите
оттичания. (Осн.)
EN24. Тегло на транспортираните, внесени, експортирани или третирани отпадъци, които могат да бъдат считани
за опасни при условията на Анекс I, II
III и VII на Конвенцията от Базел и процента на транспортираните в международен мащаб отпадъци. (Доп.)
EN25. Вид, размер, състояние на защита и стойност по отношение на биологичното разнообразие на водоизточниците и свързаните с тях хабитати,
повлияни значително от отпадните води
и потоци на отчетната организация.
(Доп.)
Аспект: Продукти и услуги
EN26. Инициативи за смекчаване въздействията на продукти и услуги върху
околната среда и степента на смекчаване на въздействието. (Осн.)
EN27. Процентът на продадените продукти и техните опаковъчни материали
по категории. (Осн.)
Аспект: Съответствие
EN28. Паричната стойност на значимите глоби и общия брой на непаричните
санкции за неспазване на законите и
разпоредбите за опазване на околната
среда. (Осн.)
Аспект: Транспорт
EN29. Значителни влияния върху околната среда от транспортиране на продукти и други стоки и материали, използвани за работата на организацията
и транспортиране на служителите до
работните им места. (Доп.)
Аспект: Общи
EN30. Общи разходи за защита на
околната среда и инвестициите по тип.
(Доп.)

В. Отговорност за продуктите - Показатели за
представяне
Показатели на отговорността за продуктите отразява влиянието на управлението на продукти и услуги върху клиентите и потребителите. От организациите се очаква при проектирането на своите продукти и услуги да полагат
необходимите грижи с цел да се осигури съответствието на тези продукти и услуги с предназначението им. Освен това трябва да се га93
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рантира, че те няма да представляват опасност
за здравето и безопасността на хората. Показателите са предимно структурирани на двойки,
като основният показател цели да разкрие използваните за тази цел процеси, а допълнителният служи за отразяване на степента на спазване на тези очаквания.
1. Аспект: Здраве и безопасност на клиентите
− PR1. Етапите на жизнения цикъл, при
които се оценяват продуктите по отношение на въздействията им върху
здравето и безопасността, и процентът
на значими категории продукти и услуги, подложени на тази процедура.
(Осн.)
− PR2. Общ брой на случаите на несъответствие с разпоредбите и доброволни
кодекси по отношение на въздействието на продуктите и услугите върху
здравето и безопасността, по типове на
изхода. (Доп.)
2. Аспект: Поставяне на етикети на продуктите и услугите
− PR3. Тип на необходимата за процедурите информация за продуктите и услугите и процента на значимите продукти и услуги, за които се изисква подобна информация. (Осн.)
− PR4. Общ брой на случаите на несъответстветствие с разпоредбите и доброволни кодекси по отношение на информацията и етикетирането на продуктите и услугите по типове на изхода. (Доп.)
− PR5. Практики свързани с удовлетвореността на клиентите, включващи резултати от анкети за измерване на
удовлетвореността. (Доп.)
3. Аспект: Маркетингови комуникации
− PR6. Програми за привеждане в съответствие със законите, стандартите и
доброволните кодекси, свързани с
маркетинговата комуникация, включително рекламата, промоциите и спонсорството. (Осн.)
− PR7. Общ брой на случаите на несъответствие с разпоредбите и доброволните кодекси по отношение на маркетинговите комуникации, включително рекламата, промоциите и спонсорството,
по тип на изхода. (Доп.)
4. Аспект: Лична неприкосновеност на
клиентите
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PR8. Общ брой на доказаните рекламации по отношение на нарушенията
на личната неприкосновеност на клиентите и загубата на техни данни.
(Доп.)
5. Аспект: Съответствие
− PR9. Парична стойност на значимите
глоби за несъответствие със законите
и разпоредбите относно използването
на продукти и услуги. (Осн.)

Г. Трудови практики и достойни условия на
труд - Показатели за представяне
Схемата за достойни условия на труда на
Международната Организация на Труда ILO е в
рамките на съдържанието за справедлива глобализация, която цели да постигне икономически растеж и равенство чрез комбиниране на
социални и икономически цели. Структурата на
показателите за работа се основава на концепцията за достойни условия на труд.
1. Аспект: Назначение на работа
− LA1. Общо работна сила по тип на
назначението, договор за назначаване
и регион. (Осн.)
− LA2. Общ брой и степен на текучеството на служителите по възрастови
групи, пол и регион. (Осн.)
− LA3. Допълнителни придобивки на наетите на пълен работен ден служители,
които не се осигуряват за служители
на непълен работен ден, по основни
операции. (Доп.)
2. Аспект: Трудово-управленски връзки
− LA4. Процент на включените в колективни трудови договори служители.
(Осн.)
− LA5. Минимален период(и) на предупреждение относно значимите работни
промени, включително дали са указани
в колективните договори. (Осн.)
3. Аспект: Здраве и безопасност на работното място
− LA6. Процентът на общата работна
сила, представена при официалното
съвместно управление - комитети за
здраве и безопасност на работното
място - спомагащи за наблюдение и
съвети относно свързаните със здравето и безопасността на работното място
програми. (Доп.)
− LA7. Степен на нараняванията, професионалните заболявания, изгубените
дни и отсъствията и броят на свърза-
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−

−

4.
−
−

−

ните с работата смъртни случаи по региони. (Осн.)
LA8. Програми за образование, обучение, консултиране, предпазване и контрол върху риска, целящи подпомагане
на членовете на колектива, техните
семейства или членове на общността
при сериозни заболявания. (Осн.)
LA9. Теми за здравето и безопасността
в официалните споразумения с профсъюзи. (Доп.)
Аспект: Обучение и образование
LA10. Средно часове обучение на година за служител по категории служители. (Осн.)
LA11. Програми за управление на
уменията и пожизнено обучение, поддържащи непрекъсната компетентност
на служителите и подпомагащи ги при
края на трудовата им кариера. (Доп.)
LA12. Процент на служителите редовно получаващи оценки за своето представяне и професионално развитие.
(Доп.)
Аспект: Разнообразие и равни възмож-

5.
ности
− LA13. Състав на управленските органи
и анализ на служителите по категории,
според техния пол, възрастова група,
принадлежност към малцинствена група и показатели за разнообразие.
(Осн.)
− LA14. Съотношение на основната заплата на мъжете и жените по категории
служители. (Осн.)

Д. Човешки права - Показатели за представяне
Показателите за представяне по отношение на човешките права показват отчитания на
въздействията, които дейността на организацията оказва върху гражданските и политически
права на заинтересованите лица. Аспектите в
тези показатели за представяне се основават на
международно признати стандарти, предимно в
Декларацията за човешките права на Организацията на обединените нации и Декларацията за
фундаменталните принципи и права на работното място на ILO от 1998 г. (особено осмата
Основна конвенция на ILO).Показателите за
човешки права акцентират върху начина, по
който организацията поддържа и уважава основните човешки права, а показателите за трудови практики са отражение на качеството на
работата и работната среда.

1. Аспект: Показатели във връзка с практики за инвестиране и доставяне
− HR1. Процент и общ брой значими инвестиционни споразумения, включващи
клаузи за човешки права или преминали такава проверка. (Осн.)
− HR2. Процент на значимите доставчици
и изпълнители, които са преминали
проверка по отношение на човешките
права, и съответните предприети действия. (Осн.)
− HR3. Общ брой часове за обучение на
служителите във връзка с приложимите към работата и свързани с човешките права политика и процедури, включително процентът на обучените служители. (Доп.)
2. Аспект: Недискриминация
− HR4. Общ брой на случаите на дискриминация и предприетите действия.
(Осн.)
3. Аспект: Свобода на сдруженията и колективните договори
− HR5. Идентифицирани ситуации, при
които правото на свобода на сдруженията и колективното договаряне би
могло да бъде изложено на значителен
риск и действията в подкрепа на тези
права. (Осн.)
4. Аспект: Детски труд
− HR6. Идентифицирани ситуации, съдържащи значителен риск за инциденти
с детски труд и предприетите мерки в
принос към елиминирането на детския
труд. (Осн.)
5. Аспект: Предотвратяване на принудителния и задължителен труд
− HR7. Идентифицирани ситуации, съдържащи значителен риск за инциденти
с принудителен или задължителен труд
и предприетите мерки в принос към
елиминирането на принудителния или
задължителен труд. (Осн.)
6. Аспект: Защитни практики
− HR8. Процент на охранителния персонал, обучен в политиката или процедурите на организацията относно аспектите на човешките права и съответстващите на тях действия. (Доп.)
7. Аспект: Права на местните жители
− HR9. Общ брой на случаите на нарушения, включващи права на местното
население и предприетите спрямо тях
действия. (Доп.)
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−
Е. Общество - Показатели за представяне
Обществените показатели се концентрират върху въздействието, което организациите
оказват върху общностите, в които развиват
дейността си, и какво е управлението и посредничеството при взаимодействието на организацията с другите социални институции. В
частност се търси информация за продажност
и корупция, ангажираност в процеса на вземане на решения, монополни практики и спазването на законите и разпоредбите, извън тези в
областта на работната сила и екологията.
1. Аспект: Общество
− SO1. Естество, обхват и ефективност
на програмите и практиките за достъп
и управление на въздействията на дейността върху обществото, включително
входящи, оперативни и изходящи.
(Осн.)
2. Аспект: Корупция
− SO2. Процентът и общият брой на работните модули, анализирани за свързани с корупцията рискове. (Осн.)
− SO3. Процентът на служителите, обучени в антикорупционната политика и
процедури на организацията. (Осн.)
− SO4. Действия, предприети срещу случаите на корупция. (Осн.)
3. Аспект: Обществена политика
− SO5. Обществена политика и участие в
разработката и въздействията на обществената политика. (Осн.)
− SO6. Обща стойност на финансовия и
присъщ принос към политически партии, политици и свързани с тях институции по страни. (Доп.)
4. Аспект: Неконкурентно поведение

SO7. Общ брой на юридическите действия във връзка с практики на неконкурентно поведение, монополизъм и
против тръстовете и изходът от тях.
(Доп.)
5. Аспект: Спазване на закони и разпоред-

би

−

SO8. Паричната стойност на значимите
глоби и общият брой на непаричнитете
санкции за неспазване на законите и
разпоредбите. (Осн.)
Организациите, които са използвали структурата за отчитане на GRI като основа за техните отчети, трябва да уведомят Инициативата
за глобално отчитане относно изданието. Организацията може да използва различни, вътрешни или външни възможности за „заверка” , за
да акцентира върху достоверността на отчета
за устойчиво развитие. За тази цел могат да се
използват системите за вътрешен контрол,
включително вътрешно-финансово ревизиране,
като част от процеса за управление и отчитане
на информацията.
GRI, препоръчва използване и на външно
заверяване за отчетите за устойчиво развитие, в
допълнение на използването на вътрешните
ресурси.
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Abstract
Globalization of the economy creates new opportunities for improve the quality of life. But they are often
accompanied with negative trends on the environment, social inequality, safety, health and sorrowful lives of
millions of people. World community and rightly concerned about perceived conflict as one of the biggest
challenges of the 21st century. The implementation of management policies in this regard is highly dependent on
the presence of a reporting system such as the Global Reporting Initiative in (GRI) - subject to the problem
addressed in the proposed report.
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Резюме
На съвременния етап от икономическото развитие са налице значителни промени в бизнес средата, в която функционират производствените предприятия. Същевременно с това се засилва интереса към проблемите
на устойчивото развитие. Причините за това могат да се търсят в следните насоки: замърсяване на околната
среда, безопасност на хранителните и другите потребителски стоки; качество на жизнената среда; изчерпване
на природните ресурси и други. Налице е определен конфликт между развитието на бизнеса и природното
равновесие. Под влияние на обективните промени се формират нови стратегически насоки за развитие на
предприятията. Възниква реална необходимост от обективен анализ и оценка не само на моментното състояние и оперативната дейност на предприятията, но и качествен стратегически анализ на техния бизнес, както и
на перспективите за развитието им и постигане на финансова стабилност в дългосрочен аспект. Финансовата
стабилност на производствените предприятия е в пряка връзка с тяхната отговорност. Отговорността на предприятията е ключово условие за тяхното нормално функциониране и оцеляване в условията на глобализация и
повишаване на екологичните изисквания към производството и потреблението. Разработената в първата половина на ХХ век методология за управление на предприятията, ориентирана единствено и само към финансовите показатели е недостатъчно ефективна и перспективна. От позициите за устойчиво развитие финансовите
показатели за анализ и оценка на бизнеса не са достатъчни. В съвременните динамично променящи се условия
на глобализация, конкуренция, развитие на информационните и комуникационни технологии и изискванията за
екологичност и социална измеримост на производството е необходим нов подход за управление на бизнеса.
Нараства необходимостта от балансиран анализ на дейността на производствените предприятия чрез използване на финансови и нефинансови показатели в четири ключови направления: финанси, отношения с клиентите,
персонал и вътрешни бизнес процеси. Вътрешните бизнес процеси в предприятията могат да бъдат дефинирани
като система от взаимносвързани помежду си самостоятелно осъществявани отделни процеси, свързани с
използването на ресурсите (материални, енергийни, природни, трудови, интелектуални и други), в резултат на
което се произвеждат и реализират различни видове продукти, с цел добавяне на стойност. Чрез вътрешните
бизнес процеси се изработват стойностни предложения за удовлетворяване изискванията на клиентите и запазване на тяхната лоялност, привличане на нови клиенти, разширяване на пазарните сегменти и удовлетворяване
на финансовите очаквания на собствениците. Вътрешните бизнес процеси трябва да бъдат ориентирани към
устойчиво развитие на предприятията в три измерения: икономическо, социално и екологично, чиято симбиоза
формира синергичен ефект.
Ключови думи: анализ, стабилност, развитие, екологични, балансиран, процеси
Key words: analysis, stability, development, ecological, balanced, processes

Икономическата устойчивост е ключово
структурно направление на устойчивото развитие. Развитието на икономиката трябва да осигурява реални възможности за създаване на
икономическа стойност от наличните ограничени ресурси, като паралелно с това се повишава
качеството на живот на всеки човек. Развитието
на бизнеса и икономическият растеж не водят
до решаване на съществуващите различни екологични заплахи и хуманни проблеми. Идеите
за взаимозаменяемост между „природния” и
„произведения” капитал се противопоставят на
модела за растеж на брутния вътрешен продукт
в отделните страни.

В края на ХХ в. и началото на XXI в. се
засилва интереса към проблематиката на устойчивото развитие. Причините за това могат
да се систематизират в следните направления:
1) налице е тотално замърсяване на околната
среда; 2) наблюдават се климатични промени;
3) настъпват труднообратими и необратими
промени в качествата на жизнената среда; 4)
под сериозна заплаха е безопасността на хранителните продукти, като възникват сериозни
рискове в процесите на регулиране на достъпа
до генетични ресурси и контрол върху генномодифицирани организми; 5) под въпрос е безопасността на нехранителните потребителски
стоки; 6) настъпва изчерпване на невъзобновя-
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емите природни ресурси (петрол, природен газ,
въглища, руди и др.); 7) обостря се конфликтът
между икономическия растеж и природното
равновесие; 8) расте степента на корпоративна
отговорност, която е ключов фактор за оцеляване на предприятията в условията на глобализация, световна финансова и икономическа
криза и повишаване на рисковете за тяхната
финансовата стабилност, свързани с производството и продажбите.
Основна цел на стопанските субекти в условията на пазарна икономика е максимизиране на печалбата и постигане на икономическа
ефективност. Тази цел трябва да се обвърже с
критериите за социална справедливост и екологосъобразност на производството и потреблението. Концепцията за устойчиво развитие
предполага ефективно взаимодействие между
икономическия растеж, социалните и екологични проблеми при осъществяване на дейността
на стопанските субекти. В условията на глобализация, динамичен пазар и конкуренция, както
и на действие на финансовата и икономическа
криза бизнесът не обръща достатъчно внимание и не отчита екологичната цена на своята
дейност. Природните ресурси се експлоатират
хаотично без да се отчита фактът, че те не са
неизчерпаеми. Подобно безотговорно отношение застрашава бъдещите поколения от възможността пълноценно да задоволяват потребностите си в необходимата степен и качество.
Същността на устойчивото развитие може
в значителна степен да се дефинира и от гледна точка на бъдещето. Известни са различни
подходи за определяне на същността на устойчивото развитие, които могат да се систематизират по следния начин: общ, икономически и
разширен подход.
Общият подход при изясняване на същността на устойчивото развитие бележи началото си от 1972 г., когато учени и общественици
от различни страни стигат до извода, че съществува сериозна опасност за човечеството под
влияние на неограничавания ръст на производството и продажбите [5]. Един от апологетите
на подход е Гро Арлем Брунтланд, според който е необходимо „да се отговори на потребностите на днешните поколения, без да се застрашават възможностите на бъдещите поколения
да задоволяват своите потребности" [2]. Този
подход е в основата на схващането на Лестър
Браун, според което устойчиво развитие е това,
при което се задоволяват нуждите на настоящето, без да се застрашават възможностите на
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бъдещите поколения да задоволяват своите
нужди.
През м. юни 1992 г. в Рио де Жанейро е
проведена конференция на ООН по въпросите
на околната среда и устойчивото развитие.
Приета е декларация, в основата на която основно място заема принципът, че устойчиво
развитие трябва да бъде ориентирано към опазване на здравето на човека и към осигуряване
на пълноценен живот в хармония с природата.
През 1997 г. Джон Елкингтон формулира
тройната цел в устойчивото развитие на бизнеса в следната последователност: хора → планета → печалба.
През 1999 г. Кофи Анан [1] изразява своето послание към бизнес лидерите относно взаимоотношенията между човека, обществото,
природата и бизнеса.
Общият подход при дефиниране на устойчивото развитие е налице в становището на
Герхард Шрьодер, според което основната
идея на устойчивото развитие е всяко поколение да решава своите проблеми и да не натоварва следващите поколения. Това обхваща
задължително и глобалната перспектива [6].
В основата на икономическия подход за
изясняване на същността на устойчивото развитие стои ефективността от използването на
ресурсите с оглед максимизиране на чистата
печалба от дейността на производствените
предприятия с тенденция към поддържане на
качеството на природните ресурси.
Разширеният подход при изясняване на
същността на устойчивото развитие има за цел
аргументиране на тристранната връзка между
екологичното равновесие, икономическа сигурност и социална справедливост. В защита на
околната среда на различните нива (местно,
отделни страни и глобално ниво) се оформят
съответни социални и икономически цели. Трите измеренията на устойчивото развитие са:
икономическо, социално и екологично. Те са
взаимносвързани и взаимодействието между
тях създава т.нар. синергичен ефект, чиято
оценка се основава на базовите критерии за
устойчиво развитие.
Тези критерии са: 1) икономическа стабилност; 2) социална справедливост; 3) екологосъобразност (фиг. 1.).
Според Европейската комисия устойчивото
производство осигурява концептуалната рамка
относно дизайна на продуктите в контекста на
екологичните изисквания, организацията на
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дейността на предприятията и системите за
социална отговорност.

Околна
среда

Общество

Икономика

Фиг. 1. Критерии

Концепцията за устойчиво развитие се
възприема единствено като баланс между интересите на бизнеса, околната среда, хората,
обществото и бъдещите поколения. Тя се основава на следните основни принципи:
1. Продуктите и опаковките трябва да се
проектират по начин, който да гарантира тяхната безопасност през целия им
жизнен цикъл. Необходимо е да се увеличи относителният дял на рециклируемите материали, които се влагат в производството на продуктите и опаковките. Паралелно с това, използваната в
производствения процес енергия трябва
да бъде генерирана от възобновяеми и
екологично защитени енергийни източници.
2. Услугите да се организират и осъществяват с цел удовлетворяване на реални
човешки потребности. Те трябва да се
базират на принципи за справедливост и
равенство.
3. Отпадъците и екологично несъвместимите продукти трябва да се намаляват,
унищожават или рециклират.
4. Химичните и физични вещества, агенти
и условия при производството и продажбите на продуктите, които представляват опасност за здравето на хората
трябва да се елиминират. В продуктите
не трябва да се съдържат вредни или
опасни за здравето на хората, както и
за екологичното равновесие вещества.
5. Постигане на енергийна и ресурсна
ефективност.
6. Работните места и извършваните технологични процеси в предприятията трябва да бъдат проектирани по начин, осигуряващ минимизиране или елиминира-

не на химични, ергономични, физични и
други видове риск.
7. Организацията на бизнеса следва да бъде ориентирана към повишаване на
ефективността от използване на човешкия капитал.
8. В предприятията трябва да бъдат осигурени безопасни, здравословни и адекватни на човешкото достойнство условия на труд.
9. Персоналът на предприятията трябва да
получава справедливо заплащане за
вложения от него труд и да се подпомага чрез икономически стимули, културно разнообразие и социална ангажираност.
10. Подсигурява се дългосрочната икономическа и финансова стабилност на
производствените предприятия.
Устойчивото развитие на производствените
предприятия изисква интегрална оценка и анализ на екологичните, икономическите и социалните проблеми при осъществяване на техния
бизнес. Тези проблеми намират реално отражение както в производствения процес, така и
на конкурентния пазар. Устойчивостта на потреблението би трябвало да се залага още в
етапа на производството. Продуктовият дизайн,
асортиментната структура на продукцията,
организацията на производствения процес и
рециклирането на продуктите трябва да се
прогнозират още във фазата на производството.
Развитието на бизнеса изисква участие на
предприятията в сътрудничество, целящо устойчиво развитие и оптимално взаимодействие
с околната среда и обществото (фиг. 2.).

Опазване на
околната
среда

◄

Икономически
просперитет
▲
Предприятия
Устойчиво
►
развитие
▼
Сътрудничество
за устойчиво
развитие

Социална
справедливост

Фиг. 2. Взаимодействие на предприятието с обществото и с околната среда

Концепцията за устойчиво развитие е от
решаващо значение за бизнеса в условията на
глобалната финансова и икономическа криза.
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Предприеманите мерки за подкрепа на реалния
бизнес и намаляване на социалните последици
от кризата трябва да бъдат съвместими с целите за дългосрочна финансова стабилност на
предприятията, с тяхната мисия, визия и стратегия за икономически просперитет в единство
с екологичните изисквания.
В тези условия обективно се формират нови стратегически насоки за развитие на предприятията. Възниква реална необходимост от
обективен анализ и оценка не само на тяхното
моментно състояние и оперативната им дейност. Необходим е качествен стратегически
анализ на техния бизнес и на перспективите за
развитието им за постигане на финансова стабилност в дългосрочен аспект при спазване на
екологичните изисквания и принципите за социална справедливост. Разработената в първата
половина на ХХ век методология за управление
на предприятията, ориентирана само към финансовите показатели, характеризиращи дейността им, е недостатъчно ефективна и перспективна в съвременните динамично променящи се условия на глобализация, конкуренция,
развитие на информационните и комуникационни технологии и концепцията за устойчиво
развитие. Необходимостта от балансиран анализ на показателите обективно възниква, тъй
като финансовите показатели са недостатъчни
за управлението на предприятията в новите
пазарни условия.
Съобразно предложената през 1992 г. от
професорите Каплан и Нортън балансираната
система от показатели, управлението на предприятията се базира на система от четири групи взаимносвързани помежду си групи показатели: 1) отношения с персонала и неговата
удовлетвореност; 2) вътрешни бизнес процеси
и тяхната ефективност; 3) удовлетвореност на
клиентите; 4) финансови показатели.
Водещо място в балансираната система от
показатели заемат вътрешните бизнес процеси,
протичащи по време на дейността на предприятията. Всеки вътрешен бизнес процес следва да
се обоснове като система от параметри, елементи, реализация и ефективност. Вътрешните
бизнес процеси оказват влияние върху клиентите и тяхната удовлетвореност, върху персонала
и неговата удовлетвореност, върху значенията
на финансовите показатели, характеризиращи
дейността на предприятията. Вътрешните бизнес процеси, протичащи в предприятията трябва да се анализират чрез качествено нови подходи. Необходимо е ефективно взаимодействие
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между интегралния, системния и процесния
подходи за финансов бизнес анализ на дейността на предприятията, разглеждана през
призмата на взаимните връзки и зависимости
между нейния иновационен, инвестиционен,
производствен, маркетингов и финансов аспект. Необходимо е да се разкрие както същностаната страна на предприятията като обект
на управление, така и разнообразните и обективно съществуващи вътрешни и външни връзки по време на дейността им. Интегралният
подход за финансов бизнес анализ е единство
между вертикален (йерархичен подход по центрове на отговорност) и хоризонтален (времеви)
подход за изследване на дейността на предприятието.
От позициите на вертикалния подход за
финансов бизнес анализ предприятията трябва
да се разглеждат като единство от отделни
структурни нива на управление, съвкупност от
вътрешни бизнес процеси и взаимодействие с
външната среда (фиг. 3.).

Стратегическа цел
Ц Е Л И
ВЪНШНА СРЕДА
В Ъ Т Р Е Ш Н И Б И З Н Е С П Р О Ц ЕС И
Фиг. 3. Вертикален подход за финансов бизнес анализ

Стратегическата цел на предприятията
трябва да бъде фокусирана към оптимално, но
природосъобразно и интелигентно използване
на ресурсите, реализиране на прогнозираната
печалба и нейното максимизиране, както и
постигане на висока ефективност от бизнеса.
Стратегията за развитието на предприятията
може да се дефинира като цялостен комплекс
от действия, насочени към ефективно и добросъвестно използване на ресурсите за постигане
на техните цели при съобразяване с критериите
за екологосъобразност и социална справедливост.
Целите, поставени от предприятията, дефинират определено измеримо състояние на
техния бизнес и позиционирането им в пазарното пространство в съответствие с критериите
за устойчиво развитие.
В условията на конкурентен пазар и динамичниикономически, политически, социални,
екологични и други условия, целите следва да
притежават определени качествени характеристики: специфика; измеримост; постижимост;
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реалност; яснота; гъвкавост; определеност във
времето; съгласуваност и да са безусловно
приети.
Определянето на стратегическата цел на
предприятията и на конкретните им цели е
предпоставка за формиране на тяхната мисия и
визия за бизнеса и неговото устойчиво развитие.
Мисията е основата на стратегическия
анализ на предприятията. Тя представлява система от дейности, насочена към реализиране
на стратегическите перспективи за тях. По този
начин се добива представа за смисъла, мотивацията и предназначението на бизнеса. Мисията е определящ фактор за позициониране на
предприятията в пазарното пространство в определен бъдещ момент. Тя е адекватна на смисъла от съществуването и устойчивото развитие на предприятията в пазарното пространство. Визията може да се дефинира като бъдещо
състояние на финансова стабилност и просперитет на предприятията в условията на екологично равновесие и социална справедливост.
Дейността на предприятията трябва да се
анализира от позициите на системния подход.
Предприятията са обособени системи от отделни елементи, дефиниращи структурните им
подсистеми. Дейността е система, формирана
от отделни елементи, характеризиращи нейния
иновационен, инвестиционен, производствен,
маркетингов и финансов аспект.
От позициите на системния подход в единство с интегралния подход за финансов бизнес
анализ дейността на предприятията може да се
представи по следния начин (фиг. 4).
собственици
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Фиг. 4. Дейност на предприятието

Изследването на протичащите в предприятието вътрешни бизнес процеси от позициите
на интегралния, системния, ситуационния и
процесния подходи предполага и изисква дефи-

ниране на тяхната същност, параметри и класификация.
Вътрешните бизнес процеси в предприятията могат да бъдат дефинирани като система
от взаимносвързани помежду си самостоятелно
осъществявани отделни процеси, свързани с
използването на ресурсите (материални, енергийни, трудови, интелектуални и други), в резултат на което се произвеждат и реализират
различни видове продукти. Чрез вътрешните
бизнес процеси се изработват стойностни
предложения за удовлетворяване изискванията
на клиентите и запазване на тяхната лоялност,
привличане на нови клиенти, разширяване на
пазарните сегменти и удовлетворяване на финансовите очаквания на собствениците.
Отделните вътрешни бизнес процеси трябва да се анализират и управляват във взаимните връзки и зависимост с останалите процеси,
характеризиращи комплексно дейността на
предприятията в различните й аспекти.
Параметрите на вътрешните бизнес процеси дефинират техните характерни особености.
Управлението им е обективна предпоставка за
успешна и ефективна реализация на бизнес
процесите по време на дейността на предприятията.
Параметрите на вътрешните бизнес процеси могат да се разграничат на качествени и
количествени. Качествените параметри на вътрешните процеси характеризират тяхната същност и съдържание, проявяващи се в конкретните обективни условия и време на осъществяването им. Качествените параметри на вътрешните бизнес процеси са: 1) резултатност; 2)
ефективност; 3) адаптивност.
Количествените параметри на вътрешните
бизнес процеси характеризират техните размер, динамика и структура. Те са: 1) структура
на бизнес процесите; 2) последователност на
етапите при извършване на бизнес процесите;
3) продължителност на бизнес процесите; 4)
стойностен размер на разходите за осъществяване на бизнес процесите; 5) упълномощени
лица, отговорни за тяхното осъществяване.
По време на дейността на предприятията
се осъществяват многобройни и различни по
вид и особености вътрешни бизнес процеси.
Формирането на съвременна и ефективна методика за финансов бизнес анализ на вътрешните бизнес процеси изисква предварителното
им класифициране, съобразно различни критерии.
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Критичният преглед на възгледите за видовете вътрешни бизнес процеси ни дава основание да отбележим, че систематизирането им
следва да е съобразено с предмета на осъществяваната дейност разглеждана като система, с
фазите и етапите от жизнения цикъл на продуктите и със системата за управление на предприятията.
При класификацията на вътрешните бизнес
процеси следва да се вземат под внимание
обективно съществуващите връзки и зависимости между иновационната, инвестиционната,
производствената, маркетинговата и финансовата дейност на предприятието. Класификацията на бизнес процесите, протичащи в предприятията, трябва да е съобразена с функциите на
управление, като израз и специфика на особеностите при специализацията на дейностите
при тяхното управление.
Не на последно място, класификацията на
тези процеси следва да е съобразена с резултатната информация относно финансовото
състояние на предприятията, която е предназначена за вътрешни и външни потребители.
В състава на вътрешните бизнес процеси
следва да намерят място и редица специфични
процеси, чието съществуване е нормативно
уредено в страната, в която предприятията
осъществяват дейността си.
По наше виждане, вътрешните бизнес процеси в предприятията могат да бъдат класифицирани съобразно различни критерии: 1) съобразно елементите на дейността, осъществявана
от предприятията; 2) от гледна точка на фазите
и етапите от жизнения цикъл на продуктите; 3)
от позициите на текущата дейност на предприятията и нейното нормално осъществяване.
Съобразно елементите на дейността, осъществявана от предприятията, вътрешните бизнес процеси могат да се групират в направленията: 1) процеси, свързани с иновационната
дейност (иновации, иновационни решения, разработка на нови продукти и др.); 2) процеси,
свързани с инвестиционната дейност (сравнителен анализ на инвестиционни предложения и
избор на вариант за инвестиране; възможности
за осъществяване и ефективна реализация на
публично-частни партньорства и др.); 3) процеси, свързани с производствената дейност (осигуряване на дейността с материални ресурси;
степен на използване на невъзпроизводимите
природни ресурси като петрол, природен газ,
руди, въглища и др.; използване на възпроизводими природни ресурси като напр. алтернатив102

ни енергийни източници-вятър, слънце, геотермална енергия, биогориво, както и синтетични
суровини-керамика, пластмаси, изкуствен каучук и др.; осигуряване на дейността с дълготрайни материални активи и човешки капитал;
ефективност от използването на материалните
ресурси, на дълготрайните материални активи
и на човешкия капитал; формиране на разходите и себестойността и др.); 4) процеси, свързани с маркетинговата дейност (формиране на
брутните и нетни приходи от продажби; формиране на финансовия резултат от продажбите
и др.); 5) процеси, свързани с финансовата
дейност (определяне на различните величини на
финансовия резултат от гледна точка на методологията на неговото формиране и др.).
Съобразно фазите и етапите от жизнения
цикъл на продуктите бизнес процесите, осъществявани от предприятията могат да се групират в направленията: 1) формиране на идея
за разработка на продуктите; 2) маркетингово
проучване за пазарното търсене на продуктите;
3) доставка и осигуреност с производствени
ресурси (дълготрайни материални активи, материални активи и човешки капитал); 4) производство на продуктите; 5) складова поддръжка;
6) продажба; 7) следпродажбена поддръжка; 8)
управление.
От гледна точка на текущата дейност на
предприятията и нейното нормално осъществяване вътрешните бизнес процеси могат да се
систематизирани в три групи: 1) процеси, осигуряващи дейността на предприятията; 2) процеси, свързани с организацията на тяхната дейност; 3) процеси по управление на предприятията.
Процесите, осигуряващи дейността на
предприятията, могат да се групират в направленията: 1) осигуреност с производствени ресурси: дълготрайни материални активи, материални ресурси и човешки капитал; 2) информационно-осигуряващи процеси; 3) вътрешно
транспортно обслужване в предприятията; 4)
профилактика и текущ ремонт на машини, съоръжения и оборудване; 5) реконструкция и
модернизация на машини, съоружения и оборудване.
В състава на процесите, свързани с организацията на дейността могат да се включат: 1)
организиране и осигуряване на безопасни условия на труд; 2) организиране охраната на
труда в предприятието; 3) организиране обслужването на предприятието от служба „Трудова медицина”; 4) организиране опазването на
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околната среда в съответствие с критерия за
екологосъобразност на бизнеса, като напр.
използване на безотпадни технологии, недопускане замърсяване на въздуха, почвата и водите,
рециклиране на отпадъците и др.
В състава на процесите по управление на
предприятията могат да бъдат включени: 1)
управление на иновационната дейност; 2) управление на инвестиционни проекти; 3) планиране и бюджетиране; 4) анализ и управление на
качеството; 5) управление на доставките; 6)
анализ и управление на материалните ресурси.
От основно значение за предприятията е оптималното разпределение на материалните ресурси. Техните специфични особености и разнообразие налагат както индивидуалното им
анализиране, така и комплексната им оценка с
оглед постигане целите на предприятията; 7)
анализ и управление на разходите и себестойността; 8) анализ на ефективността от използването на човешкия капитал и управление на
разходите за възнаграждения и осигуровки; 9)
анализ и управление на паричните потоци и
паричните наличности; 10) разработване на
екологични стандарти в производството и потреблението, като напр. по отношение на вредните емисии, степент на използване на невъзпроизводимите природни ресурси, стимулиране
на енергоспестяващи и ресурсоспестяващи
дейности и производства и др.; 11) формиране
на финансов, счетоводен, управленски и данъчен отчет.
Решаващ подход за анализ и управление
на вътрешните бизнес процеси е процесният
подход. При управлението на бизнес процесите, протичащи в предприятията, е необходимо:
1) формулиране и съгласуване на функционални изисквания към произвежданите продукти
между упълномощените лица за осъществяване
на процесите и потребителите при съблюдаване
на принципите за устойчиво развитие; 2) формулиране и съгласуване на изискванията към
доставените материални ресурси, необходими
за извършване на дейността, т.е. изграждане и
оптимизиране на правата връзка „доставчикпроцес”; 3) представяне на параметрите на
вътрешните бизнес процеси във връзка с удовлетворяване на изискванията на клиентите към
качеството на предлаганите на пазара продукти
от позициите на концепцията за устойчиво развитие (формулиране на правата връзка „процес-клиенти”); 4) изграждане и оптимизиране
на обратните връзки „клиенти-процес” и „процес-доставчик”; 5) разработване на ефективно

действаща система за анализ и оценка на параметрите на вътрешните бизнес процеси; 6)
перманентен комплексен анализ на вътрешните
бизнес процеси.
Вътрешните бизнес процеси определят
дейността на предприятията. Ефективността от
осъществяването им формира отношението на
клиентите към предприятията, тяхната мисия и
визия (фиг. 5.).

Фиг. 5. Връзка между клиентите и мисията и визията
на предприятието

Усъвършенстването на вътрешните бизнес
процеси трябва да бъде ориентирано към клиентите и удовлетворяване на техните изисквания. При управлението на вътрешните бизнес
процеси паралелно с интегралния, системния и
процесния подходи за анализ, трябва да се
адаптира и иновационния подход в направленията: лидерство, стратегическо планиране, ориентация към потребителите и пазара, информационни системи, финансов резултат, социална справедливост и екологосъобразност.
Европейският съюз има водеща роля за
налагането на високо екологични стандарти при
производството и потреблението. Бизнесът в
Р.България трябва да се съобразява с критериите и показателите на Европейския съюз за
устойчиво развитие. От степента на удовлетворяване на поставените високи екологични изисквания зависи адаптирането на производствените предприятия към съвременната силно конкурентна пазарна среда. Паралелно с това,
устойчивото развитие предполага адекватно
регулиране на пазарната среда чрез използването на система от пазарни и административни
инструменти за въздействие. От съществено
значение е и намесата на държавата. Водената
от нея данъчна политика може да въздейства
върху екологосъобразността на бизнеса чрез
налагане на глоби и санкции на предприятията,
които замърсяват околната среда и нарушават
екологичното равновесие.
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Възможно е затваряне на предприятия и
цели производствая, които не отговарят на екологичните стандарти.
Проблемите са свързани със символичността на някои от глобите и санкциите, неефективните механизми за тяхната събираемост, наличие на корупционни схеми и практики и др.
Съвместните усилия на бизнеса и държавните институции могат до доведат до спазване
на екологичните стандарти и ненарушаване на
принципите за устойчиво развитие.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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FORMATION OF STABLE DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING COMPANIES
BY BUSINESS ANALISYS AND INTERNAL BUZINESS PROCESSES MANAGEMENT
Rosita Ivanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
At the current stage of economic development are present significant changes in the business environment,
in which the manufacturing companies operate. At the same time the interest in the problems of the stable
development is growing. The reasons for that can be found in the following directions: the pollution of the
environment, the safety of foodstuffs and the other consumer goods; the quality of life conditions; the exhaustion
of natural resources, etc. There is a definite conflict between the development of business and the balance of
nature. Under the influence of the objective changes are formed new strategic directions of development of the
companies. Arises actual necessity of objective analysis and assessment of not only the momentary condition and
the operation activity of the companies, but also of a qualitative strategic analysis of their business, and of their
perspectives of development and achievement of financial stability in a long-term aspect. The financial stability of
the manufacturing companies is in direct connection with their responsibility. The companies` responsibility is a
key condition for their normal operation and survival in the conditions of globalization and increase of the
ecological requirements towards production and consumption. The developed in the first half of 20th century
methodology for the companies’ management, which was orientated only towards the financial indexes, is not
effective and perspective enough. From the positions of stable development the financial indexes of the business
analysis and assessment are not sufficient. In the today’s dynamically changing conditions of globalization,
competition, progress of the information and communication technologies and the requirements for ecological
compliance and social mensurability of production is needed a new method of approach towards business
management. Increases the necessity of balanced analysis of the activity of the manufacturing companies through
financial and non-financial indexes in four key directions: finances, relations with clients, personnel and internal
business processes. The internal business processes in the companies can be defined as a system of mutuallydependent separately performed particular processes related to the use of the resources (material, energy, natural,
labour, intellectual, etc.), as a result of which are manufactured and made varius products, with the purpose of
adding value. Through the internal business processes are made offers of value for satisfaction of the clients`
requirements and retention of their loyalty, attraction of new customers, expansion of the market segments and
satisfaction of the financial expectations of the owners. The internal business processes should be directed to
stable development of the companies in three dimensions: economic, social and ecological, the symbiosis of which
forms a synergetic effect.
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ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
(ФИРМАТА) В РАМКИТЕ НА БАЛАНСИРАНА СИСЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА АНАЛИЗ
Марко Тимчев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В доклада е аргументирано мястото на финансовия бизнес анализ „Financial Business Analysis” в управлението, и защитата на финансовата устойчивост и развитие на предприятието (фирмата) в условия на глобална финансова криза. Изяснени са редица утвърдени в Европа и по света методи за „Security Financial Business
Analysis”, т.н. „дискриминантен анализ” – „Z-Score Method of Analysis”. Разгледани са алтернативни методи за
анализ и защита на устойчивото развитие на финансовата стабилност на предприятието (фирмата). Сравнени
са методи за анализ и оценка на риска от финансова несъстоятелност (банкрут) на предприятието. Методите за
анализ и оценка на устойчивото развитие и финансовата стабилност на предприятието (фирмата) се интерпретират функционално като елементи на балансирана система от показатели за анализ на ефективността
„Balanced Scorecard Method of Analysis”.
Ключови думи: устойчиво развитие, финансова стабилност, финансова устойчивост, несъстоятелност
(банкрут), „Z-Score Methods of Analysis”, „Balanced Scorecard Method of Analysis”
Key words: stable development, financial stability, financial firmness, insolvency (bankrupt), „Z-Score
Methods of Analysis”, „Balanced Scorecard Method of Analysis”

Една от задачите на финансово-стопанския
(бизнес) анализ съобразно с принципите на
утвърдената система „Balanced Scorecаrd
Method of Analysis” e защита на фирмата в от
несъстоятелност посредством анализ на риска
от несъстоятелност (банкрут).
Интегрирането на финансовото направление в „Balanced Scorecard Method Analysis”
със стратегическия „SWOT Method of Analysis”
дава възможност за позициониране на фирмата
в пазарното пространство, оценка на нейните
силни, слаби страни, възможности за устойчиво развитие и защита на маркетинговата и финансовата и стабилност.
Споделяме интерпретациите на доц. д-р
Огнян Симеонов и доц. д-р Евангелий Андронов, които са оригинално развитие и усъвършенстване на френските традиции в „SWOT
Method of Analysis”, относно т.н. „бордно табло на фирмата” за анализ на силните, слабите
страни, възможностите и заплахите. Известни
са възможностите за моделиране на пазарните
ситуации посредством „Le Tableau de Bord”1.
Посредством „Лицензионно табло” в реален
режим на време могат да се моделират пазарните позиции на фирмите и да се направи
оценка на възможностите за париране на конкурентните заплахи. Моделът на интегриране

между финансовия анализ (Financial Analysis) и
стратегическия метод за оценка „SWOT Method
of Analysis” в средата на системата „Balanced
Scorecard Analysis” има следния общ вид (фиг.
1.).
Балансирани
карти
Силни
страни

Възможности

Слаби
страни

Заплахи

Лицензионно
табло

Фиг. 1. Balanced Scorecard, SWOT - анализ и лицензионно табло

На база на т.н. „Лицензионно табло” на
пазарната среда, могат да се представят образно конкурентните отношения и реактивността
на фирмата спрямо тях (фиг. 2.).
Посредством функцията на агресивност,
стойността А на показателя Y на фирмата се
пренася като стойност В върху скалата на агресивност на лицензиращата институция (респ.
атакуващия конкуриращ пазарен субект) Х.
Чрез функцията на реактивност стойността на

1

„Лицензионно табло – фокусиране на организациите върху заплахите” - доклад на доц. д-р Огн. Симеонов и доц. д-р Ев.
Андронов – УНСС)
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агресивност В на лицензиращата институция
(атакуващ конкурент) се пренася като стойност
С на скалата на заплахите върху анализираната
фирма. На база на представените принципи,
заплахата за фирмата по един или множество
показатели от страна на основния конкурент
може да бъде представена, посредством следния пространствен модел (фиг. 3.).

Фискале н орга н

Потре бите ли

Регулир ащ ор ган

Д оставчици

О сн овен конк ур ент

Персона л

Друг конк уре нт

Скала на агресивност на
лиценцираща институция Х
Функция на реактивност
на организацията

Функция на агресивност на
лицензираща институция Х

В

С

А
Скала на показателя
Y на организацията

Скала заплаха за
организацията

Фиг. 2. Форми на агресия от страна на различни
пазарни субекти по един или няколко показателя и
ответна реактивност на фирмата спрямо тях

Показател

Показател

Показател

Показател
Фиг. 3. Заплаха за фирма Х от страна на пазарен
конкурент по ключов показател

Анализът посредством представените модели дава възможност за оценка на възможностите за оцеляване, алтернативите за противодействие и стратегиите за защита от финансова
несъстоятелност и банкрут (ако много финансови показатели заемат рискови, респ. застрашителни стойности). Посредством представения метод на пространствено моделиране дава
възможност за многомерно и непрекъснато
следене на заплахите и рисковете, произтичащи
от дислокацията на различните конкуренти пазарни субекти с различен интензитет и ъгъл
на атака (фиг. 4.).
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Фиг. 4. Бордно табло за анализ на фирмата,
представящо степента на риск и заплаха от страна
на различни пазарни субекти

Локализираните повърхности, съответстващи на заплахите от страна на всеки от конкуриращите и рисково застрашаващи фирмата
пазарни субекти биха могли да бъдат сравнени
с „очи, които следят дейността” на фирмата.
Колкото са по-широко отворени тези очи, с
толкова по-голямо респект и внимание фирмата трябва да следи и отчита действията на съответните конкуренти. Промените в стратегията
на противодействие би следвало да рефлектират чрез минимизиране на площта на т.н. „отворени очи на риска”.
В условията на динамичен пазар и конкуренция с голяма острота стои проблема за стопанския (бизнес) и финансов риск, на които са
подложени фирмите.
Финансовият риск представлява променлив интензитет и вариация на печалбата като
следствие от фирмената структура на финансиране (съотношение „дълг/собствен капитал”).
Локализираните повърхности, съответстващи на заплахите от страна на всеки от конкуриращите и рисково застрашаващи фирмата
пазарни субекти „биха могли да бъдат сравнени с „очи, които следят дейността” на фирмата. Колкото са по-широко отворени тези очи, с
толкова по-голямо респект и внимание фирмата трябва да следи и отчита действията на съответните конкуренти. Промените в стратегията
на противодействие би следвало да рефлектират чрез минимизиране на площта на т.н. „отворени очи на риска”.
Международно утвърдени са няколко ключови методики за анализ и оценка на финансовата стабилност и риска от несъстоятелност
(банкрут):
1. „Z-Score Method of Analysis” на
проф.д-р Едуърд Алтман.

ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (ФИРМАТА) В РАМКИТЕ НА ...

2. „Scoring Risk’s Analysis Methods”за
дискриминантен анализ на риска от
несъстоятелност на Фулмър, Спрингейт, Тафлър и други учени.
При базисния модел на „Security Financial
Method of Analysis” на проф. д-р Едуърд Алтман (USA) се използват следните групи показатели:
− Показатели за ликвидност;
− Показатели за структурата на капитала;
− Коефициенти на рентабилност;
− Коефициенти на бизнес активност;
− Показатели за оценка на ефективността на инвестиционния избор.
Изследванията показват, че значенията на
отделните показатели в процеса на дискриминантния анализ се движат в различни диапазони:
Liquidity Ratios – Коефициенти на ликвидност
• Коефициент на абсолютна ликвидност
Кал=[(Парични средства)+(Краткосрочни фининансови вложения)]:(Текущи пасиви)
(1)
Критичен диапазон: (0,2–0,5)
• Коефициент на бърза ликвидност (Acid
test ratio, Quick ratio)
Кб.лкв.=[(Парични средства)+(Краткосрочни
финансови
вложения)+(Вземания)]:(Текущи
пасиви)
(2)
Критичен диапазон: (0,3–1,0)

Критичен диапазон: (0,2-0,5)
• Дългосрочни задължения към активи
(Long-term debt to total assets)
Кдз/са=(Дългосрочни
задължения):(Сумарни
активи)
(7)
• Сумарни задължения към собствен капитал (Total debt to equity)
Ксз/ск=(Задължения общо):(Собствен капитал)
(8)
Критичен диапазон: (0,25–1,0)
• Дългосрочни задължения към дългосрочни активи (Long-term debt to fixed assets)
Кдз/да=(Дългосрочни задължения):(Дългосрочни активи)
(9)
• Коефициент на покритие на лихвите по
кредити (Times interest earned)
Кппр=(EBIT):(Разходи за лихви по кредити) (10)
Критичен диапазон: (>1)
Profitability ratios – Коефициенти за рентабилност
• Коефициент на рентабилност на продажбите (Return on sales), %
Кros=(Net Profit):(Net Sales)
(11)
• Коефициент на рентабилност на собствения капитал (Return on shareholders’ equity), %
Kroe=(Net Profit):(Equity)
(12)

• Коефициент на текуща ликвидност
(Current Ratio)
Кт.л.=(Текущи активи):(Текущи пасиви)
Критичен диапазон: (1,0–2,0)
(3)

• Коефициент за рентабилност на текущите (краткотрайните) активи (Return on current
assets), %
Krca=(Net Profit):(Current Assets)
(13)

• Нетен работещ оборотен капитал (Net
working capital)
Nwc=(Текущи активи)–(Текущи пасиви)
Критичен диапазон: (>0)
(4)

• Коефициент на рентабилност на дългосрочните („фиксираните”-дълготрайни) активи (Return on fixed assets)
Krfa=(Net Profit):(Fixed assets)
(14)

Gearing ratios - Показатели за структура на
капитала (коефициенти за финансова стабилност)
• Коефициент на финансова независимост (Equity to Total Assets)
Кф.н.=(Собствен капитал):(Сумарни активи)
Критичен диапазон: (0,5-0,8)
(5)

• Коефициент за рентабилност на инвестициите (Return on investements)
Kroi=(Net Profit):[(Equity)+(Long Term Debts)]
(15)

• Сумарни задължения към сумарни активи (Total debt to total assets)
Ксз:ак=(Задължения:Активи)
(6)

• Коефициент на обращаемост на оборотния работен капитал (Net working capital
turnover), брой обороти
Ktrn = (Net Sales):(Net Turnover Capital)
(16)
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Проф. д-р Eдуърд Алтман разработва и
усъвършенства методология за дискриминантен
анализ с висока чувствителност на базата на
специфична функционална зависимост:
Z=0,012Х1+0,014Х2+0,033Х3+0,006Х4+0,9
99Х5,
(17)
където:
Х1 е отношението на собствените краткотрайни активи към общата величина на активите;
Х2 - отношение на неразпределената печалба към общата величина на активите;
Х3 - отношение на брутната печалба, преди данъци, такси и лихви (EBIT) към общата величина на активите;
Х4 - отношение на пазарната стойност на
обикновените привилегированите акции
(финансови активи) към балансовата стойност на привлечения капитал (Total Debts);
Х5 - отношение на нетните приходи от
продажби (Net Sales) към общата величина
на активите.
В трансформиран вид функцията на проф.
д-р Алтман придобива вида:
Z=1,2X1+1,4Х2+3,3Х3+0,6Х4+Х5.
(18)
Базисната
методология
на
„Z-Sсore
Method of Analysis” има и някои слабости,
които влияят върху времевия хоризонт, през
който може да се очаква степен на сигурност
на сбъдване на прогнозата за несъстоятелност
(банкрут).
Проф. д-р Ед. Алтман, изследва и прилага
поредица от по-съвършени методи, правата
върху повечето, от които своевременно са откупени.
Проф. д-р Ед. Алтман създава т.нар.
„ZETA Model of Analysis”. При този модел за
анализ периодът, през който прогнозите се
потвърждават с достатъчна степен на сигурност расте.
В резултат от проведени изследвания с висока степен на сигурност се потвърждава, че
недвижимата собственост, характеризираща
своята финансова стабилност със „Z-Score”
параметри, равни на или по-високи от 2,99,
може да се третира като „финансово стабилна”, а недвижимата собственост, чиито „ZSсore” параметри са по-малки от 1,81 се характеризира с висока степен на риск от несъстоятелност (т.н. „финансов срив”). Възприета е
оптимална точка минимум равна на 2,675.

108

Колкото е по-високо значението на точката
- минимум на „Z – Score Financial Analysis”,
рискът от настъпване на несъстоятелност (банкрут) е устойчив и с висока достоверност намалява.
Британският учен проф. Лис предлага алтернативен модел за дискриминантен анализ на
риска от несъстоятелност:
Z=0,063Х1+0,092Х2+0,057Х3+0,001Х4 (19)
където:
Х1 е (оборотен капитал)/(всичко активи);
Х2 – (печалба от продажби)/(всичко активи);
Х3 – (неразпределена печалба)/(всичко активи);
Х4 – (собствен капитал)/(заемен капитал).
Пределният минимум на Z - коефициента,
показващ риска от несъстоятелност според
проф. Лис е 0,0347.
Дискриминантният модел за анализ на
риска , предложен от Фулмър се изразява от
функционалната зависимост:
Z=5,528Х1+0,212Х2+0,073Х3+1,270Х40,120Х5+2,335Х6+0,575Х7+1,083Х8+0,894
X9-3,075
(20)
където:
X1 e (неразпределена печалба от минали
години)/(всичко активи);
X2 – (нетни приходи от продажби)/(всичко
активи);
X3 – (брутна печалба)/(собствен капитал);
X4 – (паричен поток)/(задължения-общо);
X5 – (дългосрочни задължения)/(всичко активи);
X6 – (краткосрочни задължения)/(всичко
активи);
X7 – log(краткотрайни материални активи);
X8 – (оборотен капитал)/(сума на задължения);
X9 – log{[(брутна печалба)+(данъци и такси)]/(данъци и такси)}.
Точността на прогнозиране на риска от
финансова несъстоятелност на предприятието
по методиката на проф. Фулмър за период до
една година възлиза на 98%, а за период от две
години - на 81%.
При положение, че значението на Н<0 се
приема, че състоянието на банкрут ще настъпи
със сигурност.

ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (ФИРМАТА) В РАМКИТЕ НА ...

Гордън Спрингейт предлага следния модел
за анализ, оценка и прогнозиране на риска от
финансова несъстоятелност на предприятието:
Z=1,03X1+3,07X2+0,66X3+0,4X4
(21)
където:
X1 – (оборотен капитал)/(всичко активи);
X2 – [(брутна печалба)+(данъци и такси)]/(всичко активи);
X3 – (брутна печалба)/(краткосрочни задължения);
X4 – (нетни приходи от продажби)/(всичко
активи).
Интерпретацията на дискриминантния модел на Спрингейт показва, че ако Z<0,862
недвижимата собственост с много висока степен на сигурност ще претърпи срив. Прогнозата на финансова несъстоятелност по Спрингейт
е с гарантирана степен на сбъдване 92,5% в
рамките на една година.
Британските учени Р. Таффлер и Г. Тишоу
прилагат подхода на проф. д-р Ед. Алтман посредством четирифакторна модификация:
Z=0,53X1+0,13X2+0,18X3+0,16X4
(22)
където:
Х1 – (печалба от продажби)/(краткосрочни
задължения);
Х2 – (текущи активи)/(задължения);
Х3 – (краткосрочни задължения)/(сума на
активите);
Х4 – (нетни приходи от продажби)/(сума на
активите).
При Z>0,3 вероятността от банкрут е
малка, а при Z<0,2 висока.
При анализа и оценката на риска от финансова несъстоятелност (банкрут) доминира
приложението на дискриминантни функции,
свеждащи се до следния общ вид:
n

Z = а + ∑а × f ,
0

i =1

i

i

(23)

където:
ао и ai са коефициенти на регресия;
fi – фактори, обуславящи финансовото
състояние на предприятието.
Съществуват различни методи за анализ и
оценка на ефективността. Известни са принципно два подхода за оценка: финансов, оценяващ финансовите резултати и смесен подход,
съдържащ в себе си както финансови, така и
нефинансови показатели. Основната разлика

между тях е, че финансовия подход предполага
анализ само на ефективността, която може да
се оцени в паричен еквивалент. Такъв подход
не винаги позволява цялостна оценка на ефективността.
Анализът не трябва да се свежда до изследване само на стойностно измеримите ефекти. Анализът на ефективността само в парично
изражение е непълен.
Широко разпространената на Запад, но
все още малко известна в България методология за използване на Balanced Scorecard
Analysis (BSс), разработена от проф. Дейвид
Нортън и проф. Робърт Каплан. Тази методология е основа при т.нар. смесен подход за
анализ на ефективността.
BSс е един от инструментите за анализ
вътрешнофирмените бизнес-процеси. Принципната идея на BSс е бизнес метриката, при която
доминират нефинансовите за сметка на финансовите показатели.
„Всички фактори, които имат значение за
управлението на компанията трябва да бъдат
измерени, ако не може да се измери нещо, то
не може и да се управлява” [проф.Робърт Каплан].
В методиката на BSс за първи път се
предлага едновременно използване на финансови и нефинансови показатели за ефективност, като персонал, клиенти, вътрешни бизнес-процеси и т.н. Всички показатели са свързани в цялостна балансирана система, която
мотивира мениджмънта и човешкия капитал за
реализиране на единна концепция и обоснована
бизнес стратегия.
Посредством методологията и методиката
на „Balansed ScorecardMethod of Analysis” се
анализират и решават следните ключови въпроси (фиг. 5.):
− Оценка на клиентите (направление
„клиенти”);
− Процеси, водещи до конкурентно предимство - (направление „вътрешни
бизнес процеси”);
− Избор на стратегия за постигане на оптимална визия и мисия (направление
„иновации, развитие и обучение”);
− Финансовата стабилност – (направление „финанси”);
− Избор на оптимална маркетингова
стратегия – направление „Клиенти”,
което е водещо в „Balanced Scorecard
Method of Analysis”.
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Финанси
Как трябва
да оценяват
Цели
фирмата
акционерите,
за да се
постигне
финансов
успех?

Показатели

Задания

Мероприятия

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

Цели

Показатели

Задания

Вътрешнофирмени бизнес-процеси
Мероприятия

Какви бизнесЦели
процеси
тря бва да се
оптимизират
за да се
достигнат
целите?

Перспективи
и стратегии

Показатели

Задания

Мероприятия

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

Цели

Показатели

Задания

Мероприятия

Фиг. 5. Балансирана система от показатели за анализ на ефективностата (Balanced Scorecard Method
of Analysis)

При създаване на системата „Balanced
Scorecard Method of Analysis” (фиг. 5.) трябва
да се реализират следните етапи: 1. Определяне на целите на системата; 2. Определяне на
групите показатели по направления; 3. Определяне на факторите за успех; 4. Балансиране на
показателите и факторите.
В системата от балансирани показатели за
анализ на ефективността, предложена от Нор-

тън и Каплан се предлагат следната групи показатели:
P1 = икономически показатели;
P2 = показатели за взаимоотношението с
клиентите;
P3 = показатели за вътрешните бизнеспроцеси;
P4 = показатели за иновации, развитие и
обучение.
Направленията на модерния „Financial
Business Analysis” са от ключово значение за
управлението на финансовата стабилност, конкурентния рейтинг и маркетинговия рейтинг
фирмите.
Спецификата на бизнеса поставя специфични задачи по усъвършенстване на методологията и методиката на финансово-стопанския
(бизнес) анализ.
Анализът на риска от дестабилизация и
несъстоятелност „Security Financial Business
Analysis” e надеждно средство за защита на
устойчивото развитие на фирмения бизнеса в
условията на висока неопределеност и риск
при глобалната финансово-икономическа криза
и започващата фаза на рецесия.

PROTECTION OF THE FINANCIAL FIRMNESS AND DEVELOPMENT OF THE
COMPANY (FIRM) WITHIN A BALANCED SYSTEM OF INDICATORS OF ANALYSIS
Marko Timchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the report is grounded the place of the Financial Business Analysis in the management and protection of
the financial firmness and development of the company (firm) in conditions of a global financial crisis. Clarified are
a number of confirmed in Europe and around the world methods for „Security Financial Business Analysis”, the so
called „discriminatory analysis” – „Z-Score Methods of Analysis”. Considered are alternative methods of analysis
and protection of the stable development of the financial stability of the company (firm). Compared are methods of
analysis and assessment of the risk of financial insolvency (bankrupt) of the company. The methods of analysis
and assessment of the stable development and the financial stability of the company (firm) are functionally
interpreted as elements of the balanced system of indicators of analysis of the effectiveness – „Balanced
Scorecard Method of Analysis”.
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УСТОЙЧИВОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРИ ЗАСТАРЯВАЩО НАСЕЛЕНИЕ
Диана Съботинова
Бургаски свободен университет
Резюме
Застаряването на населението оказва негативно въздействие върху публичните финанси. Конкретните
последици силно ще зависят от силата и продължителността на забавянето на икономическия растеж. Забавянето на реалния растеж на икономиката води до допълнителен фискален натиск върху финансирането и вноските на публичните разходопокривни пенсионни системи, както и върху финансирането на здравеопазването и
дългосрочните грижи за възрастните хора. Стратегията за преодоляване на бюджетните предизвикателства на
застаряването на населението включва намаляване на дълга, повишаване на заетостта и производителността,
реформи на пенсионните системи, системите за здравеопазване и дългосрочни грижи. Правителствата, които в
момента водят борба с тежка икономическа и финансова криза, ще продължат да бъдат изправени пред скъпоструващ демографски преход. Успехът за преодоляването на демографското предизвикателство продължава
да зависи от една преуспяваща, динамична икономика с повишаваща се производителност и ефикасно функциониращи пазари.
Ключови думи: устойчивост на публичните финанси, застаряване на населението
Key words: public finances sustainability, population ageing

Увод
Застаряването на населението е резултат
от ниската раждаемост, която не е достатъчна
да осигури възпроизводството на населението,
докато в същото време напредъкът в здравеопазването води до рязко нарастване на очакваната продължителност на живота. Последиците
от тези процеси са намаляване на общата численост на населението и промяна в неговата
структура - делът на възрастните хора се увеличава за сметка на младите хора и хората в
трудоспособна възраст. Важно значение в тези
процеси имат и миграционните потоци от страната към ЕС поради отпадането на пречките
пред свободното движение на хора в рамките
на съюза. Комбинацията от тези фактори рефлектира в намаляващото предлагане на труд
поради намаляването на хората в трудоспособна възраст. Това се отразява негативно на производствения потенциал на икономиката и води
до стагнация на покупателната сила на доходите, измерени на човек от населението. Промяната на демографската структура в посока
нарастване броя на възрастните хора означава
и нарастване на тежестта върху държавния
бюджет, тъй като тези хора са в по-голямата си
част зависими от социални трансфери под
формата на пенсии или субсидирани здравни
услуги. Застаряването на населението теоретично има значение също и за бюджетните приходи и най-вече за приходите от облагане на
труда и за приходите от социални осигуровки.

Значението на демографските процеси за
публичните финанси може да се прецени от
гледна точка на това, че те сами по себе си
могат да доведат до сериозно влошаване на
фискалната позиция в дългосрочен план. В
зависимост от дълбочината на проблема, както
и на началната бюджетна позиция, резултатът
може да бъде постоянен бюджетен дефицит,
съпроводен с рязко нарастване на държавния
дълг при липса а адекватна реакция от страна
на фискалната политика.
Процесът на застаряване ще изправи публичните финанси на много страни пред сериозни проблеми през идните десетилетия. Заедно с
възможния спад в частните спестявания, общите национални спестявания също ще спаднат,
водейки до натиск към увеличение на реалните
лихвени проценти, които на свой ред ще доведат до намаляване на растежа и акумулирането
на капитали, ще забавят растежа на жизнения
стандарт. В този контекст, ще бъде логично да
се въведат политики за увеличаване на националната норма на спестявания в близките години. Най-прекият начин за постигане на това би
бил намаляване на публичното недоспестяване.
На практика вече са предприети или се възнамерява да се предприемат реформи на публичните здравноосигурителни и пенсионноосигурителни системи. Последиците от различните
реформи в различните страни варират значително от гледна точка на макроикономическите
ефекти и междупоколенческите отношения.
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На макроикономическо равнище възможните стратегии за публичните финанси изглеждат доста ограничени. ОИСР (1996) разработва
различни сценарии (варианти), които изследват
потенциалното влияние на различните възможности на фискалната политика и реформи на
здравното и пенсионно осигуряване върху макроикономическите резултати. Целта на тези
сценарии не е да осигурят реалистично описание на това, което фискалната политика може
да се промени в различните страни, но да
илюстрират и определят количествено макроикономическите предимства и недостатъци на
различните подходи.
1. Сценарий на стабилизация на публичния
(държавния) дълг
Този сценарий предполага, че правителствата на трите главни ОИСР региона - САЩ, ЕС
и Япония - контролират стриктно бюджетния
дефицит, така че процентът на публичния дълг
остава стабилен, на очакваното ниво в началото на прогнозния период (около 23% от БВП в
Япония, 43% от БВП в САЩ и 57% от БВП в
ЕС), докато в референтния сценарий процентът
се повишава.
Последиците от демографските тенденции
в референтния сценарий предполагат въвеждането на по-енергични мерки в Япония и ЕС,
отколкото в САЩ. Като цяло, подобни политики са в съответствие с фискалната политика и
планове, дискутирани и обявени в страните от
ОИСР региона, които в повечето случаи имат
за цел да намалят щедростта на пенсионната и
здравната система, да увеличат данъците и
социалните осигуровки. В ЕС, освен различните
реформи в социалната система, които се прилагат или се подготвят за приложение, правилата, наложени от пакта за стабилност и растеж, свързани с ЕМС, имат за цел да намалят
риска от изпадане в публичен дефицит и да
ограничат, ако не и да намалят, съотношението
между публичния дълг и БВП в тези страни. В
Япония властите въвеждат средносрочен бюджетен план, включващ прогресивно нарастване на социалноосигурителните вноски и намаляване на пенсионните и здравни помощи, за да
се осигури дългосрочно равновесие на тези
социални схеми. Ръстът в пенсионните разходи
е ограничен чрез обвързване на пенсиите с
нетните, вместо с брутните доходи. Обявени са
мерки за прогресивно нарастване на социалните осигуровки, а таксите в болниците са увели-
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чени, наложени са нови социалноосигурителни
плащания.
При този сценарий се предполага, че правителството стабилизира дълга главно чрез
промени в нарастването на дела на публичните
разходи (потребителски и домакински трансфери) в БВП. Като цяло, този сценарий предполага нарастване на разходите с 0,25% (от тези
в референтния сценарий), докато някои допълнителни малки нараствания в данъците и осигуровките се очаква да стабилизират дълга на
първоначалното му равнище.
Алтернативата – повишаване на данъците
– би била източник на големи проблеми, найвече на пазара на труда и би довела до трансфер на ресурси от младото към възрастното
поколение, който би бил трудно оправдан от
гледна точка на междупоколенческите взаимоотношения. Повишаването на данъците е помалко ефективно от намаляването на разходите за нарастване на спестяванията и производството. Нарастването на публичните спестявания
чрез по-високи данъци автоматично обременява
доходите и спестяванията на частния сектор,
особено на тези, които са ограничени ликвидно, което ще ограничи нарастването на общите
спестявания и намаляването на реалните лихвени проценти.
Главният ефект от стриктен контрол на
публичния дефицит и дълг е да осигури постепенно намаляване на лихвените проценти във
всички страни. Следователно в този сценарий
реалните лихвени проценти спадат за периода с
1% до 1,25% в зависимост от страната и региона, стимулирайки акумулирането на капитала
и растежа на производството във всички региони. Докато в главните ОИСР региони повисокият растеж на инвестициите е финансиран
от нарастване на спестяванията, нарастването
в търсенето и производството в страните извън
ОИСР се финансира чрез по-висока външна
задлъжнялост. Следователно растежът на БВП
е по-висок от растежа на БВП за главните
ОИСР страни, докато обратното е вярно за повечето от страните извън ОИСР. Втората група
страни преживява също така и обезценяване на
валутата, водещо до разширяване на търговския излишък, което на свой ред им помага да
финансират обслужването на по-висок нетен
външен дълг.
Като цяло, измерени посредством БВП на
човек от населението по паритет на покупателните сили, жизнените стандарти в главните
ОИСР страни се повишават в сравнение с ре-
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ферентния сценарий с между 3,5% и 6,5% до
2050 година в зависимост от страната и региона. Измерени чрез потреблението на човек от
населението (както частно, така и публично),
ползите са значително по-малки, от порядъка
на 2% до 2050 година. Още повече, тези ползи
са в резултат най-вече на намаляване в равнището на потребление на човек от сегашното
поколение, което набляга върху времевия
трансфер на ресурси в резултат на подобна
фискална мярка. Следователно младото поколение със сигурност ще се облагодетелства с
по-висок жизнен стандарт от сегашното поколение, но последиците от подобна политика за
благосъстоянието са неясни. Междупоколенческите отношения не са детайлно разгледани в
този сценарий. Въпреки това можем да твърдим, че при отсъствието на стабилизация на
публичния дълг, сегашното поколение се облагодетелства от по-бърз растеж на потреблението (публичното потребление) за сметка на ръста на потреблението на бъдещото поколение.
Следователно ако благосъстоянието зависи
както от нивото, така и от растежа на потреблението на човек от населението, то стабилизирането на публичния дълг може да има положителен ефект върху благосъстоянието.
Подобрението в жизнения стандарт може
да подцени относителната полза от строг контрол върху разходите дотолкова, доколкото контролът може да се постигне по-добре посредством финансовите пазари и следователно може
да намали рисковата премия в реформиращите
се държави. Още повече, често споменаваната
възможност да са намали щедростта на пенсионното осигуряване би стимулирала растежа
на предлагането на труда и производството, за
разлика от случая, при който социалните осигуровки се увеличават.
Намаляването на разходите не предполага
намаляване на разходите за инфраструктура и
човешки капитал, което би имало обратен
ефект върху производителността. Независимо
дали промяната на пенсионната възраст е постигната чрез намаляването на темпа на заместване или чрез промяната в системата за индексиране на пенсиите, с промяната на възрастта
намаляват стимулите за ранно пенсиониране.
Yashiro and Oshiro [6] отбелязват, че в Япония
има тенденция към нарастване на нормата на
участие в работната сила на мъже над 60 години тогава, когато щедростта на трансферния
доход намалява. Този вид ендогенна реакция от
страна на работната сила в отговор на фискал-

на реформа, която не е включена в този сценарий, би подсилила положителния ефект върху
публичните разходи.
Очакваните ефекти от фискална консолидация върху широки макроикономически агрегати са идентични с тези, докладвани от Ball
and Mankiw (1995), които изчисляват, че 25%
спад в публичния дълг на САЩ ще позволи
реалният лихвен процент да спадне с 0,85% и
ще повиши БВП с 3%. Ball and Mankiw (1997)
разглеждат затворена икономика и използват
подход, базиран на проста счетоводна рамка и
производствена функция Коб-Дъглас, а не пълен модел. Те не вземат предвид реакцията на
спестяванията и тяхното влияние върху лихвения процент и производството. Моделът, разработен от Faruqee et al. (1996) също стига до
подобни изводи; намаляването на нетния публичен дълг с 20% от БВП в ОИСР страните
води до спад в реалните лихвени проценти до
0,8% и повишаване на БВП с около 3%.
Тези цифри са по-високи в сравнение с
получените в изследването на Evans (1985), и
особено с резултатите на тези изследвания,
които се опитват да намерят връзка между лихвени проценти и публичен дълг на равнище
отделно взета страна. Подходът зад прогнозния
модел в изследването на Turner and others [4],
както и моделът на Faruqee et al. [2], свързва
равнището на „световните” лихвени проценти с
баланса на спестяванията и инвестициите на
ниво свят, нещо, което би било по-ясно с нарастването на степента на интеграция на финансовите пазари. Този подход стои в основата
на изследване на Ford and Laxton (1995), което
стига до по-високи резултати от ефекта на
промяната в агрегатния публичен дълг на ОИСР
страните върху реалните лихвени проценти в
света, в сравнение с други изследвания на отделни страни. Според изследването на Turner
and others [4], наблюдаваното нарастване от
18,5% в съотношението нетен публичен
дълг/БВП в ОИСР региона между 1978 и 1993
година води до нарастване на реалните лихвени
проценти с 2,5% до 4,5%. (Тези данни трябва
да се интерпретират внимателно, тъй като не
са базирани върху връзката между реалните
лихвени проценти и публичния дълг в света.)
2. Ползата от международна координация на
фискалната политика
Влиянието на контрола върху публичните
финанси би било по-ефективно, когато страните членки координират фискалната си полити113
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ка. На практика едновременните действия за
увеличаване на публичните спестявания в цялата ОИСР е вероятно да доведат до по-голямо
намаляване на реалните лихвени проценти и
по-голямо нарастване на производството, отколкото при индивидуални усилия на една отделно взета страна. В същото време, спорно е
дали страна, която е малка (в световен мащаб)
би била достатъчно мотивирана да провежда
политика за намаляване на дълга самостоятелно, ако влиянието върху лихвените проценти и
производството е ограничено.
Това е илюстрирано в допълнителен сценарий, който предполага, че само Япония стабилизира нетния си публичен дълг на първоначалното равнище. В този случай ефектите са
значително по-малки, отколкото в случая на
координирани действия, като лихвеният процент в Япония спада с 0,25% до 2050 година, в
сравнение с 0,5%, когато действия предприемат всички страни от ОИСР. В същото време
страна, която провежда фискална консолидация сама, е вероятно да постигне по-голямо
нарастване на излишъка в текущата сметка
(Япония – с над 2% годишно от БВП между
2000 и 2040 година) и съответно по-голямо
нарастване на нетните чужди активи. За периода 2000-2050 година японският излишък в текущата сметка би нараснал прогресивно до 4%
от БВП в сравнение с 2% или по-малко в референтния сценарий, което би довело до нарастване на неравновесията в текущите баланси между регионите. Резултатът би бил повисок растеж на БВП на човек от населението
за Япония, отколкото в другите страни, но цялостният ефект върху жизнения стандарт ще
бъде по-неблагоприятен във всички страни и
региони, отколкото в случай на координирани
действия.
3. Стабилизиране на дълга чрез повишаване на
пенсионната възраст
Докато намаляването на щедростта на
пенсиите и повишаването на социалноосигурителните вноски са често цитирани като необходими реформи за преодоляване на силния натиск върху публичните финанси, една друга
възможност, която често се използва, е повишаване на пенсионната възраст. Повишаването
на пенсионната възраст води до промяна в политиките, които влияят върху стимулите за
пенсиониране; има политики, които са ориентирани към ранно пенсиониране в много страни. Тези реформи могат да станат по два начи114

на – чрез повишаване на възрастта за получаване на пълна пенсия или чрез повишаване на
броя години, нужни за натрупване на вноски за
пълна пенсия, като се намали размерът на
пенсията за всяка година по-ранно пенсиониране.
От макроикономическа гледна точка, повишаването на пенсионната възраст е атрактивна възможност, особено в страните, където
нормалната пенсионна възраст е сравнително
ниска и където ефективната възраст за пенсиониране е очевидно под „нормалната” пенсионна възраст. Потенциално подобни реформи
намаляват пенсионните разходи и повишават
предлагането на труд и така водят до увеличаване на производството и приходите от социални осигуровки и данъци върху доходите.
Допълнителният сценарий, илюстриращ
ефектите от този тип реформи, предполага, че
пенсионната възраст в основните ОИСР региони постепенно се повишава с 5 години до максимум 70 години. Не се увеличава пенсионната
възраст във Великобритания – там публичните
финанси са стабилни [1, 3]. Както и в предишния сценарий, предполага се, че правителството ще стабилизира публичния дълг на първоначалното равнище. Оценява се също ефектът на
нарасналата норма на участие в работната
сила в зависимост от очакваната демографска
тенденция в различните региони и съответния
етап на реформите. Подобно нарастване е позначително в Япония – над 10% – до 2020 година, отколкото в Европа или САЩ.
Относителният размер на ефекта от поранното пенсиониране върху нормата на участие в работната сила се обяснява чрез два фактора - допълнителните години, през които ще
се работи и възрастовата структура на населението (колкото повече застарява населението,
по-голям брой хора ще се пенсионират покъсно). За Япония тези два фактора се проявяват по-силно, отколкото В САЩ и ЕС. Ефектът
от това може да бъде надценен до такава степен, че нормата на участие в работната сила на
тези, чието пенсиониране е отложено, да е същата като тази на населението в трудоспособна
възраст [3].
Основните резултати от този сценарий
предполагат, че ефектите върху правителството са потенциално по-високи (3 пъти) от тези в
сценария със стабилизиране на дълга. Наистина, при по-висока заетост в резултат на повисока норма на участие в работната сила,
ръстът на потенциалното производство расте
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по отношение на референтния сценарий в Япония с повече от 0,5% годишно.
Този по-висок темп на растеж води до повишаване на реалните лихвени проценти до
2020-30 година, но след този период повисоките публични и общи спестявания намаляват натиска върху търсенето на капитал. В
сравнение с референтния сценарий, тази реформа има много добър ефект върху жизнения
стандарт до 2050, който, измерен чрез БВП на
човек от населението, се повишава с 15% в
Япония, 14% в Европа и 10% в САЩ.
4. Време на реформите
Един от най-важните въпроси е по отношение на подходящото време за провеждане на
реформите. Подходящите фискални мерки,
като намаляване на щедростта на пенсиите или
повишаване на възрастта за пенсиониране, не
намират лесно подкрепа от населението, особено в страните с висока безработица.
Има и други политики, които могат да доведат до нарастване на пенсионната възраст
(Blondal и Scarpetta 1998). Отлагането на действията крие риск от налагането на по-драстични
реформи по-късно [1]. Някои изследвания измерват разходите от закъснение при започването на фискалните реформи в допълнително
повишение на данъците и вноските, за да се
стигне до равновесие в пенсионно осигурителната схема. Още повече, важно е да се даде
време на хората да се адаптират към неизбежните промени в пенсионните системи. Независимо от факта, че застаряването се проявява
по-бързо в САЩ и ЕС, и двата региона са изправени пред същите предизвикателства в дълъг
период и ще имат нужда от преходен период за
подобряване на положението на публичните
финанси и нарастване на нетните външни активи. Тази политика се прилага и в двата региона
в краткосрочен план.
Последните два сценария следователно
илюстрират ефектите на допълнителна фискална консолидация в САЩ и ЕС до 2020 година, както и ефектите от закъсняване при въвеждането на реформите в пенсионната система за ОИСР зоната като цяло.
В първия сценарий допусканията са подобни на тези, свързани с по-късната пенсионна възраст с изключение на това, че нивата на
публичния дълг в САЩ и ЕС се намаляват с
20% от БВП до 2020 година и се поддържат на
по-ниско равнище (23% и 37% от БВП) оттам
нататък.

В сравнение със сценария с по-висока
пенсионна възраст, подобна политика би имала
ефект на по-нататъшно намаляване на лихвените проценти и нарастване на нетните външни
активи. Допълнителното производство в резултат на по-нататъшен спад в реалните лихвени
проценти води до около 1% ръст за повечето
страни до края на 2050 година. Във връзка със
сценария за нарастване на пенсионната възраст, повишаването на жизнения стандарт (БВП
на човек от населението) е малко по-високо (до
2%) в САЩ и ЕС (в сравнение с другаде). Тази
разлика отразява повишаването на доходите от
чуждестранни инвестиции в тези два региона,
свързано с по-нататъшно увеличение на националните спестявания.
Вторият сценарий включва допускането, че
реформата в пенсионната възраст е направена
10 години по-късно и че правителството не е
успяло да стабилизира дълга до 2025 година. В
резултат на това съотношението на дълга расте
с до 20% от БВП за Япония, но само малко
повече в САЩ и ЕС. В резултат на това жизненият стандарт се повишава по-малко, отколкото ако реформите са започнали по-рано. Както
може да се очаква, разликата е най-голяма в
началото на прогнозния период и до 2030 година нарастването на БВП на човек от населението е средно с 3% по-малко, отколкото в
предишния случай. Разликата в жизнения стандарт между двата сценария продължава дори и
в по-дълъг период, особено в случая с Япония,
най-вече отразявайки по-високите равнища на
дълга, когато реформите закъсняват.
Заключение
Нито една от специфичните мерки, взета в
изолация, не може да промени значително ситуацията – прогнозирания спад в ръста на жизнения стандарт. Още повече, провеждането на
реформите в различните сфери е тясно свързано – в някои страни повишаването на пенсионната възраст може да има само ограничен
ефект върху нормата на участие в работната
сила, ако финансовите стимули и социалните
програми, окуражаващи ранното пенсиониране,
не бъдат променени. Също така, отлагането на
пенсионирането би имало малък ефект за повишаване на производството, ако пазарите и
най-вече пазара на труда, не е достатъчно гъвкав, за да доведе до реално създаване на работни места. По-високата норма на участие в
работната сила на възрастните работници, чието присъствие ще нарасне в идните години,
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трябва да бъде придружена от политики за обучение и образование, за да бъде повишена производителността им.
Производителността на труда би се повишила чрез реформи в регулирането и отварянето на определени пазари, които са все още
защитени от конкуренция, както и чрез повишаване на инвестициите. Едно от най-преките
средства за стимулиране на инвестициите е да
се окуражи спада в реалния лихвен процент
посредством координирани политика за растеж
на публичните спестявания в ОИСР страните.
Следователно нужни са комбинирани реформи,
стратегическа координация на международно
равнище, за да бъдат постигнати значителни
макроикономически ефекти.
Потенциалното влияние, което може да
има подобен пакет от комбинирани реформи
върху макроикономическото представяне на
основните ОИСР страни до 2050 година, се
основава върху следния пакет от мерки:
− стабилизиране на нетния публичен дълг
на Япония на равнището от 2000 година, намаляване на нетния публичен дълг
на САЩ и ЕС на 25% и 37% от БВП до
2020 година, последвано от стабилизация;
− прогресивно повишаване на пенсионната възраст с 5 години в основните
ОИСР страни до 2005 година плюс пакет от реформи;

−

намаляване на структурната безработица в Европа до 5,5% през 2010;
− регулативни реформи, които да повишат равнището на производителност на
труда над сегашните темпове.
Нужно е още намаляване на структурната
безработица, повишаване на нормата на участие в работната сила, повишаване на производителността на труда и постигане на фискална
консолидация.
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SUSTAINABILITY OF PUBLIC FINANCES IN TIMES OF AGEING POPULATION
Diana Sabotinova
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
Population ageing has a negative effect on public finances. The slowing down of the real economic growth of
the economy is an additional fiscal burden on the financing of the public pay-as-you-go pension systems, as well
as on the financing of healthcare and long-term care for the elderly. The strategy for overcoming budget
constraints from the population ageing includes reforms of pension and healthcare systems, higher productivity
and low unemployment. Governments are confronting a demographic problem which seems to be very costly. The
success of overcoming the demographic challenge depends on a growing economy with higher productivity and
efficient markets. The way to cope with the difficult situation is taking all the necessary actions for a quick
economic recovery and applying a reliable strategy for the process of recovery.

116

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2010 (27)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2010 (27)

ТАРГЕТИРАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ПАРИЧЕН СЪВЕТ В
БЪЛГАРИЯ
Георги Гетов
Икономически институт, Българска академия на науките, София
Резюме
Таргетиране на инфлацията е режим, при който се обявяват средносрочните цели за инфлацията, които
обикновено се определят от правителството. Централната банка има пълна свобода да използва инструментите, които реши, че са нужни, за постигане на поставената цел. Тя е отговорна за постигане на поставените
цели. Централната банка използва всяка информация, която е налична, за да състави мнение какво трябва да е
състоянието на монетарната политика. Този режим е силно прозрачен, защото е разбираем от обществеността, при това данните за инфлацията се публикуват често. Намалява се и политическият натиск. Инфлационната
цел обикновено се задава като процент и коридор на позволено колебание, който може да е симетричен или
асиметричен. На практика при този режим се таргетира инфлационната прогноза, която е нещо като междинна
цел. Таргетирането на инфлацията е ефективен режим за намаляване на инфлацията и поддържането й ниска,
но изисква работещи модели за икономиката и точна статистическа информация, които не са в наличност в
развиващите се страни.
Ключови думи: таргетиране на инфлацията, паричен съвет, валутен режим
Key words: inflation targeting, currency board, currency regime

През 90-те години двадесет и седем индустриализирани и развиващи се страни прилагат режим на таргетиране на инфлацията (известен още като режим на експлицитна инфлационна цел) като водеща стратегия на монетарната си политика. В тесен смисъл, под таргетиране на инфлацията, се има предвид монетарен режим, чиято главна цел на парична политика е насочена към достигане на определено ценово равнище.
Основната разлика между централните
банки, които открито демонстрират своята решителна воля за борба с инфлацията и онези,
които са приложили режима на експлицитна
инфлационна цел е в интерпретацията спрямо
целта. Чрез режима на таргетиране на инфлацията ценовото равнище се превръща във водеща цел на монетарната политика. Обаче,
това не означава, че преследваната цел трябва
да е единствена. В такъв случай прилагането на
инструментите на паричната политика ще продължават да са ориентирани към конкретна
експлицитна инфлационна цел, въпреки че нараства вероятността основната цел да се противопостави на други съпътстващи цели: равнище на лихвен процент, валутен курс, ниво на
безработица, темп на изменение на паричните
агрегати и други.
Нова Зеландия е била първата страна, която през март 1990 г. приложи на практика този
режим на експлицитна инфлационна цел и в
последствие е последвана от много страни, в

т.ч. Канада, Великобритания, Финландия, Швеция, Австралия, а от лятото на 1994 г. и от
Испания.
Режимът на таргетиране на инфлацията
отначало се заражда поради политическата и
икономическата принуда в страните прилагащи
този механизъм да не допуснат появата на негативни последици от развитието на инфлационни процеси. Постигнатите отлични резултати
в последствие подтикнаха централните банки и
на други страни да изберат този сравнително
нов режим, увеличавайки същевременно доверието в паричната политика благодарение на
изискванията за по-голяма прозрачност, която
се налага от самия режим на експлицитна инфлационна цел. В някои случаи вниманието се
насочва освен към постигането на заложената
цел за ниво на инфлацията, така и към стабилизиране на производството. Това позволи на
монетарните и фискалните власти да постигнат
по-висок икономически растеж, независимо от
това, че равнището на инфлацията се държи
под контрол.
Процесът на Европейския паричен съюз
представлява новост спрямо миналия опит на
страните-членки на Европейския съюз. Това е
така поради институционалните промени които
търпи – било поради правилата за провеждане
на парична политика било заради новия контекст на икономическа ориентация. Същността
на Европейския съюз е изключително сложна и
разнородна. От тази гледна точка, многобройни
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са аспектите за които трябва да държим сметка
за да бъдат разбрани новостите в стратегията
на Европейската централна банка (ЕЦБ). Това,
което се случи през втората половина на 1998
година ни даде още по-голямо доказателство за
необходимостта да се определят работни рамки, които да позволят инструментите на монетарна политика да бъдат ефикасни в найголяма степен. Като отчетем развитието на
пазарите, в частност финансовите, в условията
на разрастваща се глобализация се налага да
бъде определен един оперативен, валиден и
ефикасен ред, който да е в състояние да приспособи политиките на националните централни
банки към дейността на ЕЦБ спрямо новите
условия в Европа.
Европейския паричен съюз (ЕПС) се заражда в момент на дестабилизация на финансовите пазари и продължава в условията на
нова финансова криза. Кризата на азиатските
пазари на първо място и на руския пазар в
последствие дадоха своето отражение и върху
по-стабилни, водещи пазари чрез едно значително забавяне на световния растеж, правейки
по този начин очевидни търговските и бюджетните дефицити на някои икономики. Това се
случва и понастоящем. На такъв етап успешните стратегии на централните банки изглеждат
съсредоточени върху стабилността на вътрешните пазари, а не тези, които са ориентирани
изключително към количествения контрол на
паричните агрегати или към процента на инфлация. Последният изглежда, че не е бил главна
цел в страните, в които растежът е бил поддържан. Надежността на такава стратегия е
свързана в контекста на валутната интеграция и
гъвкавостта на факторите за производство и
цени, нещо което в Европа изглежда, че още
липсва.
Крайната цел на ЕЦБ е стабилността на
цените и това е вписано в Договора от Маастрихт; фискалната политика на отделните страни членки е обвързана с условия, които да
следват целта. Това е рамката на ЕЦБ – влизането в Еврозоната изисква постигане на висока
степен на ценова стабилност, която се илюстрира чрез средногодишна инфлация, която не
надвишава с повече от 1,5 процентни пункта
инфлацията на трите страни-членки с най-ниска
инфлация. Освен това, изрично е посочено, че
ценовата стабилност трябва да бъде устойчива.
В същото време е решено и приложението
на стратегия, която да контролира паричните
агрегати.
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На дневен ред се появяват съмнения относно валидността на критериите от Маастрихт, прилагани от ЕЦБ спрямо сегашните условия за влизане в Еврозоната. На първо място
такъв избор не разрешава проблема, свързан с
някои макроикономически асиметрии, присъстващи в процеса на изграждане на Съюза. Това
е така, защото по своята същност критериите
от Маастрихт предполагат достигане на определена степен на номинална конвергенция
между страната-кандидат и валутната зона като
цяло. Формални критерии, изискващи наличието на реална конвергенция не са посочени т.е.
не може еднозначно да се гарантира, че изпълнението на критериите от Маастрихт ще доведе
до приближение на структурата на икономиката
до тази на икономиките на страните-членки на
валутния съюз или до уеднаквяване на икономическия цикъл.
Процесът на европейска интеграция е благоприятствал – а друго не е могъл и да направи
– паричната унификация, като първа крачка
към политическата интеграция. При липса на
други наднационални органи страните са поставени под управлението на правила базирани
на обща икономическа и политическа законодателна рамка. В тези условия ЕЦБ диктува целите и ритъма на цялостната европейска икономическа политика, като има за отправна точка
единствено принципа на фиксирани цени. Въпреки това, е трудно да се обвържат цели като
таргетиране на паричните агрегати, регулиране
на инфлацията и колебанията на лихвените
проценти с икономическите политики на отделните страни в момент, в който ЕЦБ е и единствен орган, контролиращ в действителност фундаменталните икономическите политики в Европа. Оттук следва, че проблемите, които излизат на преден план са всичко друго, но не и
политика насочена за регулиране на инфлацията. Но, ако трябва стриктно да се следва и съблюдава стабилността на цените, то режимът на
таргетиране на инфлацията, особено за страни
изпитващи проблеми с нейното овладяване,
изглежда добра алтернатива.
Същевременно не съществува икономическа теория, която да определя оптимален
процент на инфлация, който да се използва
като експлицитна цел за стабилност на цените.
Обаче, два допълнителни аргумента оспорват избора на стратегия за режим на таргетиране. Преди всичко тази финансова иновация
не дава голяма възможност за контролирането
на паричните агрегати. С течение на времето
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нараства ролята, състоянието на отвореност, и
влиянието на финансовите пазари. Поради това, такава стратегия ще трябва да бъде изоставена, тъй като финансовите потоци, произлизащи от останалата част на света ще превърнат
паричните агрегати в още по-малко стабилни и
контролируеми. Все още икономическата теория не е изяснила възможните резултати свързани с преливането на капитали при финансирането на различни дейности в Европа. Това
означава, че ако се избере политика на инфлационна котва, следва внимателно да се прецизират междинните цели в зависимост от макроикономическите проекции.
Не на последно място положителните резултати от стабилизирането на цените биха се
проявили много трудно ако не са налице адекватни инструменти за строг финансов контрол.
Макар и индиректен, такъв надзор трябва да се
осъществява както над европейските търговски
банки, така и над финансовите пазари. В подкрепа на това твърдение са негативните проявления свързани с финансовите кризи ведно с
намесите на някои национални централни банки.
Под концепция за режим на монетарна политика се има предвид съвкупността от правила, работни процедури и инструменти, чрез
които се въвежда паричната политика. Това
предполага съвкупността от правила на играта,
които определят взаимодействието между централните банки и другите икономически институции.
Всеки един режим на монетарна политика
се отличава по две основни характеристики:
съвкупността от работни процедури и степента
на дискреция на финансовите власти.
Съвкупността от работни процедури описва на практика, поведението на паричните
власти за начина, по който прилагат правилата
и преследват своите цели и конкретно може да
бъде разделен в пет категории: пасивни операции; активни операции; междинни немонетарни
цели с активни операции; междинни монетарни
цели с активни операции; финансови цели с
постоянно пригодяване на инструментите.
Като прави комбинация с всеки от тези начини и със степента на намеса на съответната
централна банка, която на свой ред може да
бъде дискреционна и недескриционна, успява
да опише периметъра на действие на различните режими на монетарна политика.
Например, една проста пасивна операция,
недескриционна,
индивидуализира
режима,

предложен от М. Фрийдмън определящ постоянен растеж на паричните агрегати. Също така е
възможно да се индивидуализира един режим
на фиксиран валутен курс, където националната валута е перфектно закотвена към друга
чуждестранна валута. Една по-дискриционна
интерпретация на този режим може да се отнесе например към обезценяване на валутния
курс вследствие от външен за страната шок.
Централната банка (ЦБ) може да приложи
в своята политика и активни операции, при
които инструментите на паричната политика
биват коригирани въз основа на развитието на
международните търговски отношения спрямо
други страни търговски партньори като се
спазва правилото на обратната връзка.
Изборът на междинни немонетарни цели
определя степента на дискреция при провеждането на монетарната политика. В тази група
участват режими инспирирани от посткейнсианството, които са склонни да позволят една
по-широка дискреция на ЦБ преследвайки цели
като доходи и заетост. В тази група може да се
причисли и режима на номинално таргетиране
на доходите, който предвижда контрола на
темповете на растеж на номиналния доход.
Този режим, дори и да има доста характеристики подобни на таргетирането на инфлацията,
всъщност е една от неговите алтернативи. Неговите поддръжници твърдят, че той е в състояние да реши проблема свързан с ефективността от прилагането на таргетирането на инфлацията в случай на шок върху предлагането. В
този случай би се наблюдавало по-слабо въздействие върху безработицата и разпределянето на дохода. С други думи, волята да се поддържа стабилно ценово равнище в случай на
шок на предлагането може да доведе до негативен натиск върху икономическия растеж в
краткосрочен план паралелно с намаляване на
ефикасността на икономическата система.
Прилагането на междинен монетарен таргет в съчетание с активни операции без дискреция се свързва с поведението на много централни банки в индустриализираните страни
през 70-те и 80-те години. В този случай ЦБ
контролира динамиката на паричните агрегати.
По този начин крайната цел на паричната политика е стабилността на цените. Оттук следва,
че паричното таргетиране следователно представлява задоволителна алтернатива на таргетирането на инфлацията.
Но, тогава когато ЦБ избере крайна цел
при която имаме постоянно съгласуване на
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инструментите на паричната политика, които
могат да бъдат прилагани с широка дискреция,
говорим за режима на таргетиране на инфлацията.
Възлагането на режима за таргетиране на
инфлацията не е задача, която се полага по
право на централната банка. Правилното функциониране на режима предвижда монетарните
власти да бъдат независими в избора на инструменти на паричната политика, но не и на
цели. Изборът за процента на инфлация за
средно- или дългосрочен период трябва да бъде
направен като се държи сметка за евентуалната социална цена. В същото време следва да
има широко съгласие от страна на икономическите институции за явната инфлационна цел.
За предпочитане е изборът да бъде направен
при съгласие между правителството и ЦБ. По
този начин очакванията за надеждност и ефективност на макроикономическата политика
може да се очаква, че ще се покачат. В някои
страни, като Канада и Нова Зеландия, нивото
на инфлация се избира при постигнато съгласие между ЦБ и Министерството на финансите;
в други страни бива избирано по решение на
ЦБ и в последствие се приема от политическите власти.
Дефинирането на инфлационната цел варира в различните страни таргетиращи инфлацията поради това, че всяка от тях изработва
свой собствен времеви хоризонт на действие и
избор на индекс.
Практиката показва, че минималният период за прилагане на режима за експлицитна
инфлационна цел, в случай че инфлацията, от
която се тръгва е достатъчно висока е около
две години. В случай, че инфлацията е в умерени нива времевият хоризонт е неопределен.
Изключение прави Австралия, където времевият хоризонт се отнася до амплитудата на икономическия цикъл.
Ето защо когато се определя нивото на
инфлацията е необходимо да се отчете разбирането на макроикономическо равнище на идеята за стабилност на цените от позиция на актуалното икономическо състояние. Ако хипотетично изберем експлицитна цел за нулева инфлация това би довело до крайни ограничения и
ригидност на икономическата система. Друг
мотив, който не препоръчва нулево ниво на
инфлацията е фактът, че номиналната лихва по
дефиниция никога не приема отрицателни
стойности: нулев процент на инфлация определя следователно устойчивост на ниски стойнос120

ти на реалния процент на инфлацията, която
може в период на понижаващи се темпове на
икономически растеж да се окажат нежелателни.
Изборът на индекс на цените, върху които
да базираме инфлационната цел често е ориентиран към индекса на потребителските цени,
доколкото по дефиниция той представлява „естественият кандидат”, който да оправдае задачата. Методологията за изчисление на индекса
е различен в отделните държави, но почти
всички прилагат някои мерки за да избегнат
евентуално проявление на шока на предлагането. На практика от него се изключват немонетарните детерминанти на инфлацията, като
косвените данъци, промените в цените, дължащи се на природни бедствия и цените регулирани от публичната администрация. Много
страни изключват от ценовия индекс също така
и лихвите върху заемите в дългосрочен план.
По този начин се избягва ефектът от покачването на лихвата в краткосрочен план, която
често пъти се използва от страна на банките
като инструмент за противопоставяне на инфлационните очаквания, което в последствие се
отразява върху лихвата в дългосрочен план.
Оттук следва наличието на отрицателен ефект
спрямо индекса на потребителските цени.
Веднъж избрала процента на инфлация ЦБ
може сама да реши дали експлицитната цел
трябва да остане фиксирана или може да бъде
приложен коридор в който целта да може да се
колебае. Тази втора алтернатива се прилага
тогава когато има несъвършен контрол върху
процента на инфлацията. С други думи, ценови
коридор се избира тогава когато фиксираната
цел предполага всъщност много силен ангажимент на централната банка /така както и много
тесен сектор/, тъй като съдържа непрекъснати
„финни настройки” на процента на инфлация в
краткосрочен план /към високо или към ниско
равнище/, които биха могли да бъдат дестабилизиращи фактори за финансовите пазари.
Таргетирането на инфлацията позволява
много дискреция при прилагането на инструментите на монетарната политика, което би
могло да създаде допълнителен инфлационен
натиск. От друга страна режимът би могъл да
доведе до загуби на неговата надеждност. Например, много е трудно да се различат отклоненията в процента на инфлацията под стойността на експлицитната цел, както и онези отклонения прибавени към случайните фактори
спрямо онези, които са произлезли от непра-
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вилната употреба на инструментите на паричната политика. От казаното дотук следва, свързаните с режима на таргетиране на инфлацията
редовни доклади изготвени от ЦБ придобиват
все по-голямо значение за нарастване на сигурността и доверието в режима.
Евентуалната потенциална загуба на надеждност може да бъде отстранена единствено,
ако ЦБ съобщи на функциониращите във финансовата сфера институции всяка евентуална
промяна в стратегията на прилаганата политика. В действителност ЦБ-на държавите, които
прилагат режима на експлицитна инфлационна
цел публикуват редовно бюлетини /тримесечни
или месечни/ за динамиката на инфлацията. В
много случаи се публикуват документи с шест
месечна давност, в който са описани ясно прилаганите стратегии в предишното полугодие и
стратегии, които възнамеряват да приложат в
следващото полугодие. В този смисъл дори и
редовната публикация на прогнози или на проекции на процента на инфлация изграждат механизъм, който да гарантира по-висока успеваемост на режима на таргетиране на инфлацията, тъй като очакваната инфлация придобива
значение на междинна цел на монетарната политика. Трябва да бъде отбелязано освен това,
че прогнозите все пак са обект на грешки, които понякога могат да бъдат систематични, ако
използваният модел не описва правдиво реалността или ако методологията за прогнозиране
е неадекватна. От тази гледна точка задължението за публикуване на прогнозите служи като
стимул за подобряване все повече и все повече
на акуратността на използваните технологии и
прозрачността на политиките. Излиза, че необходимо условие за прилагане на режим на таргетиране на инфлацията от страна на ЦБ ще
бъде построяването на валиден макроиконометричен модел, който да описва по
удовлетворителен начин сложните връзки между страните от Еврозоната.
Дали обаче този режим е подходящ за
България? Понастоящем, системата на Паричен съвет доказва своите предимства, а именно: макроикономическа дисциплина; доверие и
коневртируемост на лева; регулиране на инфлацията в страната; стимулиране дейността на
търговските банки.
Макар да са ясни положителните страни
на Паричния съвет, налице са и някои недостатъци: паричното предлагане зависи от пазара и
външнотърговските отношения; невъзможност
за намеса в банковата система при наличието

на банки с лоша матуритетна структура и с
ниска капиталова адекватност; липса на доход
от инфлационен данък; дефлационен натиск,
ниски темпове на икономически растеж и доходи; невъзможност за оказване на влияние върху
дефицита по текущата сметка посредством
инструментите на паричната политика; невъзможност за регулиране на инфлацията.
Очевидно, страната ни, макар и да реализира изгоди от действието на Паричния съвет,
има проблем с ежегодните дефицити по текущата сметка в платежния баланс от една страна, а от друга, проблеми с високите нива на
лихвените проценти и инфлацията в сравнение
със средноевропейските. Вярно е също, че
критериите от Маастрихт, на които трябва да
отговаря страната ни, макар техния замисъл да
е благороден – доближаване икономиките на
страните, са чисто номинални. Това навежда на
мисълта, че режимът на таргетиране на инфлацията е разумна алтернатива в случаи на
необходимост от промяна на курса в зависимост от икономическата конюнктура в страната. Обаче, възниква въпрос, какво се случва
със значителните разлики в покупателната способност на българските и другите граждани на
Европейския съюз? Ще се случи това, че цените на стоките и услугите в България ще продължават своето хармонизиране в посока на
усреднена цена. Вероятно, в зависимост от
степента на конкуренция, цените у нас неизменно ще нарастват с по-бързи темпове в
сравнение с развитите страни от Западна Европа. Това ще наложи експлицитната инфлационна цел да бъде на по-високо равнище за известен период от време свързан с хармонизирането на цените. България не трябва да бърза с
приемането на еврото и поради още една причина – проблем с конкурентоспособността.
Тези проблеми са свързани преди всичко с все
още ниската производителност на труда, високата енергоемкост и суровиноемкост, които са
следствие от технологичната изостаналост.
Това предполага, ако крайната цел на паричната политика е определено ниво на инфлацията,
то междинните цели да бъдат силно фискални и
насочени към общата ефективност на бизнеса,
както и към съпътстващи мерки за борба с
монополите. Тези действия биха довели до побързо уеднаквяване на бизнес цикъла на страната ни с този на другите страни-членки и побързо преодоляване на вече упоменатите икономическите различия.
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Евентуалното въвеждането на режим на
таргетиране на инфлацията в България предполага осъществяването на няколко промени. С
цел осигуряване на макроикономическа стабилност и подобряване на инвестиционния климат на парично-кредитната политика следва да
се определи номинална инфлационна котва.
Планираните показатели на инфлацията трябва
да се налагат по законодателен ред и да са
задължителни за изпълнение от Централната
банка. С цел институционално осигуряване на
режима на таргетиране на инфлацията е наложително да се реализират законодателни пре-

образования, насочени към повишаване на
прозрачността и взаимната отговорност на
Централната банка и Правителството. Редно е,
научните институции да бъдат въвлечени в построяването на иконометрични модели за управление на инфлацията и да подпомагат работата
на ЦБ, като прилагането на инструментите на
паричната политика от нейна страна да се
осъществява по реда на текущата оперативна
дейност, насочена към достигане на набелязаните цели посредством резултатите от моделите.

INFLATION TARGITING AS CURRENCY BOARD ALTERNATIVE IN BULGARIA
Geogri Getov
Institute of Economics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
Inflation targeting is an economic policy in which a central bank estimates and makes public a projected, or
„target”, inflation rate and then attempts to steer actual inflation towards the target through the use of interest
rate changes and other monetary tools. Because interest rates and the inflation rate tend to be inversely related,
the likely moves of the central bank to raise or lower interest rates become more transparent under the policy of
inflation targeting. Examples: if inflation appears to be above the target, the bank is likely to raise interest rates.
This usually (but not always) has the effect over time of cooling the economy and bringing down inflation; if
inflation appears to be below the target, the bank is likely to lower interest rates. This usually (again, not always)
has the effect over time of accelerating the economy and raising inflation. Under the policy, investors know what
the central bank considers the target inflation rate to be and therefore may more easily factor in likely interest rate
changes in their investment choices. This is viewed by inflation targeters as leading to increased economic
stability.
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КРЕДИТНИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ, В КОНТЕКСТА НА ЕДИН СРАВНИТЕЛЕН
АНАЛИЗ С ДРУГИ СТРАНИ (ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)
Павлина Димитрова
Бургаски свободен университет
Резюме
Развитието на кредитния пазар в България, особено в последната година, се следи с интерес от обществеността. В статията се представят тенденциите на развитие на показателя Норма на кредитиране, отразяващ
съотношението между обема на отпуснатите банкови кредити и обема на банковите депозити. Направено е
сравнение с показателите на още други три страни - Словакия, Полша и Латвия. Изведени са причините за
получените резултати. Разгледана е класификацията на депозитите в банковите баланси и е посочена необходимостта от уеднаквяване на счетоводната терминология с оглед хармонизиране на счетоводната отчетност на
страните–членки на ЕС. Изказано е мнение депозитните сертификати да бъдат класифицирани към депозитите,
а не към дълговите сертификати. Kaто причина за това се изтъкват определени различия между двата вида
сертификати.
Ключови думи: кредитен пазар, банка, депозити, тенденции
Key words: loan market, bank, deposits, trends

Увод
Активното насърчаване на развитието на
едрия, средния и дребен бизнес, както и подобряване материалните условия на живот на физическите лица, не би могло да се осъществи
без банковото кредитно посредничество. Почти
всички банки обслужват финансовите нужди на
предприятията и домакинствата чрез предлагането на различни възможности за кредитиране.
Институциите у нас, в годините преди световната финансова криза, предприеха разгърната
кредитна политика, като част от своите предложения отправиха към едни сектори на икономиката, а друга част към различни възрастови групи от населението. Поради актуалността
на темата, бихме си позволили да разгледаме
тенденциите на банковия кредитния пазар в
България и някои други страни. Съобразно горната цел се поставяме и следните специфични
задачи:
− Да се посочат тълкувания на термина
„банков кредитен пазар”;
− Да се изясни прякото въздействие на
пасивните банкови операции (депозитните) върху развитието на кредитния
пазар;
− Да се проследи изменението на величината „норма на кредитиране” през 4
последователни години, както в България, така и в още три други страни.

1. Кредитен пазар
1.1. Определение и разкриване взаимовръзката
депозити-кредити
Като термин, банковият кредитен пазар се
среща рядко в българската икономическа литература. В някои статии и издания в областта на
финансовата сфера се коментира [9] този въпрос, като под кредитен пазар там се разбира
пазар само на различните видове кредити, отпускани от банките. В други издания тук се
включва и пазарът на дългове (облигации, чрез
които банките набират кредитен ресурс) и депозити [3]. Единствено по-подробно понятието
се разглежда от Николай Колев, като се изяснява, че на кредитния пазар „на основата на
оферирани лихвени условия банките акумулират (закупуват) временно свободни парични
средства от широката публика, които пласират
(продават) под формата на заеми, като на база
разликата между покупната и продажната цена
(лихва) на парите формират доход” [6]. И в
още един източник се посочва, като „традиционно най-големият сегмент на пазар на парите
и паричните капитали от гледна точка на обема
на преминаващия финансов и капиталов ресурс” [7]. В руската литература, кредитния
пазар е дефиниран още, като икономическо
пространство, където се организират отношения, които обуславят движението на свободни
парични средства между кредитополучатели и
кредитори при условията на възвръщаемост и
заплащане [5]. Ние подкрепяме мненията, цитирани тук и бихме си позволили да разглеждаме този пазар, като пресечна точка на ико123
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номическите интереси на лица търсещи спестявания и лица предоставящи такива, като условията обем на ресурса, срочност и доходност
са взаимноизгодни и за двете страни.
В настоящата статия, ще акцентираме
върху определен сегмент от пазара, при който
нуждата от финансов ресурс се удовлетворява
чрез извършване на депозитни операции и то
само тези, свързани с привличане на спестовни, срочни и безсрочни депозити1. Във взаимовръзка с тях ще бъдат разгледани отпуснатите потребителски и ипотечни заеми на граждани, домакинства и нефинансови предприятия.
Според едно емпирично изследване [1],
растежът на предоставените банкови заеми
тясно корелира с депозитния растеж. Въпреки,
че авторите2 акцентират върху ограничаването
на банковото кредитиране от размера на гарантирани депозити и предлагат опростен модел за
определяне на възможните проблеми в тази
взаимовръзка, те ясно подчертават, че бавния
растеж на гарантирани депозити се свързва с
бавния кредитен растеж. Обратната взаимовръзка – въздействието на търсенето на кредити
върху размера на депозитите, не се разглежда
като действителен проблем. Или можем да
обобщим, че връзката между този вид активи и
пасиви е правопропорционална.
В банковия анализ, взаимовръзката между
двете величини се отразява чрез показателя
Норма на кредитиране, който отразява съотношението между размера на отпуснатите кредити и сумата на депозитите. За нормално се
приема съотношението, когато коефициентът
варира между 65-75%, т.е. отпуснатите кредити варират между 65-75% от общия размер на
депозитите. При по- малък размер на показателя се счита, че доходността е по-ниска, а при
по-висок, че ликвидността е снижена.
1.2. Тенденции на взаимовръзката депозитикредити
Във връзка с това, интересно би било да
се изследват тенденциите в относителния дял
на кредитните спрямо депозитните портфейли
на българските банки. Ще проследим изменението на горепосочените активи и пасиви, и в
още 3 други държави - Словакия, Полша и Латвия. Причините да се спрем точно на тях, са
сравнително близките им стойности на основ1

ния икономически показател - БВП с този на
България, както и членството им в Европейския
съюз. Изследването е извършено при определено ограничение – все още липсата на данни
за банковите сектори в другите страни към
декември 2009 г. Както всички знаем, световната икономическа криза оказа огромно влияние върху кредитните институции в почти всички континенти, което съдейства за силно снижаване на дела на отпуснатите заеми. В много
случаи, банките изцяло прекратиха кредитирането. Но нека сега проследим тенденциите за
посочените четири години (табл. 1., 2., 3., 4.)
Въз основа на данните могат да бъдат
направени следните изводи и да бъдат посочени
причините за резултатите: за кредитния и депозитния портфейл на българските банки се регистрира положителен прираст за всяка година
спрямо предходната. Измененията в размера
на заемите се дължат основно на изменението
на жилищните кредити. Силната производствена и инвестиционна активност съдейства за
търсене на заеми от страна на предприятията,
а кредитите за домакинства са резултат от положителни тенденции в размера на доходите и
заетостта. В изследвания период чувствително
се изостря конкуренцията между банките и
небанковите финансови институции.
Поради тази причина търговските банки се
стремят да привличат клиенти чрез кредитни
иновационни продукти.
Към края на 2008 г. се наблюдава чувствително свиване на обема на предоставени и
привлечени ресурси, като основна причина за
това е настъпилата световна икономическа
криза.
− За латвийската банкова система също
се наблюдава темп на прираст на привлечени и отпуснати ресурси, но за последните 2 години той е намаляващ. Относителния дял на кредитите нараства в
общия размер на депозитите, но остава
по-нисък в сравнение с този на българските банки.
− За Полша се наблюдават сходни тенденции – по бавен темп на прираст на
депозитния портфейл. Особеност е изцяло и без прекъсване нарастване на
относителния дял на кредитите в

Останалите операции, чрез които се набира ресурс на кредитния пазар, като облигационни заеми, репосделки, междубанкови кредити и депозити или вторично кредитно участие няма да бъдат обект на настоящата разработка.
2
Авторите работят, като икономисти в Централната банка на САЩ.
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Табл. 1. Размер и изменение на кредитни и депозитни портфейли на търговските банки към 31.12.2005 г.3
Кредити/Депозити
Държава
Кредити
Депозити
(в %)
България*
18379092 хил. лв.
25412517 хил. лв.
72,32
Полша**
255190,9 млн. полски злоти
434316,6 млн. полски злоти
58,76
Латвия***
6507,3 млн. латвийски лат
11098 млн. латвийски лат
58,63
Слова454022527 хил. словашки крони
829469878 хил. словашки крони
54,74
кия****
Източник: * - Банките в България – тримесечен бюлетин, ползван е балансът на банковата система към края на всеки отчетен период за 2005, 2006, 2007, 2008 г. Изменението в портфейлите е в резултат собствени изчисления, както и размера
на коефициента; ** - http://www.nbp.pl/ en/statystyka/bilans_zagr/bilans_bankow_en.xls ; размерът на кредитите е получен
като резултативна величина от размера на кредити към нефинансовия сектор и към домакинствата публикувани в официалната страница на Централната банка на Полша, Monetary and financial institutions „Assets and liabilities of monetary financial
institutions”, *** - http://www.bank.lv/ eng/main/all/ - Централната банка на Латвия, Statistics, Banking and Monetary Statistics, Deposits by Financial Institutions, Deposits by Non-Financial Corporations, Deposits by Households, Deposits by Government and Non-Residents (in Lats and Foreign Currencies); Loans to Financial Institutions and Non-Financial Corporations, Loans
to Households, Loans to Government and Non-Residents, **** - официалната страница на Централната банка на Словакия:
http://www.nbs.sk/en/home, Financial Market Supervision, Publication, Analytical Data of the Slovak Financial sector

Табл. 2. Размер и изменение на кредитни и депозитни портфейли на търговските банки към 31.12.2006 г.
Ръст
Ръст
Кредити/
Държава
Кредити
(база 2005 г.
Депозити
(база 2005 г.
Депозити
=100%)
=100%)
(в %)
22770569
33188318
България
23,89%
30,6%
68,61%
хил. лв.
хил. лв.
318965,9
499190,7
Полша
25%
14,94%
63,90%
млн. полски злоти
млн. полски злоти
10911,9
15649
Латвия
67,69%
41%
69,73%
млн. латвийски лат
млн. латвийски лат
567464613
925952293
Словакия
25%
11,63%
61,28%
хил. словашки крони
хил. словашки крони
Табл. 3. Размер и изменение на кредитни и депозитни портфейли на търговските банки към 31.12.2007 г.
Ръст
Ръст
Кредити/
Държава
Кредити
(база 2006 г.
Депозити
(база 2006 г.
Депозити
=100%)
=100%)
(в %)
37785246
49271146
България
65,94%
48,46%
76,68%
хил. лв.
хил. лв.
421056,7
558415,3
Полша
32%
11,86%
75,4%
млн. полски злоти
млн. полски злоти
13846
20545,6
Латвия
26,88%
31,29%
67,39%
млн. латвийски лат
латвийски лат
704358649
1060349631
Словакия
24,12%
14,51%
66,42%
хил. словашки крони
хил. словашки крони
Табл. 4. Размер и изменение на кредитни и депозитни портфейли на търговските банки към 31.12.2008 г.
Ръст
Ръст
Кредити/
Държава
Кредити
(база 2007 г.
Депозити
(база 2007 г.
Депозити
=100%)
=100%)
(в %)
50006029
57246776
България
32,34%
16,19%
87,35%
хил. лв.
хил. лв.
583236,8
664836,7
Полша
38,52%
19,06%
87,73%
млн. полски злоти
млн. полски злоти
15203,2
20575,80
Латвия
9,80%
0,1%
73,89%
млн. латвийски лат
латвийски лат
27704500
40490059
Словакия
18,49%
15,04%
68,42%
хил. евро
хил. евро
3
Тук по кредитни портфейли разбираме ипотечни и потребителски кредити отпуснати на граждани, домакинства и предприятия от нефинансовия сектор. Не се включват кредити, отпуснати на други финансови институции и централни правителства.
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размера на депозитите. Основни причини за тази тенденция са също нарастването на заетостта и равнището на
заплатите, което съдейства за търсенето на заеми от страна на домакинствата, особено в сектора жилищно кредитиране. През 2006 г., спестяванията на
физическите лица във вид на безсрочни
депозити губят своето значение, поради ниския доход, докато обратна е тенденцията при срочните депозити – те
нарастват. През същата година се появяват прогнозите, че ако се запази този
темп на отпускане на заеми съществува вероятност за влошаване стабилността на икономиката. Числовата
стойност на съотношението в последната колона от таблиците е по-ниска,
като последната година почти се изравнява с това на България.
− За словашките банки се отчита ръст и
на двата портфейла, като нарастването
на кредитите отново изпреварва нарастването на депозитите. Това се определя от нарастване на заемите за домакинства (те са с най-голям относителен дял в общия размер на кредитите, поради въвеждането на нов продукт
- заем без специална цел, обезпечен с
недвижим имот). При нефинансовите
корпорации най-голям относителен дял
заемат кредитите с матуритет над 5 г.
Ръстът на депозитите главно се дължи
на ръста на срочните и безсрочни депозити. Предпочитанията към срочни
депозити е вследствие от благоприятната лихва. Относителният дял на изследвания показател (кредити-депозити)
е сравнително по малък от този на
българските банки.
Изследвайки взаимовръзката депозитикредити бихме обобщили, че в сравнение с
другите страни, България запазва висок относителен дял на кредитите на домакинства и
предприятия към общия размер на депозитите.
Основната причина за това е силно засилената
кредитната експанзия, независимо от някои
нормативни промени, целящи нейното ограничаване. Тази експанзия възниква поради обстоятелството, че банките все повече разчитат на
приходите от лихви по заемите, както и от другите приходи свързани с кредита, като такси за
управление на кредита, комисионни, вкл. такси
за поддържане на сметки, тъй като обикновено
126

заемателите са принудени да откриват такива.
По принцип, банките са привлечени от предоставянето на кредити за населението поради повисоките маржове на печалба, в сравнение с
корпоративния сегмент. От друга страна, мотивите на домакинствата да кандидатстват за кредити са последица от положителната тенденция
в заетостта и доходите. Факт е, че работната
заплата нараства с бързи темпове, като предпоставки за това са увеличаване производителността на труда в резултат на значителни инвестиции в основен капитал и от друга страна
намаляване на безработицата в определени
сектори на икономиката. Поради ниските разходи за труд, повишаването на минималната
работна заплата и доброто финансово състояние на фирмите се оказа, че заплатите могат
да бъдат повишени при запазване на равнището
на печалба на предприятията.
От изследваните държави Словакия е
страната с най-нисък показател. Според нас
той се изменя в оптималния диапазон, въпреки
че нормативно не е регламентиран такъв. В
настоящата разработка, разглеждаме само част
от кредитите, докато показателят „норма на
кредитиране”, който основно се следи от мениджърите и надзорните органи включва изцяло
всички кредити, което пък води до логичния
извод, че относителния дял на кредитите в наблюдавания показател ще е по-висок. Нашето
виждане е, че звеното отговарящо за ликвидния
риск в БАЕ (банкова адресируема единица), (в
някои банки това е Комитет за управление на
активите и пасивите) е необходимо да обърне
внимание на това.
2. Класификация на депозитите в счетоводния
баланс
Във връзка с търсенето на данни за банковите депозити, за да бъде извършено настоящето изследване, се натъкнахме на редица трудности. В счетоводните баланси на различните
страни, депозитите се класифицираха по различен начин. Това създава опасност от неточни
изчисления, поради несъпоставимост на данните. Таблично ще представим извадки от балансите на някои страни (табл. 5.).
Очевидно е, че в много от страните репосделките се включват в сумата на депозитите. В
България те са отделно балансово перо. Според нас, от гледна точка хармонизацията на
счетоводната отчетност и необходимостта от
съпоставимост на данните, както във времеви
хоризонт,
така
и
между
отделните
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Страна
Обединеното
кралство
Италия
Германия
Франция
Полша
Чехия

Словакия
България

Табл. 5. Класификация на депозитите в счетоводния баланс
Диференциация в баланса на търговските банки
Депозитите се класифицират според техния матуритет. Основното делене е на срочни, безсрочни и емитирани депозитни сертификати Депозитите с падеж по-голям от едно денонощие
(овърнайт)се определят като срочни.
Тук към депозитите се включват: текущи депозитни сметки, спестовни депозити, репо и депозитни сертификати (краткосрочни до 18 мес и средносрочни и дългосрочни-над 18 мес)
Депозитите биват: безсрочни, срочни (до 1 г. и над 1 г.;задължения, възникващи от репосделки), спестовни (с предизвестие до 3 мес;спестовни банкови бонове)
Депозитите се делят на: безсрочни, срочни (до 2 г., вкл. 2 г.; над 2 г.), депозити, погасяеми с
предизвестие до 3 мес., репоспоразумения
Към депозитите се включват: овърнайт депозити, с договорен матуритет, погасяеми с предизвестие, репоспоразумения
Тук се включват: безсрочни депозити (текущи сметки, отчитани по начин на овърдрафта; целево-ориентирани депозити, спестовни депозити без срок), срочни депозити (краткосрочни
депозити до 1 г. – депозитни сертификати, депозити без спестяване с договорен матуритет,
депозити без спестяване, погасяеми с предизвестие;спестовни депозити с договорен матуритет, спестовни депозити, изплатими с предизвестие, целево фиксирани депозити с договорен
матуритет, целево фиксирани депозити платими с предизвестие, подчинени депозити, подчинени получени заеми, получени заеми от репотранзакции; депозити от 1-5 години, депозити
над 5 г.)
Депозитите биват: овърнайт депозити, с договорен матуритет, депозити, погасими с предизвестие, репосделки
В баланса структурирането е по контрагенти, а не по видове депозити. Като елемент на надзорните финансови отчети е включена таблица „Финансови пасиви, отчитани по амортизирана
стойност”, където депозитите се разделят на: текущи сметки/овърнайт, депозити с договорен
падеж, депозити възстановими след предизвестие, други депозити

търговски банки е желателно депозитните
пасиви да се представят стандартизирано, т.е.
да се прилага една и съща класификация в
баланса. По този начин се съдейства за избягване на определени грешки и пропуски при
анализирането и контролирането на отчетната
информация. В подкрепа на тези наши размишления са и усилията на Борда по Международни счетоводни стандарти още отпреди 9
години да работи в насока сближаване на различните националните счетоводни бази, което
най-общо се характеризира с термина конвергенция. По този начин информацията представена в банковия баланс ще отговаря и на други две нормативни изисквания, а именно:
уместност – да дава възможност на потребителите да оценяват минали или бъдещи събития и да коригират своите грешки, ако има
такива; разбираемост – да е полезна за вземането на определени решения. За България,
в горепосочената таблица, прави впечатление
и липсата на депозитни сертификати. При нас
те са отделно перо и се включват към дълговите сертификати (за разлика от повечето
страни). Някои автори считат, че тези сертификати се отнасят към недепозитните пасиви.
Характеризирайки депозитните сертификати и
посочвайки различията им с дълговите книжа,

бихме достигнали и до логично обяснение
къде е най-удачно да бъдат класифицирани.
Тези сертификати представляват документи,
издадени от банките и удостоверяващи, че са
вложени при тях депозити за големи суми. Те
дават предимства и за двете страни – за кредитополучателя, че парите ще могат да се
използват от него за определен период, а за
депозанта, че сертификатът може да бъде
продаден на вторичен пазар и да се получат
парите преди падежа, в случай че той има
необходимост от тях. В табл. 6. ще разгледаме различията между двата вида сертификати,
което ще ни послужи за доизясняване на въпроса относно тяхната класификация.
Очевидно е, че различията са достатъчно,
за да предложим депозитните сертификати да
се класифицират към депозитите (изключително и само срочни депозити), а не към дълговите сертификати.
Изводи и препоръки
Въпросите относно българския кредитен пазар
продължават и ще продължават да бъдат актуални. Настоящата финансова криза сложи
своя отпечатък върху дейността на кредитните
институции,
но
научни
анализи
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Табл. 6. Различия между дълговите сертификати (облигации) и депозитните сертификати
Критерий
Дългов сертификат
Депозитен сертификат
Според матуритета
Средносрочни и дългосрочни (над 5 Минимален матуритет 30 дни, среден – 3
г.); обикновено банките не емитират месеца. Съществуват и такива с падеж 1,2
до 5 години
краткосрочни облигации
Доходност за инвести- Облигации с лихвен купон – плаващ Обикновено лихвения процент е фиксиран,
торите
или фиксиран; доход на облигации определен въз основа на LIBOR в момента
под форма на отбив от цената (раз- на договаряне
ликата между емисионната и номиналната им стойност)
Цел
В зависимост от нуждите на банката Основната цел на негоцируемите депозитоблигационния заем може да се ни сертификати е да привличат корпораизползва за рефинансиране на други тивни депозити и се характеризират, като
заеми или инвестиционни цели
гъвкав ресурс за отпускане на краткосрочни кредити. Или те възникват като вид
атракция.
Номинал
Номиналът на една облигация може Един сертификат обикновено е с номинал
да варира и да бъде на сравнително над 100000 единици
ниска стойност
Според схемата за по- Облигации с погасяване на главни- Номинала по депозитния сертификат се
гасяване на заема
цата на падежа; облигации с погася- погасява на падежа
ване на главницата и лихвите в определен срок
Според
възможността Някои от облигациите дават възмож- При тях не съществува такава възможност
им да се конвертират в ност на инвеститора да ги конвертира в акции
акции
Според начина на пога- Обикновено се договарят определе- Лихвата се погасява на падежа с изключесяване на лихвата
ни купонни плащания през периода ние на депозитни сертификати с матуритет
на матуритета
над 1 год.
Според изискването за Не съществува такова изискване
Депозитният сертификат удостоверява, че
откриване на депозитна
по депозитна сметка в банката има опресметка
делена парична наличност
Според възможността за Облигатерът може да срещне зат- Пазарът за депозитни сертификати е изкпласиране на вторичен руднение при желание за продажба лючително ликвиден
пазар
на определени дългови инструменти

могат да бъдат извършени едва след като бъдат публикувани всички необходими данни.
Ясно е, обаче, че тенденцията на кредитна
експанзия рязко се снижи. Едва ли скоро ще
може да бъде отчетен такъв висок кредитен
ръст, проблеми ще се появят и с набирането
на необходимия ресурс, поради изключително
ниските нива на основния лихвен процент.
Поемайки нелекия път на хармонизиране
на счетоводното и данъчно законодателство,
България заедно с другите страни ще трябва
да го извърви докрай. Отчетността на финансовите институции трябва да създава предпоставки за качествен анализ и контрол и за правилни инвестиционни решения. Ето защо е от
изключително значение финансовите отчети
да бъдат достоверни.
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THE LOAN MARKET IN BULGARIA, IN THE CONTEXT OF A COMPARATIVE
ANALYSIS WITH OTHER COUNTRIES (FINANCIAL AND ACCOUNTING ASPECTS)
Pavlina Dimitrova
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
The development of the loan market in Bulgaria, especially in the last year, with interest by the public. The
present trends of lending Rate index reflecting the ratio of the volume of the Bank loans and the volume of bank
deposits. Indicators has been made yet another three countries – Slovakia, Poland and Latvia. Derived are the
reasons for the results obtained. The payout is dealt with in the bank balance sheets and referred to the need for
harmonization of accounting terminology in order to harmonise the accounting requirements of the Member States
of the EU. It is supposedly the deposit certificates to be classified in deposits and not to the debt certificates. As
this points out certain differences between the two types of certificates.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И
РЕСУРСИ
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Резюме
Потреблението на продоволствени продукти е важно както за съществуването на отделния човек, така и
за националната сигурност на всяка страна. В доклада потреблението на продоволствени продукти се разглежда в три насоки: извеждане на основни тенденции в развитието му; изследване в динамика на равнището на
производството и на вноса им и оценка на възможностите на тези два източника на ресурси за потребление за
удовлетворяване на продоволствените потребности на страната.
Ключови думи: потребление, производство и внос на продоволствени продукти
Key words: consumption, production and import of food products

Въпросът за потреблението на продоволствени продукти е с непреходна актуалност, не
само защото е пряко свързан с отделния човешки индивид, но и защото потреблението
търпи промени в резултат на изменения в условията (икономически, социални, структурни и
др.). Това налага необходимостта от постоянното му анализиране и оценяване. Важността
на този въпрос произтича и от обстоятелството,
че по неговото равнище може да се съди за
здравния статус на населението, за степента на
развитие на икономиката и за националната
продоволствена сигурност на дадена страна.
Потреблението на продоволствени продукти
има различни измерения (количествени, качествени, структурни и др.) и предполага многопластово и многоаспектно изследване. Освен
това то е свързано с различни по характер области, касаещи производството, продоволствената култура, хранителните навици, националните традиции и други. Всичко това прави темата за потреблението на продоволствени продукти доста обширна. В статията вниманието
се насочва към следното: а) да се изведат тенденции в потреблението на основни продоволствени продукти в България; б) да се откроят
източниците за формиране на ресурси за потребление и в) да се оценят възможностите на
производството да удовлетворява продоволствените потребности на страната.
Обект на анализ в изследването са 13 продоволствени продукти, от които 7 (картофи,
фасул, домати, пипер, ябълки, десертно грозде
и яйца) са от селското стопанство и 6 (хляб и
хлебни изделия, свинско месо, птиче месо,
прясно мляко, кисело мляко и олио) - от хранително-вкусовата промишленост. При подбора
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им се отчита и фактът, че от една страна те са
представители на основни групи земеделски
култури и продукти от животински произход, а
от друга - те са важни за ежедневното потребление на българите.
Анализът на потреблението на продоволствени продукти обхваща периода 1992-2008 г.,
т.е. годините непосредствено след промените в
страната и прехода към пазарна икономика и
до днес, когато България е член на Европейския съюз.
Резултатите от анализа позволяват да се
направят някои констатации и обобщения:
1. В зависимост от промените, които настъпват през годините спрямо 1992 г., разглеждана като базисна, наблюдаваните продоволствени продукти могат да се обособят в три групи:
− при които потреблението намалява – 8
на брой продукта (61,5%). Ранжирането на тези продукти (във възходящ ред)
според дела им от постигнатото равнище през 1992 г. е следното: десертно грозде - 29,6%, свинско месо 40%, прясно мляко - 45,6%, кисело
мляко - 51,9%, пипер - 55,7%, хляб и
хлебни изделия - 62,6%, яйца - 71,8%
и олио - 84,7%;
− при които за някои години потреблението съвпада с това през 1992 г.: фасул (1998, 1999, 2003 и 2006 г.),
ябълки (1995, 1999 г.) и олио (2006
г.);
− при които потреблението се увеличава:
птиче месо с максимален размер с
52,5% (2008 г.) и при ябълките с
64,3% (2007 г.).

Дарина Русчева

2. Прегледът на спада на потреблението
по години в сравнение с 1992 г. показва, че
тази тенденция се проявява по-силно през първите години на прехода - 1994 г. (картофи,
фасул, олио и ябълки, съответно между 87,4 и
92,8% от равнището за 1992 година) и 1997 г.
(домати, пипер, яйца, птиче месо и кисело
мляко, като в случая спадът е между 51,9 и
71,2%).
3. Съпоставянето на потреблението на
продоволствени продукти през 1992 г., 2000 г.
и 2008 г. с постигнатото равнище през 1970 г.
води до обособяването на следните групи:
− продукти, чието потребление трайно
намалява и достига при хляб и хлебни
изделия до 39,8%, при прясно мляко до 49,2%, при пипер - до 55% и при
яйцата – до 81,4%;
− продукти, чието равнище на потребление се колебае около това, реализирано през 1970 г. – домати (1992 г. - с
2,4% над), а за останалите години от
2,9 до 5,3% под това равнище. Аналогична, още по-конкретно изразена е тази тенденция при свиското месо (1992
г. с 35,8% над, а през останалите години с 20-23,9% под равнището за
1970 г.) и единствено при картофите
потреблението за посочените години е
над сравняваното равнище за 1970 г.
4. Макар и фрагментарно е направено
сравнение на потреблението на 6 продукта с
количествата за потреблението им, посочени
във физиологичните норми за хранене на населението. Установява се, че през 1992 г., 2000
г. и 2008 г. българинът консумира свръх тези
норми картофи, фасул, хляб и хлебни изделия
и олио (многократно повече) и под препоръчителните норми яйца (от 69,4 до 83,6%) и мляко (от 31,2 до 67%).
Изводът, който може да се направи е, че
за съвременния българин е характерно силно
занижено потребление на основни продоволствени продукти не само спрямо началото на
прехода в България, но и спрямо постигнатото
равнище през минали години, като едновременно с това той се храни нерационално, като
залага повече на такива продукти като картофи,
фасул и хляб и хлебни изделия за сметка на
недопотреблението на важни за храненето продукти (мляко, яйца). Причините за това са различни. Част от тях се свързват с намаляването
на доходите и покупателната способност на
населението. Но резултатите от ограниченото и

непълноценно хранене водят до негативни последици, които се преодоляват за дълго време.
Основните източници на ресурси за потребление на продоволствени продукти са стоковото производство, производството на домашните стопанства и вносът.
Основен източник на ресурси за потребление на продоволствени продукти са селското
стопанство и хранително-вкусовата промишленост. За изследвания период са характерни
следните тенденции: за анализирания период
при повечето продукти производството намалява. При 3 продукта е налице тенденция на
трайно намаляване в сравнение с 1992 г. – за
ябълките, които достигат едва 11,3% (2008 г.),
свинско месо – 25% (2001 г.) и мляко –
51,8% (2003 г.). При картофите само през
1999 г. равнището на потребление съвпада с
това за 1992 г. Има и години, през които при
отделни продукти се наблюдава и увеличение в
сравнение с 1992 г. Типична в това отношение
е 1995 г., през която увеличението спрямо
1992 г. при различните култури (подредени във
възходящ ред) е както следва: картофи – с
14,5%, десертно грозде – с 15%, яйца – с
19,2%, домати – с 19,6% и фасул – с 57%.
Епизодично за отделни години се наблюдава
увеличаване на производството при хляб и
хлебни изделия с 5,3% (1993 г.), олио - с 23%
(1997 г.) и птиче месо – с 33,5% (2002 г.).
В потвърждение на това, че тенденцията на
намаляване на производството на основни продоволствени продукти в селското стопанство и
хранително-вкусовата промишленост е резултат от дългогодишно трайно натрупване на негативи е обстоятелството, че за по-голямата
част от наблюдаваните продукти 9 (70%) равнището на производство през 2008 г. спрямо
най-добрите постижения за периода 1970-1989
г. е силно ограничено. Като изключително тревожно може да се характеризира производството на фасул, което достига едва 4,9%, на
ябълки - 5,5%, на десертно грозде - 6,9%, на
домати - 16,3% и на пипер – 25,9% от обема
на производството в миналото. Това са продукти, които са основни не само за храненето на
българина, но и за експорт, за които има благоприятни условия за производство в страната
и са традиционни (емблематични) за българското земеделие. Свиването на обема на стоковото производство е с негативни последици не
само за крайното потребление на продоволствени продукти, но и за развитието на преработвателната промишленост, която използва суро131
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вини от селското стопанство и за формирането
на експортните ресурси на страната.
Производството на продоволствени продукти в домашните стопанства на населението
има определено място в бита и традициите на
българина особено на хората в селата и помалките градове на страната. Подходът, който
се използва в случая се основава на идеята, че
разликата между потребените и купените количества продоволствени продукти се осигурява
от домашните стопанства. Количествените измерения на произведените в домашните стопанства продукти се определят на основата
информация за потреблението им, за закупените количества от тях в домакинствата, за средния брой на членовете на едно домакинство и
средногодишния брой на населението на България за съответните години.
В условията на ниски доходи и висока безработица най-общо казано се засилва интереса
на българина към домашните стопанства като
източник на препитание и продоволствено оцеляване. Производството на продоволствени
продукти в домашните стопанства се очертава
като важен, допълнителен източник на продукти,
формиращи общите ресурси за потребление. И
в този смисъл през първата половина на разглеждания период (до 2000 г.) посочената тенденция може да се оцени като положителна,
като една допълнителна възможност за удовлетворяване на продоволствените потребности
на значителна част от населението в селата и
по-малките градове. Важното обаче е да се
наблюдава и регулира мащаба на производството в домашните стопанства, за да не се стигне до ситуации, когато за някои продукти производството в домашните стопанства да се разрасне и да надхвърли своето предназначение и
отредените му функции. На дневен ред стои
въпроса за регулиране на мястото и ролята на
производството в домашните стопанства като
допълнителен източник на продоволствени ресурси за потребление.
През 2008 г. в сравнение с 1992 г. размера на производството в домашните стопанства се свива, което е една положителна тенденция. При различните продукти намалението
е различно. Така например при свинското месо
производството в домашните стопанства през
2008 г. достига 20,5% от това през 1992 г.,
при яйцата - 45,1% при птичето месо - 66,7%
и т.н. Прави впечатление, че темповете на намаляване на производството в домашните сто-
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панства са по-плавни на фона на по-силно изразените сривовете в стоковото производство.
Предназначението на вноса на продоволствени продукти е да осигурява необходимия
асортимент на предлаганите за потребление
продукти (в случаите, когато в дадена страна
няма подходящи условия за отглеждането на
земеделски култури и производството на продукти – например цитрусови плодове, банани,
кафе и др.) и да покрива възникнали дефицити
при някои продукти.
В сравнение с минали години, когато в
листата на внесените в България продоволствени продукти са влизали преобладаващо такива, за които няма подходящи почвеноклиматични условия и в по-малка степен - такива, предназначени да покриват дефицити,
през 2007 г. картината съществено се променя.
Наред с вноса на цитрусови плодове (53,9 хил.
т) и банани (39,2 хил. т) се осъществява внос и
на пресни плодове (204,7 хил. т) и на зеленчуци (148,3 хил. т). За същата година обема на
вноса на домати представлява 30,3% от производството им, при пипера този относителен дял
е 17,4% и при картофите – 8,9%. Друга особеност на вноса на продоволствени продукти е
неговата неритмичност по отношение на количествата по години.
Независимо от динамиката, размера и
ритмичността на вноса на основни продоволствени продукти и допълващата роля на продуктите, произвеждани в домашните стопанства на
населението, основен източник на ресурси за
удовлетворяване на продоволствените потребности на хората в страната си остава стоковото
производство. Освен това равнището на национална продоволствена сигурност за всяка страна, включително и за България до голяма степен зависи от възможностите на производството в селското стопанство и хранителновкусовата промишленост да покриват продоволствените потребности на населението. Някои автори (Коловкин, 2006) разширяват обсега и отбелязват, че продоволствената сигурност
е постигната, когато агропромишления комплекс на страната е в състояние да осигури
производството, съхранението, преработването
и снабдяването на гражданите в страната с основни продоволствени продукти в количество и
асортимент, необходими за активен здрав живот. В подкрепа на горното са и някои авторови
становища по отношение на това, че продоволствената сигурност се свързва с възможността
да се осигурят на населението на дадена стра-
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на продоволствени продукти от собствено производство в размер минимум 70% (Мудрак Р.,
2007), че на съвременния етап на развитие в
страните може да се постигне продоволствена
сигурност само чрез повишаване на равнището
на производството на продоволствие (Ушачев,
И., 2006) и, че първият и най-важен фактор,
който влияе върху продоволствената сигурност
е формирането в дадена страна не просто на
стабилно, но и на стабилно развиващо се стопанство (Власов В., 2006).
Изхождайки от изложените по-горе постановки определен интерес за изследването представлява открояването на възможностите на
стоковото стопанство, допълнено от производството в домашните стопанства на населението
за удовлетворяването на продоволствените
потребности на страната, определени на основата на потреблението на продоволствени продукти на човек и средногодишния брой на населението на страната. Съпоставянето на потребностите с количествата, произведени в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост за 1992 г. показва, че при основната част от наблюдаваните продукти 8 на брой
(картофи, домати, пипер, ябълки, десертно
грозде, свинско месо, яйца и олио) стоковото
производство е било в състояние да покрива
продоволствените потребности на страната.
Ако към ресурсите от стоковото производство
се прибавят и тези от домашните стопанства се
постига удовлетворяване на потребностите и
при фасула и птичето месо.
През 2008 г. картината е противоположна
на описаната по-горе. В резултат на свиването
на стоковото производство на продоволствени
продукти се увеличава броя на продуктите 10,
при които то не може да покрие продоволствените потребности на страната от тях. Дори и с
ресурси от домашните стопанства това не може да се постигне. Например при доматите общите ресурси покриват едва 20,1% от потребностите, при ябълките – 56,1%, при птичето
месо – 91,9%.
Изводи и препоръки
1. По отношение на потреблението на основни продоволствени продукти в България определено може да се каже, че то е силно ограничено, нерационално от физиологична гледна
точка и е предпоставка за изключително негативни последици за всички възрастови групи на
населението, особено за подрастващото поко-

ление българи. В тази посока препоръките могат да се сведат до следното:
− преодоляване на продоволствения дефицит;
− подобряване на качеството на продоволствените продукти. Това касае качеството на готовата продукция, произвеждана в страната, кумулиране на
ефекта на качеството не само в производството, но и в останалите звена на
продоволствената верига: преработване, съхранение, транспортиране и търговия. Въпроса за качеството на продоволствените продукти, произвеждани
в България след присъединяването й
към Европейския съюз е важен, както
от гледна точка на спазване на общите
изисквания, така и по отношение на
повишаване на конкурентоспособността на българските продоволствени
продукти на пазара на Общността.
Следва да се предявяват високи изисквания и към качеството на продоволствените продукти, обект на внос;
− гарантиране на безопасност на потребяваните продоволствени продукти.
Безопасността на храните е неразделна част от политиката на Европейския
съюз за опазване на здравето на потребителите;
− подобряване на качеството на продоволствените продукти е свързано и със
спазването на фито-санитарните и ветеринарно-медицинските
изисквания.
Тези изисквания се контролират много
строго и при неспазване се налагат
санкции;
− формиране на нови продоволствени
потребности на населението на страната, разгледано като обогатяване на
номенклатурата на предлаганите продоволствени продукти.
2. Размерът на стоковото производство на
продоволствени продукти в България днес е
резултат от сложилите се дълготрайни негативни тенденции на силното му ограничаване, което се отразява негативно върху възможностите
му да удовлетворява потребностите на страната и представлява заплаха за националната
продоволствена сигурност на страната. По отношение на бъдещото развитие на стоковото
производство на продоволствени продукти в
България усилията следва да се насочат първоначално към преодоляване на тези негативни
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тенденции, стабилизиране на производството и
създаване на условия за неговото разширяване.
Високите изискванията на потребителите на
продоволствени продукти за качество поставят
изисквания и към техническото и технологично
обновление на производството в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
Производството на продоволствени продукти
следва да се основава на възможностите за
пълноценно използване на природния и трудовия потенциал на страната за производството
на висококачествени и конкурентни продукти.
Едновременно с това следва да се отчита и
опазването на околната среда на входа на производствения процес, с оглед да се осигуряват
екологично чисти ресурси при производството
на крайните продукти, да се внедряват технологии, които също така са насочени към съхранението й за идните поколения.
3. По отношение на износа на продоволствени продукти от България определено усилията трябва да се насочат към увеличаване на
ресурсите, заделяни за него, да се повиши качеството на експортната продукция, да се отвоюват пазари и възстанови доброто име на
България на международните продоволствени
пазари. Що се отнася до вноса на продоволствени продукти то той следва да е целенасочен.
Към вносните продукти да се поставят високи

изисквания за качество. Не без значение и въпроса доколко вноса ще подпомага производството в страната или той ще бъде препятствие за
него. Вносът не следва да влияе негативно на
производството в страната.
4. България трябва да се стреми към производството и предлагането за потребление на
своите граждани на такива продоволствени
продукти, които са достатъчни по обем за
удовлетворяване на потребностите, с гарантирано качество, богата номенклатура. А за потребителите на продоволствени продукти в рамките на Европейския съюз да се предоставят
продоволствени продукти, които освен с изброените характеристики се отличават със своята
конкурентоспособност, уникалност относно
природно-географския си произход, екологичност и национална идентичност.
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CONSUMTION OF FOOD PRODUCTS IN BULGARIA – TRENDS AND RESOURCES
Darina Ruscheva
Institute of Economics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
The consumption of food resources is important both for the existence of the individual, as well as for the
national security of each country. The paper analyses the consumption of food resources in three directions: first,
main trends in its development, second, dynamics in the level of its production and import and finally, evaluation
of the possibilities of these two sources of consumption resources to satisfy the food needs of Bulgaria.
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РЕГУЛИРАЩАТА РОЛЯ НА БОРСИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ
НА СИВАТА ИКОНОМИКА
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Резюме
Производството и търговията формират пазарите като сложна система от икономически отношения между производители и потребители. Тяхното развитие поражда различни механизми за функционирането им, които противодействат на пазарната стихия и безредие. Един от тези механизми е борсата. В доклада се анализират процесите, свързани с проявлението на българските борси като барометър на икономиката и тяхната регулираща роля за ограничаване на сивия сектор в нея. На тази основа се маркират проблемите и насоките за
развитие на борсите като действителна регулативна пазарна структура, която подпомага бизнеса, внася ред и
сигурност на конкретните пазари и с това съдейства катo фактор за устойчиво развитие.
Ключови думи: борса, борсови операции, борсов контракт, сива икономика
Key words: stock exchange, stock exchange operations, stock exchange contract, grey economics

Увод
Процесът на глобализация доведе до първата световна икономическа и финансова криза
след кризата от 1929 – 1933 г. Финансовата
нестабилност, започнала от пазара на ипотечни
кредите в САЩ, се пренесе и влоши икономическия климат на европейския континент. Найосезателно тя се прояви по линия на взаимодействието на капиталовите пазари и големите
загуби, понесени от тях.
Негативните последици от финансовата
криза предизвикаха спад на икономическия
растеж, нарастване на безработицата и равнището на цените на основните потребителски
стоки, фалити на бизнесмени и търговци, разширяване на сивата икономика, корупция и др.
При така сложилата се ситуация пазарните
субекти са неспособни самостоятелно да се
справят с възникналите проблеми. Необходима
е държавната намеса в качеството й на разпоредителен механизъм със съответни инструменти и средства. Чрез ефективно функциониране на институциите от публичен характер
(правителство, парламент), частен (стокови и
фондови борси, тържища и др.) или доброволен
характер (фондации, сдружения, синдикати,
браншови камари и др.) се разработват правила, основани на прагматизма в действията на
стопанските субекти и държавата, определящи
как най-ефективно може и трябва да се произвежда, продава, кредитира, субсидира и инвестира в инфраструктурни проекти и т.н.
В тази връзка институционализираните
борсови пазари в лицето на стоковите и фондовите борси се явяват като продължение на регулиращата роля на държавата в икономиката,

основани на определени правила и процедури,
гарантиращи и защитаващи правата на всеки
стопански субект, участващ на тях. Те са основен инструмент за свиване на сивия сектор в
търговията с масови борсови стоки и ценни
книжа. Чрез тях могат да се пресекат и данъчни
измами (неплащане на данъци, източване на
ДДС), да се защитят стопанските субекти от
ценови и други рискове.
Предвид голямото значение и роля на борсите като алтернатива на неорганизираните
пазари, изслеването в доклада има за цел:
− проучване на възможностите на борсовите пазари като организирани пазари
за ограничаване на скритата икономика в условията на глобалната финансова криза;
− специфициране на проблемите на борсите и скритата икономика;
− формулиране на стратегически перспективи и действия за развитие на борсите в качеството им на фактор за ограничаване на „сивите” дейности в
икономиката;
За постигане на целта се разглеждат следните проблеми:
− анализ и оценка на стоковите и фондовите борси;
− сравнителни характеристики на значението и ролята на борсите за ограничаване на скритата икономика;
− изводи и препоръки, базирани на проучванията в областта на борсовата
търговия и теоретичните разработки в
тази област;
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1. Регулиращата рола на борсите за ограничаване на скритата икономика
Оценките за размера на сивия сектор в
България от 1990 г. до сега, според Индекса за
скритата икономика, варират между 16% и
38% от БВП, което нарежда страната ни сред
най-сивите нови страни членки на ЕС. Като найсилно засегнати се оказаха трудоемките отрасли: строителство, селско стопанство, услугитe
(ремонти, частно образование, здравеопадване)
и др. Значително „сиви” области съществуват и
в промишлеността-акцизния сектор (производство на алкохол, цигари, горива), транспорта,
текстилния отрасъл и др.
Изследванията на скритата икономика на
страните от ЕС по отношение на укривани доходи през последните години, начело на класацията стои Италия - 51,2% от облагаемите
доходи, Румъния - 42,4%, България – 39,3% и
т.н.
Световната финансова криза е един от
факторите, повлиял за увеличение на обема на
скритата икономика. Подобно влияние се отразява негативно върху процесите, свързани с
устойчивото развитие на икономиката. Това
обуславя обективна необходимост от незабавни
мерки в посока на ограничаване на сивия сектор. Тук известен принос могат да окажат борсите (стокови и фондови борси) като институционализирани пазари на едро, които търгуват
по определени правила и процедури.
Борсовите пазари на стоки и ценни книжа
притежават възможности да привличат участие
на бизнеса и населението в организираната,
гарантирана и финансово защитена борсова
търговия вместо ориентирането им в определени случаи към „сиви” дейности от икономиката. Те са заложени в тяхната правна и институционална уредба.
Правната уредба на борсите включва борсови закони, чрез които държавата регулира
борсовата дейност на страната.:
− Законът за стоковите борси и тържища
(ЗСБТ) кокретизира основните правила
за борсова търговия и органите за управление на борсата. Чрез контрола на
държавата се търси оптималното решение между противоречивите интереси
на купувачи и продавачи на дадена стока в условия на нормална конкуренция.
− Законът за фондовите борси и ценните
книжа (ЗФБЦК) урежда емитирането на
ценни книжа и извършването на сделки
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с тях, правата и задълженията на участниците в сделките.
− Законът за публично предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК) осигурява защита
на инвеститорите в ценни книжа като
урежда създаването на условия за развитие и функциониране на открит и
ефективно работещ пазар, гарантиращ
обществено доверие в него.
За успешно развитие на борсите като организирани пазари, които гарантират интересите на двете страни в сделките съдействат не
само борсовите закони, но и съответните борсови институции за регулиране и контрол по
спазване на тези закони. :
− Държавната комисия по стоковите
борси и тържища (ДКСБТ) осъществява контрол на стоковите борси чрез
предварителен контрол посредством
издаване на лиценз на борсата за упражняване на дейност и последващ
контрол чрез проверка за спазване на
закона и условията, посочени в лиценза.
− Комисията по финансов надзор (КФН)
е държавна институция, която лицензира фондовите борси, инвестиционните
посредници и инвестиционните дружества, утвърждава проспектите при
емитиране на акциите, води регистър
за фондовите борси и инвестиционните
дружества, чиито ценни книжа се
предлагат публично.
− Централният депозитар (ЦД) е национална автоматизирана информационна
система за съхранение и управление
на ценните книжа. Неговите функции
включват: регистриране на всички
сделки с ценни книжа, сключени на
фондовата борса; прехвърля собствеността на книжата след регистрацията
им; извършва клиринг (уравняванe) на
плащанията и сетълмент (разчети) по
сделките като уведомява членовете за
задълженията им за предаване или
плащане на ценните книжа.
− Борсовите асоциации (БА) обединяват
усилията на отделните борси за стриктно приложение на борсовите принципи. Съдружниците в тях се координират за решаване на задачи, свързани с
подготовка и предлагане на нормативни актове за борсова търговия; разработване на борсови правила и др.

РЕГУЛИРАЩАТА РОЛЯ НА БОРСИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СИВАТА ИКОНОМИКА

−

Борсовата институция (борсата) като
организация с нестопанска цел регламентира законосъобразността на борсовата дейност чрез Общото събрание,
борсовия устав и борсовия правилник.
В конкретен план регулиращата функция
на борсата преследва осигуряване на реална и
прозрачна търговия по цени, образувани от
търсенето и предлагането на стоките и книжата
като се базира на строго принципни положения:
− всяка борса има утвърден график за
провеждане на борсовите сесии. Всяка
сделка, сключена извън времетраенето
на конкретната борсова сесия, се счита за недействителна;
− борсата регулира нивото на долната
(limit down) и горна граница (limit up)
на цените по отношение цената на откриване (open price) за всяка борсова
сесия. В случай на неизбежни свръхколебания на тези цени извън определените гранични стойности, управлението на борсата спира търгуването до
възстановяване на равновесието;
− борсата определя минималното количество стока, което може да се продаде или купи върху основата на един
борсов контракт. Това количество, известно като един лот (lot) представлява
най-малката доставна единица като
обект на търгуване;
− електронно подаване на поръчките за
борсови сделки от клиентите на посредниците чрез интернет;
− борсовия правилник ограничава допустимото количество на закупуваните
фючерсни контракти с една и съща позиция (месец на доставка) от един и
същи брокер и с това пресича възможността за монополизиране на борсовите поръчки от един брокер;
− борсата предоставя качествени информационни услуги, обзори и анализи, което издига нейната роля на източник на обективна, редовна и аналитична информация за цените в света,
региона и страната.
Изложените характеристики на борсовите
пазари разкриват техните предимства и възможности да привличат стопанските субекти
активно да търгуват с борсови стоки и по този
начин да противодействат на прояви от сивата
икономика.

2. Анализ на състоянието и проблемите на
стоковите и фондовите борси
На фона на неблагаприятната международна икономическа конюнктура, предизвикана
от финансовата криза, развитието и функционирането на стоковите борси се характеризира
с разнопосочни тенденции:
− нарастнала активност и високи обороти с борсови стоки (от 44 млн. лв.
през 1998 г. реализирания оборот
достига 663 млн. лв. през 2008 г.);
− спад в обема на борсовия оборот през
2009 почти наполовина спрямо 2008
г.;
− спад в обема на сключените сделки
спрямо предходните години;
− продължаваща тенденция на преобладаващи сделки с нехранителни стоки,
следвани от сделки със зърнени храни;
− традиционно търгуване на горива и
енергоносители от групата на нехранителните стоки, следвани от химикалите;
− сезонно поскъпване на земеделските
продукти;
− стоковите борси работят като пазари
за спот сделки, а не като пазари за
фючерсни сделки. За сега на стоковите борси работи само една клирингова
система с добър арбитраж на спот
сделки.
Проявилите се тенденции под влияние на
финансовата криза очертават възникналите
проблеми, възпрепятстващи реализацията на
стоковите борси като регулирани пазари на
стоки, съдействащи за осигуряване на определено устойчиво развитие в определени сектори
на икономиката:
− стагнация на борсовия пазар на стоки
при която отсъстват реални купувачи
и реални цени. Търсят се малки количества на символични цени;
− чувствително намалено търсене на
традиционно търгувани борсови стоки- земеделски продукти, горива, химикали;
− формиране на големи количества нереализирана продукция на агробизнеса и затваряне на средства в стоки.
Като резултат следват големи загуби;
− липса на съвременна клирингова система за фючерсните сделки в лицето
на клиринговата къща, която осъщес-
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твява финансово счетоводното им обслужване.
Българския капиталов пазар в лицето на
фондовата борса се оказа значително засегнат
от финансовата криза през периода 2007-2009
г., което рефлектира в проявилите се тенденции в неговото развитие:
− непрекъснат спад на общия оборот на
фондовата борса като през 2009 г. той
намалява почти наполовина (44,4%)
от 2,91 млрд. лв. през 2008 г. на 1,56
млрд. лв. през 2009 г.;
− намаляване на броя на сключените
сделки 49,4% от 400761 през 2008 г.
до 202726 през 2009 г.;
− значителен спад на борсовите котировки спрямо предишните периоди
и
спрямо западноевропейските страни,
САЩ и азиатските капиталови пазари;
− оттегляне на много чуждестранни инвеститори от страната под влияние на
ипотечнита криза в САЩ и последвалата я финансова криза в международен мащаб;
− липса на инвестиционна култура на
населението. Само малка част от населението разпознава и оценява инвестициите като алтернатива на спестяванията им.
Проявилите се тенденции очертават сериозни проблеми в развитието и функционирането на фондовата борса като организиран, регулиран и перфектен пазар, способен да привлича и пренасочва инвестициите на фирмите и
населението към борсовия подиум, вместо към
„сиви” дейности на икономиката.
− ниските обороти, продължителните
спадове на борсовите котировки, спадът на броя на сключените сделки и
поевтиняването на ценните книжа възпрепятства
компаниите (фирми) да
набират капитал през борсата чрез емтирането на акции (дялове и книжа) и
облигации (дългови книжа). Под влияние на световната финансова криза
настъпи паническа разпродажба на акции на местния пазар, а страхът и неопитността на родните инвеститори доведе до ситуация, при която найкачествените публични компании се
търгуват под ликвидната им стойност.
Малките борсови обороти от 1-2 млн.
лв. генерират и малки комисионни за
борсовите посредници между 10-20
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хил. лв. (при 1% комисионна за инвестиционните посредници). При такава ситуация една част от инвестиционните посредници не могат да покрият
оперативните си разходи чрез комисионната, които генерират техните клиенти. Следват банкрути, фалити, сливания и придобивания, които увеличават пазарния дял за едни и намаляват
този дял за други;
− силен конкурентен натиск от другите
канали за финансово посредничество –
банките, застрахователната система,
лизингът;
− слаба ликвидност на фондовия пазар
(максималния брой сключени сделки
от общия обем на предложените сделки) поради пренасочване към сключване на сделки с „нетипични” борсови
книжа – компенсаторни инструменти,
инвестиционни бонове, остатъчни дялове от държавни дружества от една
страна и липсата на качествени дружества, отговарящи на изискванията на
фондовата борса от друга страна;
− слабо участие на бизнеса и населението както в емитирането, така и в инвестирането в акции поради неинформираност и непознаване предимствата
на този начин на финансиране. Според
проведени анкети в 80% от представителите на бизнессредата и 65% от населението не познават емитирането на
акции като алтернативен начин за финансиране, което подчертава ниската
популярност на капиталовия пазар
сред емитентите и инвеститорите;
Съвкупността от посочените и ред други
проблеми показва необходимостта от стратегически промени с цел преодоляване стагнацията
на фондовия пазар и реализация на предимствата му на организиран и регламентиран пазар,
съдействащ за устойчиво развитие на икономиката на страната.
Финансовата криза предизвика изменения
и в скритата икономика. Според икономическата теория в условията на криза делът на скритата икономика следва да се увеличава. Противоположно на тази логика Индексът на скритата икономика отчита тенденция към спад на
сивия сектор за бизнеса и покачване при населението. Като причини за тази противоречива
динамика могат да се посочат:

РЕГУЛИРАЩАТА РОЛЯ НА БОРСИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СИВАТА ИКОНОМИКА

−

общия спад на скритата икономика произтича от настъпилата рецесия в българската икономика под влияние на кризата и свиване на бизнеса в повече стопански сектори като строителството,
селското стопанство транспорта, услугите, акцизните дейности и др.;
− спадът на скритите обороти само в
сферата на вноса и износа;
− проявилата се трайна и устойчива тенденция на увеличаване на относителния
дял на заетите с официално сключени
договори със „скрити клаузи”, което
означава минимално официално възнаграждение и допълнително изплатени
суми на „ръка”, т.е допълнително недекларирано възнаграждение;
− тенденцията на нарастване на „сивотата” на трудовите отношения. В определени случаи и сфери работодателите
наемат работници, без да сключват договор с тях, договарят по-ниско заплащане за оставане на работа във фирмата и т.н;
− тенденцията на рязък скок на скритата
търговия със цигари, алкохол и горива.
Според проучванията на големите тютюневи компании сивият пазар на тяхната продукция нараства от 8-12% през
2007 г. на 25-29% през 2009 г. Същевременно Агенция Митници потвърждава спадане на приходите от бандероли с 270000 спрямо 2008 г., независимо че акцизът се е повишил с 5060% на кутия.
Предвид проявилите се тенденции в развитието на борсите и скритата икономика следва
изводът, че борсите в условията на финансовата криза са възпрепятствани да влияят като
алтернатива на неорганизирания пазар и от тук
за ограничаване на сивата икономика поради
посочените и ред други причини.
3. Насоки за развитие на борсовите пазари и
ограничаване на скритата икономика
Сега и в следващите няколко години ни
очаква труден и продължителен период на рецесия. При тези условия борсовите пазари като
пазари за финансиране на бизнеса и в определени случаи съдействащи за ограничаване на
скритата икономика трябва да решат редица
проблеми в следните насоки:
− Преодоляване на застоя и липсата на
инвестиране в сделки с ценни книжа

−

−

−

−

чрез промени в правителствената политика за приватизация на миноритарни
пакети от ключови енергийни и други
държавни дружества, което ще привлече местни и международни инвеститор.
Като пример в това отношение може да
послужи борсовата приватизация на
миноритарния пакет на БТК, която силно раздвижи борсовата търговия през
2005 г. и немалко чуждестранни инвеститори стъпиха на Българската фондова
борса. Печалбите от търговията с книжата на БТК ги устроиха и те вложиха
средства и в други компании, търгувани
на борсата. Изпитаната практика на
БТК представлява надежден подход, че
приватизация над 15% от капитала на
ключови дружества ще доведе до ефекта на БТК.
Стимулиране емитирането на дългови
ценни книжа (облигации, конвертируеми
облигации, общински облигации) чрез
популяризирането им като форма на
допълнително финансиране. От важно
значение в това отношение се явява популяризирането на общинските облигации като форма за допълнително финансиране на общинските бюджети в
България.
Повишаване на инвестиционната култура на бизнеса и населението за участие
в прозрачната борсова търговия. За тази цел следва да се засили информираността на бизнеса да разпознава кога,
как и в какви случаи да прилага борсовото финансиране чрез издаване на акции и облигации като алтернатива на
банковото финансиране чрез кредити от
една страна и информираността и познанията на населението да разпознава
инвестициите в акции като алтернатива
на спестяванията им от друга страна.
Повишаване на корпоративното управление като се потърсят начини за стимулиране на емитентите да прилагат
принципите, заложени в Националния
кодекс за корпоративно управление и
по-високи стандарти на управление като
основа за подобряване на имиджа ва
българския капиталов пазар, повишаване на доверието на инвеститорите и
привличането на чужди инвеститор
Законова уредба на своевременно изграждане на клирингова къща към сто139
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ковите борси за фючерсните сделки с
борсови стоки. Като възможност в това
отношение може да се използва идеята
за Паневропейска клирингова къща, която да повиши сигурността на междубанковите разплащания и транзакции.
Заключение
Основната мисия на борсите е свързана
със създаване и развитие на организирани и
регулирани пазари на стоки и ценни книжа,
които да осигурят равен достъп до пазарната
информация и еднакви условия за участие в
търговията с борсови стоки. Лоялната и ефективна борсова търговия привлича компаниите и
населението да инвестират в тях вместо в някои „сиви” дейности на икономиката. В сегашните условия тази мисия е възпрепятствана в
определена степен от финансовата криза от
една страна и от противоречивата динамика на
скритата икономика от друга. В тази връзка
необходими са законови и институционални
промени и подходяща стратегия за развитието

и функционирането им в редица насоки, някои
от които са маркирани в настоящата разработка.
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THE REGULATING ROLE OF THE STOCK EXCHANGE FOR THE LIMITATIONS OF THE
GREY ECONOMIC
Tsonka Laleva
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
The process of manufacturing and the business relations create the world market as a complicated system of
economics relations between the vendors and the customers. Their development brings to diverse mechanisms and
functioning, which oppose to the market chaos and disorder. One of those mechanisms is the stock exchange. In
the report are analyzed the processes which are related of the Bulgarian stock exchange as a barometer of the
economics and their regulating role for the limitations of the grey sector in it. On this base are marked the
problems ways for development of the stock exchange as an actual regulating market framework, which helps the
business, enforce confidence and safetiness in the concrete markets and thus acting as a main factor for stable
development.
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Резюме
В последните години пазарът на фючърсни сделки с нефт се развива твърде динамично. В контекста на
глобалната финансова криза, той постави нови ценови рекорди. Впечатляващият ръст на цените на нефта за
по-малко от месец и половина може да даде нови сили на нефтените „бикове”, чиято увереност през последните дни се поддържа от различни събития с политически, военен и метеорологически характер. Бурното покачване на цените на нефта, достигнало невероятни рекорди, се извършва в условия, когато стоковите запаси
на нефт и нефтопродукти в САЩ са в границите на нормалния сезонен диапазон. Стоковите запаси на нефт и
нефтопродукти в Америка – най-големия световен потребител на енергийни източници, винаги са били основен
фактор за определяне на конюнктурата на пазара на нефт. Значително влияние върху дикамиката на търговете
с фючърси ще оказват очакванията на данните от САЩ за запасите на суров нефт и бензини, както и за обемите на нефтопреработката. Според прогнозите на експертите запасите от нефт в САЩ ще намалеят на фона на
нарастването на преработката.
Ключови думи: пазар, нефтени фючърсни сделки,ценови тенденции
Key words: market, oil futures transactions, price trends

Въведение
Петролът е национално богатство, основен
източник за доходи, една от стратегическите
енергийни суровини за икономиката на развитите и развиващите се индустриални държави.
Той е най-активно търгуваната стока в света и
е основен източник на енергия и суровина за
производството на значителен брой продукти,
като често е наричан „черно злато". Световните
центрове за неговата търговия са Лондон, Ню
Йорк и Сингапур. Съществува скрит или явен
сблъсък на интереси между тези страни на световния пазар на петрол. Петролните продукти в
момента са общо 43% от използваните в света
горива и 95% от горивото в транспорта. Според прогноза на френската инвестиционна банка Ixis-CIB през 2015 г. цената на барел петрол
ще достигне 380$. Човечеството потребява годишно повече петрол от средата на 80-те години, отколкото открива. От общо 67 страни производителки на петрол в момента, 54 вече
са достигнали своя peak oil, но техните добиви
значително намаляват. Десет от 21 от найголемите петролни полета в света, в същото
време са вече в упадък.
В същото време страните производителки
на петрол полагат значителни усилия те да определят световните цени на енергийната суровина. Това е причината да възникне обединението OPEC, чието значение значително намалява
с намаляване на абсолютният дял в предлагането на развитите държави. Новооткритите за-

лежи на петрол в Северно море и тяхното бързо усвояване създава условия да се избегне в
известна степен тази зависимост. Проучванията
в областта на добива на петрол показват, че
най-голям дял в световното производство на
петрол имат страните от Азия, следвани от Европа (заедно с Русия), като от европейският
добив повече от 1/2 се пада на Русия, а за Северноамериканското производство, въпреки
относително ниският обем може да се отбележи, че запазва своята постоянна величина. В
добива на петрол най-голям прираст бележат
Африка и Южна Америка. За Саудитска Арабия, която е начело в обединението, в първите
години на настоящето десетилетие идеалната
цена е 20-25$ за барел, докато на настоящия
етап се говори за 70-75$. Също така, от съществено значение е фактът, че националистите от обединението и Русия блокираха възможността, големи западни нефтени компании да
разработват нефтените полета в съответствие с
желанията си, като ги тласнаха към други места. Значителна част от усилията на тези компании са насочени в търсенето на нови находища.
Така например в Бразилия съвсем наскоро е
открито нефтено находище, в шелфа. В същото
време, Ангола за 7 години утроява добива на
нефт, съперничи си с Нигерия, след като влезе
в обединението за името „най-голяма нефтодобивна държава в Африка, на юг от Сахара” и
показва на практика колко бързо може да бъде
разработването на находищата. Може да се
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отбележи, че пазарът на петрол е непрозрачен,
а в много страни количеството запаси от нефт
е държавна тайна. От съществено значение е
международната търговия с петрол, поради
факта, че големите потребители на петрол са
зависими най-често от вноса на черното злато.
Проучванията в областта на вноса на петрол в света показва, че високо развитите индустриални държави са най-големите вносители
на нефт - САЩ е на първо място, с повече от
1/5 от световния внос, на второ място Япония с
около 15%, следвани от Германия, Италия,
Франция, Китай, Индия и Южна Корея.
Цел на разработката е да се изследват и
анализират новите ценови тенденции на пазара
на нефтени фючърси. В тази връзка е необходимо от една страна много добро познаване на
нефтения пазар, а от друга осъществяването на
пазарно - ценови проучвания свързани с минимизиране на разходите по импорта на нефт и
нефтопродукти и повишаване рентабилността
на нефтопреработващата промишленост. Това
се отнася не само за развитите и развиващите
се страни, но и за България, която осигурява
изцяло своето потребление на нефт чрез внос,
което в абсолютно изражение възлиза на около
10 млн. т годишно.
В тази връзка е необходимо да се изследва и анализира зависимостта „фючърсни
контракти–фючърсна борса”, връзката „цена–
петрол”, „цена–качество” и новите ценови тенденции на пазара на нефтени фючърси.
1. Фючърсни контракти и фючърна борса
На фючърсната борса определяща е търговията с петрол, зърно, мед и други. За да се
търгува успешно на фючърсния пазар е необходимо да се изясни същността на фючърсния
контракт, като основен изграждащ елемент на
този пазар и се посочи как работи този контракт. „Фючърсният контракт е споразумение
между продавач и купувач, в което продавачът
се задължава да достави определена стока на
купувача на определена дата и на определена
цена” [1]. Споразумение идва от англ.
„contract" и осигурява правото и задължението
на страните да купуват или продават (различават се от опциите по това, че купувачът на опцията има само правото, но не и задължението).
Фючърсните контракти са стандартизирани
договори, които се търгуват на регулирани пазари, за покупка или продажба на актив или
инструмент, които ще се доставят в бъдещето
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на определена дата и предварително определена цена. Те покриват разнообразие от продукти, като борсови индекси, лихвени проценти,
валути, стоки и суровини. Фючърсните контракти се диференцират в две категории: стокови фючърси - базирани на физически стоки,
които могат да израснат, да се отгледат и добият, както и да се транспортират от едно място на друго и се включват в следните сектори:
аграрен; базови метали; енергиен; месо; ценни
метали и др. и финансови фючърси - базирани
на финансови продукти, като облигации и индекси и се включват в следните категории: облигации; валути; краткосрочни лихвени проценти; борсови индекси.
Всеки фючърсен контракт има определена
дата, на която изтича (дата на известие; дата на
падеж; дата на доставка) и определена дата, до
която може да се търгува. Първият ден, в който
продавачът известява купувача за доставката на
основната стока е датата на известие. Датата
на падеж на фючърсния контракт е всъщност
последният ден, в който той може да се търгува (датата, на която контрактът изтича). Датата
на доставка е последната дата, на която стоката може да бъде доставена от продавача на купувача и е позната още и като дата на сетълмент („Settlement date”). Между датата на известие и датата на доставка може да се осъществи доставката. Има два типа фючърсни
доставки: физическа доставка и кешов сетълмент. При физическата доставка купувачът получава съответната стока по контракта. При
кешовия сетълмент не очакваме да получим
нематериален актив (какъвто е например борсов индекс), а получаваме паричния еквивалент
на основния актив. Доставката никога не се
извършва до дома дори да е получена физически стоката, а се използват специални предварително определени места за съхранение на стоката, до които тя ще бъде доставена (в зависимост от всеки контракт). Преди да изтече контрактът трябва единствено да се затвори позицията. Всъщност повечето търговци – спекуланти и хеджъри – затварят текущите си позиции. Само около два процента от всички фючърсни контракти достигат до реална доставка.
Трябва да отбележим, че фючърсните контракти изтичат всеки месец, но не всяка стока
се търгува всеки месец. Преди да се търгува с
определена стока трябва предварително да се
запознаем с нейните индивидуални качества и
дати на падеж. Всеки контракт има уникален
обозначаващ символ, който показва характера
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на стоката и кога изтича контрактът. Всеки
обозначаващ символ съдържа три компонента:
идентификация на инструмента, месец на изтичане и година на изтичане.
Например, обозначаващият символ на суровия петрол, който изтича през октомври
2008, е CLV8. „CL” показва вида на инструмента. „V” показва месеца на изтичане. „8”
показва годината на изтичане. Ако контрактът
суров петрол изтича през април 2011, тогава
символът ще бъде CLJ11. Списъкът с месечните кодове помага при избора на конкретни фючърсни контракти: F - Януари; G - Февруари; H
- Март; J - Април; K - Май; M - Юни; N - Юли;
Q - Август; U - септември; V - Октомври; X Ноември; Z - Декември.
Изследването и анализа показват, че фючърсите са строго стандартизирани. В тях изрично се посочва количеството и качеството на
актива, месеца на изтичане на контракта, времето на доставка и всички други детайли по
транзакцията. При сетълмента едни контракти
изискват реална физическа доставка, а при
други се извършва парично плащане на ценовата разлика между пазарната и фючърсната цена. В повечето от случаите, пазарните участници не държат фючърсите до изтичането им, а
ги продават преди това или съответно купуват,
ако
са
ги
скъсили.
Основни
активи/инструменти по контракта могат да бъдат
индекси, петрол, метали, валути, лихви, други
стоки и т.н. Обемът на контрактите е изразен в
определен брой, било то барели петрол, единици валута, бушели царевица и др.
Фючърсните контракти се създават от купувачите и продавачите. Броят им е неограничен - докато на пазара съществуват продавачи
и купувачи, налице ще бъдат и контракти. Фючърсите могат да се оприличат със CFD (договорите за разлика). Търговията при фючърсите
и договорите за разлика е в зависимост от точния брой на продавачите и купувачите. За количеството на формираните фючърсни контракти следят фючърсните борси, които изготвят статистиката за този процес. Фючърсните
борси показват броя на фактическите контракти за всяка стока, за всеки отделен период на
търговия. Така, ако се търсят октомврийски
фючърси върху суров петрол и се установи, че
количеството им е 100000, това означава, че
за този ден на фючърсната борса са създадени
100 000 контракта, които са валидни до началото на месец октомври.

Количеството дава достатъчно информация за търговията на фючърсната борса и колко души търгуват, но не дава пълна представа
за това, което се случва на пазара. Част от количеството се генерира от търговци, които са
сключили сделка на пазара в минал период и
по този начин желаят да затворят своята позиция. Например, на пазара са установени 20
реални контракта. Тези контракти са активни
или открити контракти („open interest”). Открити са тези, които са вече създадени, но те не са
затворени или изтекли.
Всеки търговец на фючърси трябва знае,
както колко контракта са създадени, така и
колко са реално активни. Когато налице са повече открити фючърсни контракти и по висок
обем това говори за добра ликвидност на фючърсния пазар, което на практика, означава, че
ще бъде по-лесно да се влезе и излезе от позиция. И обратно, при лоша ликвидност намирането на купувач или продавач за контракти на
търговеца ще бъде по-трудно, а същевременно
и цената, която ще се предлага ще бъде полоша.
Фючърсните контракти се котират в две
цени: цена купува (цената, по която се продават контракти) и цена продава (цената, по която
се купуват контракти), като цена купува е винаги по-ниска от цена продава, а разликата между двете цени се нарича спред от англ.
(„spread”). Спредът между „цена купува и продава” е широк, когато количеството на търгуваните контракти е малко и обратно, ако количеството е голямо, тогава спредът между цена
купува и продава е по-тесен. Търговците на
фючърси имат интерес от по-тесен спред.
Търговията на фючърсни контракти определя и две основни групи инвеститори на пазара:
− хеджъри, които използват фючърсите,
с цел елиминиране на риска от бъдеща
неблагоприятна промяна в цената. Това обикновено са бизнес или финансови институции, които чрез контракта
„заключват“ бъдещата цена на актива,
който е свързан с тяхната дейност и
− спекуланти, които имат за цел единствено извличането на печалба от промяната в цените. Те могат да бъдат
дейтрейдъри (deyttreydar), финансови
институции, хедж фондове и др. Предимства на фючърсния пазар за този
вид търговия са относително ниските
комисиони (от 5 долара нагоре) и го143
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лемия ливъридж, който се използва
при заемането на позиция.
Изводите, които могат да се направят в резултат на това изследване са, че:
− цените на фючърсите отчитат съвкупността от цялата информация, която
влияе на дадения пазар. Те се изменят
постоянно в зависимост времето, военните конфликти, политическите кризи и др.фактори.
− фючърсите осигуряват търговия на
множество пазари и инструменти, при
използването на голям ливъридж. Това
открива потенциал за реализирането на
големи печалби, при сериозен риск - и
загуби.
2. Изследване, анализ и оценка на връзката
„петрол-цени”
В зависимост от мястото на добиване, теглото (гъстотата) и съдържанието на сяра съществува многообразие суров петрол. Според
мястото на добива се разграничават три вида
суров нефт с различно качество:
Brent - нефт английско качество, към който се привързват котировките от Средиземно
море, Скандинавския полуостров, Европа и
част от петрола от Русия;
Dubai - петрол, който се добива в Близкия
Изток;
WTI (West Texas Intermediate) - петрол,
добиван в Северна Америка. Качество им се
определя на базата на показателите плътност и
съдържание на сяра в суровия нефт. В спецификациите първия показател фигурира като
плътност, но това всъщност е една теоретична
величина.За оценка на качеството по този показател при изчисленията за база се приема API –
gravity. Въз основа на това суровият нефт се
диференцира на два вида: Ако API<34єC нефтът се нарича heavy crude Brent и WTI са
light crude, a Dubai e heavy crude.
Анализът показва, че колкото по-малко е
сярното съдържание в нефта, толкова по качествен ще бъде той. На базата на този показател суровия нефт може да бъде: sweet crude- с
ниско съдържание на сяра и sour crude – с
високо съдържание на сяра.
В международната търговия с петрол се
прилагат спот цени на суров петрол - и за трите основни вида суров нефт - Brent, Dubai,
WTI; спот цени на петролните продукти - бензин, керосин, мазут и др. Basis Mediteranean,
могат да се срещнат и като Basis Italy или Basis
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Augusta – Lavera, като последните две са пристанища в Италия и Франция. В близост до тях
минават нефтопроводи и има по-малки и поголеми пристанища. Цените са представени в
средни стойности от реализираните за деня
сделки. Basic ARA - Basic Amsterdam,
Rotterdam, Antverpen, или наричани още Basic
NWE – Basic North-Western Europe. Цените също са средни величини от реализираните за
деня сделки. Съществуват съответно и цени
FOB и CIF, официални цени на страните производителки и износителки на нефт, които се
публикуват редовно и борсови цени.
Търговията със суров петрол и петролни
продукти се реализира на трите утвърдили се
борси: New York – NYMEX – търговия с трите
вида суров нефт и всички видове петролни
продукти; London – IPE - специализирана в търговията с Brent и петролни продукти. От Лондон се получават по-верни представи за движението на цените, заради часовия пояс, в който
се намира борсата; Singapore – SIMEX –
къдетосе търгуват Brent и петролни продукти. В
сравнение с първите две борси Singapore –
SIMEX има по-малко значение. Крайната цена
на суровия петрол се формира, както следва:
ПЦ+ВМ=МС+А+ПТ+ЕТ=Ц без ДДС + ДДС
=КЦ
където: ПЦ - продажна цена; ВМ - вносни мита;
МС - митническа стойност; А - акциз; ПТ - пътни такси; ЕТ - екологични такси; Ц без ДДС цена без данък добавена стойност; ДДС - данък
добавена стойност; КЦ - крайна цена
3. Изследване, анализ и оценка на връзката
„качество-цена”
Примерните котировки Dubai API 32–
71,47$; Brent API 38-77,10$; WTI API 4078,95$ показват, че цените по едно и също
време могат да бъдат различни на борсите, в
зависимост от сорта, като понякога разликата
може да стигне и до 25% в цените, в зависимост от разликата в качеството на суровината.
Цената на Dubai е по-ниска от цената на Brent,
а цената на Brent по-ниска от тази на WTI на
най-големите импортни пристанища - Ню Йорк,
Лондон, Сингапур, Амстердам, Хамбург, Марсилия и др.
Върху пазара на петрол оказват влияние
разнообразни фактори, като икономически, политически, социални, юридически, технологични, природни, географски, екологични и др.
Като изключим технологичните фактори, останалите фактори могат да бъдат разгледани и
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като неконтролируеми, т.е пазарните участници
не оказват пряко влияние, което налага да се
съобразяват с тях.
От икономическите фактори значение
имат икономическия цикъл и различните спогодби между участниците на пазара на петрол.
При отворените икономики, подобряването или
влошаването на пазарната конюнктура настъпва приблизително по едно и също време, което
рефлектира в повишено, респективно намалено
търсене на петрол. Върху пазара пряко влияние
оказват и решенията на правителствата на развитите индустриални държави по отношение
управлението на техните нефтени запаси. Сред
основните ценообразуващи фактори са транспортът и транспортните разходи. Една криза
обхванала Суецкия канал и неговото затваряне
ще покачи значително цените заради повишените транспортни разходи.
От политическите фактори от значение са
войните в Персийския залив от една страна, а
от друга икономическите санкции наложени от
САЩ на Иран. Влияят и протестите организирани от обществени и природозащитни организации срещу дейността на компаниите експлоатиращи находищата или превозващи петрол. По
този начин се оказва натиск на големите играчи
на петролния пазар. За ценовите равнища на
нефта от значение са междудържавните спогодби за определяне на квотите за износ. От
значение са и петролните резерви на отделните
държави.
Днес, Европа произвежда почти същите
количества нефт, като страните от ОPЕC, като
почти половината от добива се пада на Русия.
До 1990 г. тя не фигурира в статистиката по
тази стокова позиция, тъй като са липсвали
данни за нейния нефтодобив. В 80-те години
находищата в Северно море са основно разработени. Индустриалните държави се стремят да
уравновесят предлагането на нефт в геополитически план, поучили се от двете петролни
кризи в 20 век.
Търсещите да купят петрол моделират
своето пазарно поведение в съответствие с получената информация (доколкото съвременните средства за комуникация предоставят възможността за бърз обмен на данни относно цени, производство, квоти, запаси и др.) или
очакванията, които имат за развитието на пазара.
Понякога търговците и спекулантите на
Световните борси регулират цената на петрола
посредством въздействие върху търсенето.

Участници в Световните борси са големи западни компании, които предприемат понякога
дори спекулативни действия, за да предотвратят евентуалното покачване на цените, доколкото е възможно да се въздейства на пазарите
в случаите, когато страните от ОPЕC ограничат
своето предлагане с цел повишаване на цената
на нефта.
4. Изследване, анализ и оценка на пазара на
нефтени фючърси
В своята практика големите компании търгуващи с нефт и петролни продукти залагат на
хеджирането, с цел да намалят загубите си от
появата на непредвидим риск и промени в цените на суровината.
За анализиране на пазара на петрол се
прилага фундаменталния, техническия и междупазарния метод. При първият се определят
факторите, които влияят върху търсенето и
предлагането, аранжирани по сила и посока на
въздействие. С определяне значимостта на всеки един от тях се разработва и самата прогноза. Анализът залага на новини, политически,
икономически събития, технически и счетоводни фактори. Техническият анализ е свързан с
емпирични данни, като се следят цените на
борсата, цената при отваряне на борсата, найвисоката и най-ниската стойност и цената при
закриване на борсовия ден. Наблюдават се обемите и равнищата на търговия. На базата на
тази информация се правят съответните прогнози. При междупазарният анализ (редица анализатори считат за дял от техническия и фундаменталния анализ) се търси корелация между различните пазари.
Комплексното прилагане на тези методи,
или отделни части от тях, поотделно или заедно, в зависимост от времето и обстоятелствата,
осигурява разработването на максимално вярна прогноза за пазара на петрол.
Търсенето на фючърсни контракти и цената на петрола за бъдещи доставки се повишава,
когато пазарът очаква цените да се повишат
осезаемо. Това може да бъде стимул за ОPЕC
да не увеличава дневните си производствени
квоти, за да задържи цената на петрола на повисоки нива.
Едностранните спекулации на пазара не
могат изкуствено да влияят на капиталовите
пазари и цените, които се постигат на тях, са
резултат от уравновесяване на търсенето и
предлагането. Същевременно ОPЕC също не е
заинтересована да задържа цените на петрола
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прекалено високи, което би довело до увеличаване на инвестициите в алтернативни източници
на енергия, което в дългосрочен план ще доведе до намаляване на търсенето, а от там и на
цените на петрола.
Изследването показва, че пазарът на фючърсни сделки с нефт се развива твърде динамично. В контекста на глобалната финансова
криза, той постави нови ценови рекорди. Водещи до 2008 г. са цените на петрола със стабилно, възходяща тенденция. След това, през
2008 г. цените на петрола се изкачват до безпрецедентни върхове на 147$ за барел през
юли, само за да падне драстично в много кратък период от време на 30$ за барел през декември 2008 г.
От края на 2008 г., цените на петрола са
се увеличили през 2009 г. и сега са близо до
70$ за барел. Драматичните движения в цените
на петрола е довело да се постави под въпрос
ролята на спекулативните търговци в добива на
суров нефт.
Комисията за търговия на САЩ (CFTC),
която е основният регулатор на петролните
фючърси на американските пазари обяви, че
предстои преразглеждане на ролята на спекулантите на петролните фючърсни пазари. Администрацията на Обама дава индикации, че
ще продължи по-значителното регулиране на
пазара и води преговори с Великобритания, относно възможна координация в това направление. Също така, въпросите за производството,
резките колебания в цените на петрола са
сложни и изискват по-нататъшно и позадълбочено проучване. Те трябва да бъдат
част от дебат за регламентиране дейността на
институциите и залаганията върху движението
на цените на петрола само за финансови цели.
Хеджърите обикновено са производителите
и потребителите на физически стоки, които използват фючърсните пазари за компенсиране
на ценовия риск. От друга страна, спекулантите търсят печалби, резултат от пазарните позиции и промените в цените на суровините, но не
участват във физическото получаване / доставка на стока. Тези финансови играчи са дошли
да представляват значително по-голяма част от
дейността си в петролните фючърсни пазари в
САЩ от физически лица в петролната индустрия в последните години. Стратегиите за търговия, на някои финансови играчи на петрол вероятно оказват влияние върху съответствието
между стойността на американския долар и
цената на петрола. При съвременните условия
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е необходимо изясняване на новите тенденции
във валутните курсове и движението на цените
на суровините и количествено драматичните
промени в зависимостта долар и цена на петрола.
Проучването на връзката между променящия се състав на участниците на петролния
пазар и петрола в долари се оказва важно в
разбирането за ролята на петрола в САЩ за
икономическата и националната сигурност.
Петролът и свързаните фондове стават клас
активи за инвеститорите, които искат да избягат
от падане курса на долара и отслабване на
фондовия пазар.
През 2008 г. вноса на петрол в САЩ възлиза на над 331 млрд. $. От анализа на данните се установява, че търговските участници вече съставляват около 50 на сто от лицата, притежаващи изключителни позиции в петролните
фючърси за американския пазар, в сравнение
със средна стойност от около 20% преди 2002
г. Промяната в състава на пазара е предизвикан от бързото навлизане на търговски участници и увеличаването на общия явен интерес.
Анализът на тенденциите в откритите фючърсни контракти за суров петрол в САЩ показва, че делът на откритите контракти, държани от търговските участници се е увеличил рязко през последните няколко години.
Това означава, че процентния дял на откритите фючърсни контракти, държани от търговските дружества е намалял. Докато пазарният дял е характерна черта, абсолютните тенденции в акциите са също важни. В случая,
въпреки че дела на търговците на пазара се е
увеличил в абсолютен размер (приблизително
двойно), некомерсиалните търговци (спекулантите) увеличават пазарното си присъствие над
15 пъти, главно поради увеличаване обхвата на
търговията.
Открит интерес (открити контракти) е броят на отворените поръчки активни в даден момент. Делът на отворените поръчки, държани
от търговските участници е средно около 20%
от общо откритите контракти в началото на това десетилетие. Това драстично се увеличава
до над 55% от общите открити контракти при
максимум през 2008 г., което съвпадна с пика
в суровия петрол.
В серията дадена с „нетна открита позиция”, положителните числа показват нетни дълги позиции. Като цяло, движението на цените
през последните няколко години съвпада с тенденциите в явния интерес от некомерсиални
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търговци. По време на периоди, когато поръчките на спекулантите са нетни къси, цените
обикновено се намаляват съвсем леко. Когато
поръчките на спекулантите са нетни дълги, общата промяна на пазара е с тенденция нагоре,
в някои случаи тази тенденция нараства в драматична степен. Изключения се наблюдават,
когато поръчките на спекулантите, като цяло са
в нетните дълги позиции, но те се ориентират
към ликвидиране на позициите. В този случай,
както на края на пролетта и началото на лятото
на 2008 г., цените се движат рязко.
В общи линии, поръчките на спекулантите
са нетни дълги от средата на 2003 г., когато
започва увеличаване на цените последователно
всяка година. В зависимост от пазарното присъствие на търговците делът им се е увеличил
между 2003 г.и началото на 2008 г., позицията
на тези търговци е постоянна, с дълги позиции,
които са подкрепили повишаването на цените.
И, когато техния пазарен дял е бил най-висок, в
нетни дълги позиции, които отново приблизително съвпадат (в ролята на малък водещ индикатор) с пика на цените на петрола по 147$ за
барел в средата на 2008 г.
Напоследък петролът поевтинява на
международните пазари, като цената му падна
под 80 долара за барел. „Виновниците" за това
са Гърция, Индия и евентуално Китай. На лондонската борса ICE фючърсните контракти за
суров северноморски петрол Brent понижиха
стойността си с 2,19 долара - до 79,29 долара
за барел . Същото се случи и на нюйоркската
борса NIMEX - петролните фючърси на суров
американски петрол Light Sweet поевтиняха с
2,27 долара, достигайки цена 79,93 долара за
барел. Според експерти причината за понижаване на цената на черното злато е повишаването на курса на американския долар заради отслабването на еврото във връзка бюджетната
криза в Гърция [6]. Друга важна причина, според анализатори, е вчерашното решение на
Централната банка на Индия да повиши основната лихва заради високата инфлация в страната. Опасенията са, че повишението може да
предизвика забавяне темповете на ръст на индийската, а оттам и на световната икономика, в
резултат на което е възможно да намалее търсенето на енергоресурси. Инвеститорите са
притеснени и от вероятността Пекин да затегне
финансовата политика с цел избягване риска от
"прегряване" на китайската икономика, което
би довело до допълнителен спад в търсенето на
енергоресурси, в това число и на петрол.

Заключение
Анализът и оценката на новите ценови
тенденции на пазара на нефтени фючърси дава
възможност да се направят следните изводи:
Световният пазар на нефт е нестабилен в
ценово отношение. Наблюдават се много резки
и значителни по размер изменения в равнището
на цените при най-малките промени в предлагането. На световния нефтен пазар не може да
се говори за ясно изразени сезонни колебания.
Върху динамиката на търговете с фючърси
днес значително влияние оказват очакванията
на данните от САЩ за запасите на суров нефт
и бензини, както и за обемите на нефтопреработката. Според прогнозите на експертите запасите от нефт в САЩ ще намалеят на фона
на нарастването на преработката.
Утвърждаването на фючърсните сделки
като важен борсов инструмент е резултат от
уникалните възможности, които те осигуряват
за спекулиране и за хеджинг. Най-активните
участници на фючърсния пазар – спекулантите,
поемат риска да търгуват фючърси, за да реализират печалба от промяната на цените в бъдеще, без да е необходимо да участват в реални операции.
Хеджърите, сключват фючърсни сделки, за
да противодействат на ценовия и на търговския
риск, които носят като контрагенти по реални
търговски сделки.
Първите електронни системи в света се
въведоха през 80-те години с цел обслужване
на борсите за фючърси. Чрез електронизацията
им се постигна още по-голяма бързина на
сключването на сделките, условия за справедливо ценообрaзуване, чрез масовото участие
на продавачи и купувачи в даден регион и възможност за участието и на малки и средни
компании при установяването на цените и
сключването на сделките.
Борсите и борсовите системи за фючърси,
независимо от това как са организирани и как
се управляват в ежедневната си дейност, осъществяват две важни икономически функции в
полза на пазарите: ограничаване на рисковете
и формиране на цените.
Необходимостта от ефективно прогнозиране на ценообразуването и справяне с рисковите фактори е главна причина за огромното
разрастване на пазарите за фючърси. Цените,
които се заплащат за стоки и услуги до голяма
степен зависят от това, доколко фирмите и
предприятията могат да се справят с риска.
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Ако те ефективно използват пазарите за фючърси, те могат да сведат рисковете си до минимум, което снижава разходите за деловата
им дейност. Такива икономии на разходи и застраховки на цената се оказват решаващи в конкуренцията на съвременното производство и
търговия със стоки и пари.
За да могат да отговорят на изискванията
на новите икономически условия, пазарите за
фючърси е необходимо да разширяват предлаганите от тях услуги и видове договори, което
да даде възможност на компаниите и финансовите институции да управляват рисковите фактори свързани с колебанията на цените на валутите и на лихвените проценти.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF NEW TRENDS IN MARKET PRICE OF OIL FUTURES
Dinka Milcheva, Dimitar Vergiev
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In recent years the market for oil futures transactions has made dynamic development. In the context of the
global financial crisis, it set new price records. The impressive growth of oil prices in less than a month and a half
may give new strength to oil „bulls”, whose confidence in recent days has been maintained by various events with
political, military and meteorological nature. All these events either have already led to violations of oil supply or
according to petroleum dealers, carry a risk of disorder or uncertainty. The rapid rise in oil prices, reached incredible records, is carried out in conditions where the stocks of petroleum and petroleum products in the U.S. are
within the normal seasonal range. Stocks of petroleum and petroleum products in America - the world's biggest
consumer of energy, has always been a major factor in determining the situation on the oil market. The expected
U.S. data on stocks of crude oil and gasoline, as well the petroleum refining volumes will make a significant impact on the dynamics of futures trading. According to experts, the oil inventories in the United States will decline
on the background of increased processing.
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Резюме
Резюме: Борсовите индекси са едни от основните индикатори следени от анализатори и изразяващи тенденциите в развитието на съвременната икономика. Те акумулират в себе си всички фактори от бизнес средата
оказващи значително влияние като върху текущата стойност на компаниите така и върху техните пазарни перспективи. Качеството на информацията, която те носят е фундаментално знамение за инвестиционния анализ
получаването на коректни данни за прогнозиране цените на финансовите активи и оценяването както на публично търгуваните така и не публично търгуваните активи.
Ключови думи: борси, борсови индекси, финансови активи, оценка
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Увод
Индексите се използват за отчитане на
движението на общото ценово ниво на цели
пазар или на отделни негови сектори.
Индексите на капиталовите пазари могат
да се класифицират по два основни признака:
− Метод на осредняване (аритметично
или геометрично);
− Система на претегляне (пазарна стойност, цени и т.н.).
Цените (или възвращаемостта на акциите)
трябва да се осреднят, за да се получи едно
единствено число т.е. пазарния индекс. Това
осредняване може да се направи два начиначрез средно геометрично или средно аритметично. Средно аритметичните индекси представляват просто сума от цените или възвращаемостите на акциите (предварително претеглени по съответния начин) разделени на броя на
акциите които са включени в индекса.
n

I = ∑ PIt .Wit ,

(1)

i =1

където

Pit е претеглената по съответния начин
цена на акция в момента.
Средно-геометричните индекси, представляван n-ти корен от произведението на цените
или възвращаемостите на акциите (предварително претеглени по съответен начин).
Едно от основните предимства на геометричните индекси е възможността да бъдат пребазирани лесно. Имайки обаче в предвид, че
индексите на капиталовите пазари рядко се

пребазират това тяхно предимство рядко се
използва. Основният им недостатък е, че ако
цените на акциите не нараснат или спаднат с в
еднаква степен те ще подценяват нарастването
и ще преувеличат спадането.
Индекса FTSE-100 - той е аритметичен индекс, който използва пазарната капитализация
като тегло:
1000

FTSE =

λ ∑ C i Pit
i =1
1000

∑C P
i −1

i

,

(2)

ib

където:

λ е съгласуващ фактор, който се изчислява по начин който да осигури съпоставимост при промени в компаниите участващи в индекса;
C i - брой на издадените ценни книги от i-

тата компания;
Pit - цени на i-тата компания в момента t;

Pib - цени на акциите на компанията влизащи в индекса към дата на изчисляването
му.
Базисна дата на изчисляване 3 януари
1984 г.
Индексът Standard & Poor`s 500 (S&P
500) се изчислява в зависимост от пазарната
капитализация на всички акции включени в него:

Pt = ∑ M it .Pit ,

(3)

където:
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M it е броят на имитираните акции от iтата компания в момента t;
Pit - пазарна цена на i-тата акция в момента t.
Индекси Value Line - това са индекси на
компанията за инвестиционни услуги Value Line
и включват 1700 акции. Съществуват два индекса. При единият стойността на индекса се
формира като средна аритметична на относителните цени на отделните акции, а при другиякато средна геометрична:
1700

Pit
∑
P
S t = S t −1 . i =1 it −1 ,
1700

(4)

където

PT −1 е цената на i-тата акция в момента t.
Основни индекси изчислявани от БФБ
А. Индекс SOFIX
Базисна дата: 20 октомври 2000 г., Базисна стойност: 100.
Индексът на БФБ-София АД представлява
съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута, на дружествата, включени в него, към текущия ден и
сумата от пазарната капитализация, коригирана
с фрий-флоута, на същите дружества към
предходния ден.
Пазарната капитализация се определя като
произведение от броя на емитираните акции и
цената на последна сделка за деня.
В индекса се включват най-ликвидните
емисии, търгувани на регулирания пазар, всяка
отговаряща на следните условия:
а) да се е търгувала на пазар, организиран от Борсата не по-малко от 3 (три)
месеца преди включването й в индекса. В случаите, когато дадена емисия е
преминала за търговия между различни
сегменти, за начална дата на търговията се приема датата й на първа котировка;
б) да има пазарна капитализация, не помалка от 25 000 000 (петдесет милиона) лева;
в) броят на акционерите на съответното
дружество да не е по-малък от 500
лица;
г) оборотът, реализиран с емисията през
последната една година, да не е по-
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малък от 2 500 000 (пет милиона) лева;
д) фрий-флоутът (общият брой акции в
акционери, притежаващи не повече от
5 на сто от гласовете в общото събрания на емитента), да е равен на поне
10 на сто от размера на емисията;
е) броят на сделките, сключени с акции
от емисията през последната една година, да да не е по-малък от 1000 (хиляда).
Методология за изчисляване на SOFIX
1. Индексът за деня се изчислява като базисната му стойност се умножи по отношението на сумата от коригираните
с делителя, тегловия коефициент и
фрий-флоута за всяко дружество пазарни капитализации на емисиите,
включени в индекса към текущия момент, и сумата от коригираните с тегловия коефициент и фрий-флоута пазарни капитализации в базисния период.
2. Пазарната капитализация на всяка една
от емисиите на дружествата е произведението от броя емитирани акции и
цената на последна сделка. Независимо от това, пазарната капитализация
на никое от дружествата не може да
надхвърля 15 на сто от общата пазарна капитализация на SOFIX.
3. Ако на дадена търговска сесия не се е
сключила сделка с дадена емисия, за
целите на индекса се взема цената на
последната сделка. При калкулиране
на индекса се включват цените на
сделките, сключени по време на непрекъсната търговия на Борсата посредством поръчки за покупка и продажба или котировки на маркетмейкър.
Формула за изчисляване на SOFIX [8]

,
(5)
където:
SOFIX е индекс на регулираните пазари на
БФБ–София АД;
Ni,t - брой акции в емисията на съответното дружество в деня t;
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Ni,t-1 - брой акции в емисията на съответното дружество в деня t-1;
Pi,t - цена на последна сделка за i-тата ценна книга за деня t;
Pi,t-1 - цена на последна сделка за i-тата
ценна книга за деня t-1;
FFi,t - фрий-флоут на i-тата ценна книга за
деня t;
FFi,t-1 - фрий-флоут на i-тата ценна книга за
деня t-1;
Wi,t - теглови коефициент на i-тата ценна
книга за деня t (Wi=1, освен ако теглото
на ценната книга би надхвърлило 15% от
индекса);
Wi,t-1 - теглови коефициент на i-тата ценна
книга за деня t-1;
n - брой емисии, включени в индекса;
i - показател за конкретната ценна книга;
t - ден, за който се изчислява индексът;
Di,t - делител за текущата търговска сесия
за i-тата ценна книга;
K - коригиращ фактор (К=1, освен при
промяна в базата на индекса).
Б. Индекс BG-40
Базисна дата: 01 февруари 2005 г, Базисна стойност: 100
BG40 се състои от емисиите акции на 40те дружества с най-голям брой сделки за последните 6 месеца.
Емисия, включена в изчисляването на BG
40, трябва да отговарят на следното условие:
да се е търгувала на пазар, организиран от
Борсата не по-малко от 3 (три) месеца преди
включването й в индекса. В случаите, когато
дадена емисия е преминала за търговия между
различни сегменти, за начална дата на търговията се приема датата й на първа котировка;
Броят на дружествата, включени в базата
за изчисляване на индекса, e 40.
Формула за изчисляване на BG 40

, (6)
където:
BG 40 е индексът на регулираните пазари
на БФБ-София АД;
Pi,t - цена на последна сделка за i-тата ценна книга за деня t;
Pi,t-1 - цена на последна сделка за i-тата
ценна книга за деня t-1;

Di,t - делител за текущата търговска сесия
за i-тата ценна книга.
Основни функции и приложение на индексите
при инвестиционния анализ
Практическото приложение на модела за
избор на портфейл на Марковиц, изисква огромен брой оценка за очаквана възвращаемост и
ковариациите между всички двойки ценни книжа. Тези изисквания значително затрудняват
практическото приложение модела за избор на
портфейл на Марковиц.
Всички икономически фактори се групират в едни макроикономически фактор, който
по презумпция фондовия пазар като цяло. Останалата част от несигурността на възвращаемостта на акциите е функция на специфичните
за фирмите фактори, и следователно няма друг
източник на корелация между ценните книжа.
На основата на това разграничение на макроикономическите фактори и специфичните за
фирмата фактори можем да се възвращаемостта на произволно избрана ценни книга като:
ri = E (ri ) + mi + ei ,
(7)
където:

E (ri ) е възвращаемостта на i-тата ценна

книга в началото на периода на задържане;
mi − влияние на неочакваните макроикономически събития върху възвращаемостта на ценната книга;
ei - влияние на неочакваните специфични
за фирмата събития.
Очакваните стойности на mi и ei са нули
защото те представляват неочаквани събития и
по дефиниция тяхната стойност е нула.
Тъй като, различните фирми имат различна чувствителност към макроикономическите
събития се обозначават F неочакваните компоненти на макрофактора а с β i реакцията на iтата ценни книга на макросъбитията, и следователно макрокомпонентата на нормата на
възвращаемост ще бъде mi = β i F и тогава
можем да запишем:

ri = E (ri ) + β i F + ei .

(8)

Уравнението е известно като факторен
модел. Еднофакторния модел бил безполезен
ако няма начин за измерването на фактора
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който влияе върху възвращаемостта на ценни
книжа. Възможен заместник на макрофактора
който оказва влияние върху възвращаемостта
на ценни книжа е един широк пазарен индекс.
Този подход ни води до уравнение, което подобно на факторния модел се нарича едноиндексен модел, защото използва пазарния индекс вместо систематичния фактор. Съгласно
индексния модел можем да разделим реализираната норма на възвращаемост на една ценна
книга на макро (систематичен фактор) и микро
(специфичен или несистематичен фактор). Тогава нормата на възвращаемост на цената книга ще бъде функция на три фактора:
− Очакваната възвращаемост ако пазарът е неутрален, т. е. свръх възвращаемостта на пазара
е нула rm − r f = 0 - ( α i );

(

−

)

Компонентът на възвращаемостта,
който се държи на колебанията на целия пазар; β i - е реакцията на ценната книга към колебанията на пазара
( βi

−

Ако означим свръхвъзвращаемостта на
ценната книга спрямо безрисковият процент с
R, резултатността на акцията ще бъда:

Ri = α i + β i Rm + ei .

Уравнението твърди, че всяка цена книга
има два източника на риск:
− Систематичен (пазарен) дължащ се на
чувствителността на ценната книга
спрямо макроикономическите фактори, отразен в Rm ;
−

щаемостта на пазара Rm със

чески фактори

)

Капитализация %

σ m2

то можем да

−

β i2σ m2 ;

Дисперсия, която се дължи на специфична за фирмата несигурност

σ e2 (ei ) .

Изводи
Анализ на представянето и информационната ефективност на индексите изчислявани от
БФБ.
Резултатите от проведеното изследване са
представени във фиг. 1. и табл. 1.
Sofix %

BG40 %

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
‐20.00%
‐40.00%
‐60.00%

Източник: БФБ

Фиг. 1. Капитализация и индекси на БФБ за периода 2000-2008 г.
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за

разделим дисперсията на нормата на възвръщаемост на даден вид акции на два компонента:
− Дисперсия, която се дължи на несигурността на общите макроикономи-

Неочакван компонент дължащ се на
неочаквани събития които имат значение само за тази ценни книжа (специфични за фирмата събития) ei .

(

Несистематичен
(специфичен
фирмата риск) отразен чрез ei .

Ако отразим дисперсията на свръхвъзвра-

(r f − rm ) );

Тогава норма на свръхвъзвращаемост на
акциите за периода на задържане, може да се
запише като:
(9)
ri − r f = α i + β i rm − r f + ei .

(10)

ИНФОРМАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНДЕКСИТЕ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Табл. 1. Капитализация и индекси
Година
Капитализация
2008
-49,00%
2007
+89,28%
2006
+73,38%
2005
+8,34%

за периода 2005-2008 г.
SOFIX
BG40
-79,71%
-79,19%
+44,42%
+159,19%
+41,31%
+42,10%
+18,94%
+33,42%

Източник: БФБ

SOFIX e основния индекс изчисляват от
българска фондова борса и като такъв той би
трябвало да апроксимира максимално точно
движението всички публично търгувани активи
на БФБ, т.е. той би трябвало да отразява промяна в пазарната капитализация на БФБ. Движението на индекса както на месечна база
представено на фиг. 1., така и на годишна база
представено в табл. 1. е видно, че нито SOFIX
нито BG 40, не представят и не дават представителни данни за движението на пазарната
капитализация.
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INFORMATION EFFICTIVENESS OF THE BULGARIAN STOCK EXCHANGE INDEXES
Miroslav Vladimirov, Milcho Bliznakov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Indices are one of the key indicators monitored by analysts and expression trends for the modern economy.
They accumulate in itself all the factors of business environment as having a significant impact on the current
value of both companies on their market outlook. Quality of information they carry is a fundamental sign for
investment analysis, obtaining accurate data for forecasting the prices of financial assets and valuation of both
publicly traded and is not publicly traded assets.
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РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧА НА ПОРТФЕЙЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ С ДАННИ ОТ СПАДА
НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА
Красимира Стоилова, Тодор Стоилов, Златка Иванова
Институт по компютърни и комуникационни технологии, Българска академия на науките,
София
Резюме
Оценяван е спада на българската фондова борса. Избрани са активи от технологични компании, които са
свързани с индустриално производство. Компаниите принадлежат на официалния пазар на фондовата борса.
Дефинирана е задача на портфейлна оптимизация като са приложени текущите нива на доходност на акциите
на компаниите. Решена е задачата на портфейлна оптимизация и са оценявани потенциалните характеристики
на инвестиционния процес. Данните от фондовата борса са обработвани и оценявани от последните шест месеца на пазара. Задачата на портфейлна оптимизация е решаване със средствата на програмната система
EXCEL.
Ключови думи: оптимален портфейл, инвестиции, анализ на финансови параметри, вземане на решения
Key words: portfolio optimization, investments, analysis of financial parameters, decision making

Увод
Текущите намаления в нивата на цени и
продажби на финансови активи на Българската
Фондова Борса налага необходимостта от анализиране на динамиката и параметрите на потенциални инвестиционни процеси. При инвестиране във финансови инструменти инвеститорът създава портфейл, съдържащ избран набор от акции и комбинира тяхното включване с
различни количества на акциите в портфейла.
Теорията на оптималния портфейл изисква да
се дефинират и решават оптимизационни задачи, чието решение е делът на отделните активи
в състава на оптималния портфейл [1, 4]. Особеност при дефинирането на оптимизационната
задача е, че трябва да се отчита динамиката на
изменение на доходността на всяка ценна книга
за да се направи средна оценка на техните доходност и риск.
В настоящата работа е изследван подклас
от акции на технологични компании, участващи
в официалния пазар (сегмент) на Българската
фондова борса. Мотивите за този избор са да
се оцени доколко финансовата криза от
2008/2009 година влияе и на реалния производствен сектор. Определени са средни характеристики на акциите на тези компании за последните 6 месеца до февруари 2009 г. Тези
характеристики са използвани за дефиниране
на портфейлна оптимизационна задача. Задачата е решена като са използвани възможностите
на програмния пакет EXСEL. Решенията на
портфейлната задача са анализирани, за да се
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оцени перспективността от инвестиране в този
клас инвестиционни инструменти.
Избор на данните от Българската фондова борса
Данните за ценните книги на фондовата
борса за последните 6 месеца са взети от публикуваните резултати на адрес www.bsesofia.bg. В настоящото изследване са използвани данните за следните компании:
Компания
Албена
Неохим Димитровград
Оловно цинков комплекс Кърджали
Оргахим Русе
Софарма АД
Химимпорт

Код на фондовата
борса
6АBА
3NB
5OTZ
5ORG
3JR
6C4

За оценка на динамиката на изменение на
доходностите от акциите на тези компании са
взети текущите максимални цени, по които са
търгувани тези активи. Моментите на отчитане
на цените са избрани еднакво за всички компании. За пълнота на изследването и за оценяване
и сравнение на избраните акции спрямо официалния пазар, в портфейла е включен и индексът на фондовата борса SOFIX. Данните са
взети съгласно предоставените динамични движения на курсовете на отделните цени книги.
На фиг. 1. е представена динамиката на изменение на индекса SOFIX, откъдето са определени данните за табл. 1. Аналогични графики

Красимира Стоилова, Тодор Стоилов, Златка Иванова

са използвани и за останалите 6 компании:
6АBА, 3NB, 5OTZ, 5ORG, 3JR, 6C4.

Тези изходни данни са систематизирани в
табл. 1.

Фиг. 1. Изменение на нивата на индекса SOFIX

Дата
2.2.2009
5.1.2009
1.12.2008
3.11.2008
1.10.2008
4.9.2008

Табл. 1. Цени на избрани активи от официален пазар на фондовата борса
6АBА (лв.)
3NB (лв.)
5OTZ (лв.)
5ORG (лв.)
3JR (лв.)
6C4 (лв.)
19,5
29,25
6
69,49
2,09
1,35
28
41
7
83,49
2,27
2,11
30
40
7,56
75
2,30
2,24
37,7
68,50
11,99
98
2,24
2,76
53,5
74,72
22,45
136
2,97
5,78
65,48
80,35
28,2
168
4,02
8,0

Представените стойности може да се използват за дефиниране на портфейл за инвестиране. Решението на портфейла ще покаже
как да се разпредели инвестицията с цел да се
получи максимална нетна сегашна стойност и
да се минимизира риска. Известно е от икономическата теория на инвестирането, че критерият нетна сегашна стойност е по-силен и има
по-голям обхват от печалбата като друг инвестиционен критерий. Но критерият печалба (относителното изменение на нетната сегашна
стойност) е по-разбираем и печалбата интензивно се прилага за оценка на всяко инвестиционно решение. Затова в настоящето изследване също е прието да се приложи икономи-

Дата
2.2.2009
5.1.2009
1.12.2008
3.11.2008
1.10.2008

SOFIX
286,79
359,77
373,32
495,04
821,48
1004,16

ческия критерий „печалба” при оценка на оптималния портфейл. За да се премине към този
критерий, данните от фондовата борса трябва
да бъдат допълнително обработени, за да се
получи с колко процента се е променила цената на съответен финансов актив. Обработката
на данните от табл. 1. е направена съгласно
формулата.
Печалба=[(нова цена)–(стара цена)]/(стара цена) (%)
Съответните стойности на печалба за отделните активи са обобщени в табл. 2.

Табл. 2. Динамика на печалбата за избраните финансови инструменти
3NB (%)
5OTZ (%)
5ORG (%)
3JR (%)
6C4 (%)
6АBА (%)
-30,36
-28,68
-14,28
-16,77
-7,92
-36
-6,67
2,5
-7,48
11,32
-1,3
-5,8
-20,42
-41,61
-36,95
-24,47
2,68
-18,84
-29,53
-8,32
-46,59
-27,94
-24,57
-52,25
-18,29
-7,0
-20,39
-31,31
-26,11
-27,79

SOFIX (%)
-20,28
-9,04
-24,59
-39,74
-18,19
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РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧА НА ПОРТФЕЙЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ С ДАННИ ОТ СПАДА НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА

Тези изходни данни се използват за подготовката на параметрите на задачата за портфейлна оптимизация. Това са моментни доходности на ценните книги Ri i=1,n; n=7. Трябва
да се изчислят средните доходности Ei и риска
τ c на активите.
Подготовка на данните за дефиниране на задачата за портфейлна оптимизация
Задачата на портфейлния анализ се дефинира като се използват оценки на средната доходност Еi , риск τ i на множество ценни книжа
(i=1, N) и ковариационната матрица на доходностите на всяка двойка цени книги [3, 4, 5].
Средната стойност на доходността на актив i се
дефинира като средната стойност на моментните доходности Rj, претеглени чрез своята
„вероятност” Рj:
m

Ei = ∑ Pj R j .

(1)

j =1

При равна вероятност на наблюдаваната
извадка зависимостта е

1 m
Ei = ∑ R j ,
m j =1

(2)

където m е броят на стойностите в наблюдаваната извадка.
Стойността

τi

е стандартното (квадратич-

но) отклонение на доходностите на ценните
книги i=1, N. Дисперсията (вариацията) на отклонението на доходността от средната си стойност се дефинира аналитично с израза
m

τ = ∑ Pj ( R j − E j ) 2 ,
2
i

(3)

j =1

където Pj е вероятността за поява на доходност
Rj.
При равна вероятност на наблюдаваната
извадка зависимостта е

τ i2 =

1 m
(R j − E j ) 2 .
∑
m j =1

(4)

Корелационните зависимости между доходностите на ценните книги се определят чрез
претеглената средна стойност на всички произведения, като теглата са съответните вероятности:
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ρ jk = ∑ Pr ( R j , Rk )

( R j − E j ) ( Rk − E k )

τj

τk

,

(5)

където Pr ( R j , Rk ) е вероятността за едновременното съществуване на двойката ( R j , Rk ) .
Корелацията показва обхвата, при който
две доходности са корелирани и се изменят
съвместно. Редът на избор на ценната книга не
оказва влияние върху стойността на корелационния коефициент ρij и матрицата на корелационните коефициенти е симетрична,

ρ jk = ρ kj

и

ρ 2jk = ρ kj2 .

Поради по-лесното си изчисление, в портфейлния анализ се използва матрицата на ковариациите на доходностите на ценните книги
cjk, аналитично дефинирана като
min[ m j , mk ] min[ m j , mk ]

∑

c jk =

l =1

∑ P (R , R
p =1

r

l

p

)( Rl − E l )( R p − E p ),

(6)

i, j = 1,..., N .
Връзката между ковариацията и корелацията е c jk = ρ jk τ jτ k ,
(7)
като параметрите са:
Ri - моментна стойност на печалба на ценна книга i;
Ei - средна стойност на печалбата;
COV(.) = {cjk} e ковариационната матрицата.
Горните изходни параметри от анализа на
ценните книги се използват за изчисление на
характеристиките на портфейла: средна доходност Ep и риск на портфейла τ p . Тези характеристики на портфейла и неговото съдържание,
дефиниращо ценните книги и тяхното количество се изчисляват чрез дефиниране и решаване
на портфейлна задача за оптимизация.
Портфейлът се описва чрез пропорциите,
инвестирани по всяка от ценните книги xi, i=1,
N, брой на активите в портфейла. Общата сума
от пропорциите на инвестициите по отделни
ценни книги трябва да съответства на относителна 100% или относителна единица
N

∑x
i =1

i

= 1.

(8)
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Инвестиционният смисъл на равенството
N

∑x
i =1

i

= 1 се изразява в инвестиране на целия

капитал. Aкo xi=0, то ценна книга i не е включена в портфейла. Отрицателна стойност на xi,
означава продажба на ценна книга i, вместо
нейното закупуване и задържане. В зависимост
от ситуацията това може и да не е допустимо.
При отчитане на обема инвестиции по
ценни книги xi, доходността на портфейла Ep се
дефинира като сума от претеглените средни
стойности на доходностите на отделните ценни
книги
N

E p = ∑ xi E i ,

(9)

i =1

където:
N е броят на ценните книги в портфейла;
xi - дял на ценни книги i в портфейла,
0≤xi≤1.
Рискът на портфейла се изчислява като
претеглената сума
N

N

N

N

i

j

τ p2 = ∑∑ xi x j ρ i , jτ iτ j = ∑∑ xi x j ci , j .
i =1 j =1

(10)

Задачата на портфейлна оптимизация е да
определят тези стойности x1, x2,…,xN, които
минимизират целевата функция:
min{− E p + landa.V p } ,
където:
N

E p = ∑ xi Ei ;
i =1

Vp =

N

N

∑∑ x x
i =1 j =1

i

j

c ij .

N

i =1

i =1 j =1

N

min{−∑ xi Ei , + landa.∑∑ xi x j cij }
при

удовлетворяване

N

∑x
i =1

i

на

Изходни данни за задачата на портфейлна оптимизация
С използване на данните от табл. 3. параметрите на задачата за портфейлна оптимизация (11) се изчисляват съгласно зависимости
(2), (4) и (6). Тези параметри се изчисляват с
вградени в EXCEL функции AVERAGE(),
STDEV(). Това не изисква разработването на
специализирани програми от специалисти, а
позволява да се използва широко достъпния
продукт EXCEL за подготовка на данни за задачата на портфейлна оптимизация. В табл. 3. е
направена илюстрация на изчисляването на
стойности за средна доходност и риск на активите. Първите 4 реда съдържат изчислените
моментни доходности на 6-те дружества както
и стойностите на изменение на индекса SOFIX.
Средната доходност на всяка ценна книга
Ei е изчислена с прилагане на функцията
AVERAGE(), като резултатите са представени в
реда Ei. След това е изчислен рискът τi на всяка
ценна книга, чрез прилагане на функцията
STDEV(). Резултатът от изчисление е представен на ред τ i .
Ковариационната матрица COVAR има
размерност 6х6. Тя е симетрична около главния си диагонал. Отделните компоненти на ковариационната матрица са изчислени с вградената функция в EXCEL COVAR().
Редът отбелязан с „Х” съдържа решенията
на задачата за портфейлна оптимизация. Всяко
решение xi е относителният дял на инвестицията за закупуване на ценна книга i. Параметрите
risk, return съответстват на стойностите на
средната доходност на портфейла Еp и на риска на портфейла

Следователно задачата за портфейлна оптимизация има формален вид:
N

тфейлна оптимизация в настоящия доклад е
направен с програмната среда на EXСEL.

(11)

ограничението

= 1.

Програмната обработка на изходните данни от Българската фондова Борса за подготовка, дефиниране и решаване на задачата на пор-

τ p2 .

За изчисляване на тези

стойности по зависимости (9) и (10) се прилага
неколкократно функцията SUMPRODUCT(), която извършва векторно умножение на два реда
от числени стойности. Параметърът „landa”
представя оценката на отделния инвеститор
към склонността му за поемане на риск. Стойността на този параметър се изменя в диапазона 0 до безкрайност (голямо положително число). Тази стойност е задавана при изчисленията
ръчно, като резултатите от решаването на портфейлната задача при различни стойности на
landa е представена в последната част на табл.
3. За целите на конкретните изчисления landa е
изменяна в диапазона от 0 до1000.
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Табл. 3. Работен лист за подготовка и решаване на задачата за портфейлна оптимизация
6ABA
-30,36
-6,67
-20,42
-29,53
-18,29

3NB
-28,68
2,5
-41,61
-8,32
-7

5OTZ
-14,28
-7,41
-36,95
-46,59
-20,39

5ORG
-16,77
11,32
-24,47
-27,94
-31,31

6C4
-36
-5,8
-18,84
-52,25
-27,75

SOFIX
-20,28
-9,04
-24,59
-39,74
-18,19

-21,054
9,66159

-16,622
18,00661

-25,124
16,23601

-17,834
-11,444
17,16725 13,24944

-28,128
17,52704

-22,368
11,24916

COVAR

74,67706
65,52953
68,28336
90,73062
38,55814
121,1628
65,93267

65,52953
259,3905
74,16361
99,38147
-90,3075
18,63286
36,23652

68,28336
74,16361
210,8865
151,9179
52,6417
143,9813
135,5396

90,73062
99,38147
151,9179
235,7716
107,2102
163,9245
104,958

38,55814
-90,30753
52,6417
107,2102
140,438
128,2039
55,58483

121,1628
18,63286
143,9813
163,9245
128,2039
245,7577
136,2279

65,93267
36,23652
135,5396
104,958
55,58483
136,2279
101,2349

Х

x1
0

x2
0,018401

x3
0

x4
0

x5
0,981599

x6
0

x7
0

39,05444
risk
132,1428

-83,8728
return
-11,5393

53,03772

107,0662 136,1921
object
1112,981 1

126,1877

55,22881

landa
0
0,1
0,5
1
5
10
20
25

risk
48,69659
48,70052
48,71191
48,72057
48,99772
49,86382
53,32819
55,92648

return
-13,6402
-13,5616
-13,4909
-13,4793
-13,3869
-13,2715
-13,0405
-12,925

6ABA
0
0
0
0
0
0
0
0

3NB
0,391981
0,394611
0,395303
0,393073
0,375231
0,352929
0,308325
0,286024

5OTZ
0
0
0
0
0
0
0
0

5ORG
0
0
0
0
0
0
0
0

3JR
0,592774
0,59859
0,604697
0,606927
0,624769
0,647071
0,691675
0,713976

6C4
0
0
0
0
0
0
0
0

SOFIX
0,015245
0,0068
0
0
0
0
0
0

30
40
50
60
70
80
85
90
100
1000

59,10216
67,18571
77,57884
90,28157
105,2939
122,6158
132,1428
140,438
140,438
140,438

-12,8096
-12,5786
-12,3476
-12,1167
-11,8857
-11,6548
-11,5393
-11,444
-11,444
-11,444

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,263722
0,219118
0,174514
0,12991
0,085306
0,040703
0,018401
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,736278
0,780882
0,825486
0,87009
0,914694
0,959297
0,981599
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

02.2.2009
05.1.2009
01.12.2008
03.11.2008
01.10.2008
04.9.2008
Ei
τi

Решаването на задачата на портфейлна
оптимизация е направено с функцията SOLVER
в среда на EXCEL. Нейното настройване се
прави от отделно програмно меню. То съдържа
отделни части за указване в коя клетка е изчислена целевата функция на портфейлната задача, в коя клетка е формалното условие (8), в
кои клетки ще се намира решението на задачата xi, ще се прилага ли условие за неотрицателност на аргументите xi.
Резултати от решаването на задачата за портфейлна оптимизация
При фиксиране на стойността на параметъра landa, задачата на портфейлна оптимизация (11) е аналитично определена и може да се
решава със средства на математическото
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3JR
-7,92
-1,3
2,68
-24,57
-26,11

landa
85

програмиране. При изменение на стойноститте
на landa се намира една точка на портфейл,
която се представя в равнината (risk - return).
При промяна на landa се намират различни
портфейли и съгласно теорията на портфейлна
оптимизация [4] те ще се намират на ефективната граница на допустимото множество портфейли. Изчислените данни в табл. 3. са използвани за изчертаване на графиката risk(return),
фиг. 2.
Получената граница е изпъкнала и съгласно портфейлната теория инвестиционният портфейл трябва да се избере от това множество.
Представеният начин на решаване на портфейлната задача позволява да се определи цялата ефективна граница Така се избягва ограничението параметъра landa да бъде субектив-

Красимира Стоилова, Тодор Стоилов, Златка Иванова

но определян за конкретен инвеститор, което е
свързано с неточно оценяване на инвестиционния процес. Субективният анализ не винаги е
добро средство за оценяване на ефективността
на инвестицията. Получаването на цялата
ефективна област на портфейли дава възможност на финансовия анализатор да оцени обективно динамиката и състоянието на пазара за
наблюдавания период.

допустимите инвестиционни портфейли. Тази
граница е определяна чрез решаване на задача
на портфейлна оптимизация. Всяко решение на
задачата дефинира точка в областта risk(return)
за оценка на инвестицията. Използваната програмна среда EXCEL е прилагана за решаване
на оптимизационни задачи. Получените резултати показват, че понастоящем търгуването на
акции ще носи повече загуби за инвеститорите
в диапазона от 11% до 14% на годишна база.
Настоящото изследване е частично финансирано по проекти 1013/2005 и DZU 01/0031 (INPORT)
от Националния фонд за Научни изследвания.

Фиг. 2. Граница на ефективните портфейли, съставена от решенията на портфейлната задача

От направените изчисления се вижда, че
фондовия пазар има свиване и инвестирането в
него ще носи загуби. Загубите в доходността на
портфейлите е в диапазона на 11 до 14%.
Изводи
Анализиран е фондовия пазар за текущото
му състояние на стагнация. Дефинирана е и е
решавана задача на портфейлна оптимизация,
която използва текущи данни от динамиката на
пазара. Определена е ефективната граница на
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SOLUTION OF THE PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM WITH THE DATA OF
DECREASE MARKET ON BULGARIAN STOCK EXCHANGE
Krasimira Stoilova, Todor Stoilov, Zlatka Ivanova
Institute of Computer and Communication System, Bulgarian Academy of Science,
Sofia, Bulgaria
Abstract
The decrease of the levels of the Bulgarian stock exchange is assessed. It has been chosen securities,
belonging to the technological companies, related to the industrial production. The companies are members of the
official market of the stock exchange. A portfolio optimization problem is defined, applying the current levels of
the security returns. The portfolio problem is solved and it has been assessed the potential characteristics of the
investment process. The optimization problem is solved, applying the program EXCEL.
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СРАВНЕНИЕ НА ДВА АЛГОРИТЪМА С РАЗМИТИ МНОЖЕСТВА ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛЕН
АНАЛИЗ В ONLINE АУКЦИОНИ
Галина Илиева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Резюме
Обект на работата е изследване на два алгоритъма за многокритериално вземане на решение с помощта
на размити множества. Цел на разработката е да се докаже, че двата алгоритъма могат успешно да се прилагат за решаване на задачата за многокритериален избор или наредба на агентни стратегии за наддаване в условията на непрекъснат двоен аукцион (НДА) при непълна и неточна информация в динамична среда. В първия
алгоритъм, ATOKRI, се използват точни критерии с тегловни коефициенти-реални числа. Получените чрез
трансформираща функция размити релации на предпочитание се обобщават чрез набор от агрегатни оператори и сортират. В работата на втория алгоритъм, FTNA, според експертни оценки се създават матрици на предпочитания за всеки критерий. При изготвянето на интегрална оценка за всяка стратегия се използват и индивидуални за всеки агент матрици на отношенията алтернатива-критерий. Основната прилика между двата алгоритъма е, че те използват идеята за размитите множества като средство за избор на стратегия за наддаване.
Ключовата разлика между сравняваните алгоритми се състои в степента на субективизъм и влиянието на отношението на агентите към сравняваните алтернативи и критерии. Независимо от различията в получените наредби на стратегии, и двата алгоритъма дават резултати, близки до тези на „класическите” алгоритми за многокритериален анализ. Следователно, и двата алгоритъма предлагат гъвкав и ефективен начин за вземане на
решение на задачата за многокритериален избор на стратегия за наддаване при несигурна информация и променящи се условия.
Ключови думи: вземане на решения, размити множества, многокритериален анализ
Key words: decision making, fuzzy sets, multi criteria analysis

Увод
Поведението на интелигентните агентиучастници в online аукциони се базира на техните стратегии за наддаване. Стратегията е методология, която агентът използва, за да постигне целите си, спазвайки регламентирания
протокол на аукциона. Агентните стратегии са
частни и обикновено се избират от собствениците им. В практиката се прилагат разнообразни протоколи за наддавания, следователно, не
съществува универсален подход за водене на
успешни преговори. Дадена стратегия може да
е ефективна при даден протокол и неефективна
при друг. Създаването на оптимална стратегия
за непрекъснат двоен аукцион (НДА) е сложна
задача и продължава да е предизвикателство
пред изследователите на електронната търговия.
Целта е да се създадат стратегии, подбиращи
„правилните” страни по сделките, така че
ефективността на НДА да е максимална при
бърза конвергенция на цената на сделките към
равновесната цена. Задачата на настоящата
разработка е да се изследват два алтернативни
алгоритъма за многокритериален анализ с размити множества за избор на стратегия за наддаване в НДА. Описаните методи за вземане на
решение могат да намерят приложение в електронни аукциони както за предварителна се160

лекция на най-подходящата стратегия от дадено
множество стратегии, така и за смяна на използваната от агента стратегия по време на
самия аукцион. В първа глава се прави обзор
на състоянието на изследванията по проблема.
Втора глава описва двата алгоритъма за избор
на стратегия за наддаване. В следващата глава
е представен сравнителен анализ на двата алгоритъма на базата на проведено експериментално изследване, а на финала са направени
изводи за приложимостта на предложените методи и са начертани перспективи за бъдеща
работа.
1. Предходни изследвания
За детайлно изследване на поведението на
агентите като участници в електронната търговия са реализирани различни симулационни
модели на аукциони. Предложените методологии за оценка на стратегии за наддаване се базират на два различни подхода. Първият от тях
се състои в сравнение на ефективността на
стратегиите в статични агентни популации
(стратегиите са предварително избрани и не
могат да се сменят в хода на аукциона). Вторият подход изследва агентни популации, в които
е разрешена смяна на използваната стратегия
посредством оценка на динамиката на тиражи-

Галина Илиева

рането (replicator dynamics). Anthony и
Jennings, следвайки първия подход, генерират
наддавания в зависимост от следните параметри: 1) оставащо време до края на аукциона; 2)
брой неприключили аукциони; 3) стремеж на
агента към сключване на сделка; и 4) отношение на агента към риска. Комбинацията от тези
четири тактики посредством относителни тегловни коефициенти, зададени от потребителя,
дефинира стратегия за наддаване. Впоследствие авторите предлагат генетичен алгоритъм за
търсене на ефективна стратегия в пространството от решения според конкретните условия
на пазара [1]. Като представители на втория
подход, Walsh и др. използват еволюционен
вариант на теорията на игрите и изследват експериментално предпочитанията на агентите
към три стратегии за наддаване. Основният недостатък на работата е, че предложеният алгоритъм за сравнение на стратегии зависи експоненциално от броя изследвани стратегии [8].
Muchnick и Solomon създават платформата
NatLab като използват принципа на мрежите на
Марков. За да направят плавен преход между
компютърната симулация и експерименталната
икономика, те генерират осем различни стратегии за наддаване чрез аватари. За пореалистична емулация системата реализира
адаптивна актуализация на аватарите [4].
Posada и Lopez предлагат портфолио от три
алтернативни стратегии за наддаване. За избор
на стратегия те прилагат две евристики - имитационна и take-the-best. Имитационната евристика използва принципа на социалното обучение, залагайки на колективния минал опит.
За разлика от нея, евристиката take-the-best
прилага принципа на индивидуалното рационално обучение според миналия опит на агента
[7]. Goyal и др. използват понятието „отношение” (attitude) по аналогия с типичните за агентната технология термини стремеж (intention) и
ангажимент (commitment). Всеки агент има определено отношение към процеса на наддаване.
Това му позволява по-бързо да се адаптира към
динамиката на пазара. За да се избере подходящото наддаване, предварително се генерира
множество от евентуални предложения. В многокритериалната процедура за избор на наддаване участват отношенията на агентите към
множеството критерии и наддавания [2]. В настоящата работа за решаване на задачата за
многокритериален избор на оптимална стратегия за наддаване се използват подобни механизми. В двата представени алгоритъма се

прилага теорията на размитите множества. Като средство за провеждане на изследването се
използва прототип на софтуерна система за етърговия посредством аукциони МАСЕТА [3].
Процесът на сключване на сделки се симулира
в системата чрез агентно-базирано моделиране.
2. Алгоритми за многокритериална наредба с
размити множества
2.1. Алгоритъм при точни критерии с тегловни
коефициенти - реални числа (ATOKRI)
Стъпка 1: Оценките на алтернативите
(стратегиите) по отделните критерии са в различни мерни единици и както е описано в [5,6]
за тяхното унифициране се използват процедури, които трансформират стойностите xij за
всеки от критериите в размити релации на
предпочитание. За тази цел се използва следната трансформираща функция
⎧1
⎪
xik − x jk
μ k ( a i , a j ) = ⎨0 . 5 +
⎪
2( max{ xik } − min{ xik })
i
i
⎩

където
оценките

ако i = j
ако i ≠ j

xik , x jk , i, j = 1,2,.., n, k = 1,2,.., m
на

алтернативите

ai

(1)

са
и

a j , i, j = 1,2,.., n по критерий ck , k = 1,2,.., m . Получават се размитите релации Rk , k = 1,2,.., m .
Ако k-тият критерий е минимизиращ, за да се
сортират алтернативите в намаляващ ред, се
изчислява
допълнението
на
релацията
Rk1 = 1 − Rk , т.е. за тази релация се изчисляват
нови степени на принадлежност по формулата
μk ' (ai , a j ) = 1 − μk (ai , a j ) .
Стъпка 2: Релациите R1 , R2 ,.., Rm се сливат
за получаване на агрегирана релация R с функция на принадлежност
μ (ai , a j ) = Agg{μ1 (ai , a j ), μ 2 (ai , a j ),.., μ m (ai , a j )} .
За тази цел се използват агрегиращите
оператори WMean, WGeom, WMaxMin и
WMinMax с тегловни коефициенти – реални
числа. Нека с w означим множеството тегла на
критериите и w={w1,w2,..,wm}, тогава wk∈[0,1]
m

за k=1,2,..,m и

∑w =1.
k =1

i

Изчисленията чрез операторите WMean и
WGeom за степента на принадлежност към
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всяка от агрегираните релации R на двойката
(ai , a j ) са следните:
m

μ (a i , a j ) = WMean{μ1 (a i , a j ), μ 2 (a i , a j ),.., μ m (a i , a j )} = ∑ wk μ k ( a i , a j )
k =1
m

μ (a i , a j ) = WGeom{μ1 (a i , a j ), μ 2 (a i , a j ),.., μ m (a i , a j )} = ∏ [ μ k (a i , a j )] w

k

k =1

За операторите WMaxMin и WМinMax,
условието за тегловните коефициенти е
поради
което
те
се
max { w i } = 1,
i

преизчисляват по формулата
wk .
wk' =
m
max{wk }

(2)

k −1

Изчисленията с операторите WМaxMin и
WМinMax за степента на принадлежност към
агрегираните релации R за двойката (ai , a j ) са
следните:
μ ( a i , a j ) = WMaxMin { μ 1 ( a i , a j ), μ 2 ( a i , a j ),.., μ m ( a i , a j )} = max {min( μ k ( a i , a j ), w k )}
k

μ (ai , a j ) = WMinMax {μ1 ( ai , a j ), μ 2 ( ai , a j ),.., μ m ( ai , a j )} = min{max( μ k ( ai , a j ), wk )}
k

Стъпка 3: Получените релации на предпочитание R1 , R2 , .., Rm са размити пълни наредби.
Вземайки предвид връзките между свойствата
на Rk , k = 1,2,..., m и R, агрегираната релация R,
получена чрез оператора WMean, е размита
пълна наредба, а релациите, получени чрез
оператори WGeom, WMaxMin и WMinMaz са
размити преднаредби. Всяка антисиметрична
размита преднаредба R' на R, т.е.
ако μ R ( a , b ) ≥ μ R ( b , a ) , тогава
(3)
μ © ( a , b ) = μ R ( a , b ) и μ R ' (b, a ) = 0 ,
R

е размита частична наредба. R' може да се
пренареди и да се представи като триъгълна
матрица. След пренареждане на триъгълната
матрица R' се получава релация, представляваща размита линейна наредба. Неразмитата
наредба на алтернативите е същата, като реда
им в заглавния ред на получената таблица, и
представлява решението на задачата за многокритериална наредба.
2.2. Алгоритъм за сравнение на агентни стратегии чрез отношение (FTNA)
Стъпка 1: Лицето, вземащо решение, определя относителните тегловни коефициенти на
критериите за всяка стратегия като използва
метода на аналитичния йерархичен процес.
Стойностите на теглата зависят от степента на
важност на съответния критерий. Размитите
релации (матриците за сравнение) на критериите се попълват според степента на важност на
критериите по двойки. Оценките варират в диапазона от 1 до 9: 1–незначителна важност, 3малко
по-важен;
5–еднакво
важни;
7–
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значително по-важен; 9–абсолютно по-важен, а
оценки 2, 4, 6, 8 задават междинни стойности
спрямо посочените. Теглото на всеки критерий
се определя по формулата за средногеометрично на съответния ред от матрицата
на сравнение. Ако с w означим множеството
тегла и w={w1,w2,..,wm}, то wi∈[0,1] за
m

i=1,2,..,m и

∑w
i =1

i

= 1.

Стъпка 2: Определя се отношението на
агентите към стратегиите за наддаване и критериите за тяхната оценка. Тук с понятието
„отношение” се изразява предпочитанието на
агент k да избере стратегия i при критерий j.
Оценките на отношенията aijk (i=1,2,..,n,
j=1,2,..,m, k=1,2,..,l) се представят с лингвистични понятия като „много ниска”, „ниска”,
„средна”, „висока” и „много висока”. Размитите агентни релации за стратегиите и критериите
сe попълват в матриците на отношенията

A x = (aij ) knm .
Стъпка 3: Всяка матрица на отношение се
агрегира
до вектор на отношение Ai
(1=1,2,..,n) като

Aik = w1k aik1 + w2k aik2 + ... + wnk aink .
Стъпка 4: Допуска се, че всички агенти
имат еднаква важност и се пресмята нормализираният вектор на размитото решение r. Нормализираното тегло на агентите Dk (k=1,2,..,l)
се означава с (ν1, ν2, ..,νl,):
⎛ a11 a 12 .. a 1n ⎞
⎜ 2
⎟
⎜ a1 a 22 .. a n2 ⎟
(r1 , r2 ,.., rn ) = (υ1 ,υ 2 ,..,υ l )⎜
⎟
⎜ .. .. .. .. ⎟
⎜ a l a l .. a l ⎟
n ⎠
2
⎝ 1
Стъпка 5: Елементите на нормализирания
вектор на размитото решение ri са положителни
триъгълни размити числа и принадлежат на интервала [0,1]. Пресмята се разстоянието между
размитите решения ri и идеалните съответно
положително и отрицателно решение. Нека r+
е размитото положително идеално решение, а r- размитото отрицателно идеално решение като
+

r+=(1,1,1) и r-=(0,0,0). Разстоянията d i меж−

ду ri и r+ и d i между ri и r- се пресмятат като:

d i+ = d (ri , r + ) и d i− = d (ri , r − ) , където d е разстояние между две размити числа. За пресмятане на d се използва методът на върховете.

Галина Илиева

Стъпка 6: За да се определи ранга на всяка стратегия, се пресмята коефициентът на
близост по формулата

CC i =

1 +
(d i + (1 − d i− )) за i=1,2,..,n.
2

Стратегията с максимален коефициент на
близост е най-подходяща за наддаване в дадения момент време.
3. Сравнение на резултатите, получени с помощта на двата алгоритъма
След направения предварителен анализ на
описаните в литературата стратегии за наддаване, изборът се ограничава до следните десет:
A1 - snipping-стратегия, A2 - с фиксирана стъпка (L), A3, A4, A5 – три стратегии с различно
отчитане на исторически цени (H1, H2, H3), A6 - с
нулева интелигентност без и A7 - с бюджетни
ограничения (съответно, ZIU и ZIC), A8 - с повишена интелигентност (ZIP), A9 - стратегия с
отчитане на риска (RB) и A10 - с генетичен алгоритъм (GA). Селектираните стратегии са едни
от най-често цитираните в литературните източници за симулация на НДА. Освен това, те
са разнообразни по тип – както устойчиви, така
и адаптивни по отношение на промените в хода
на наддаванията.

За оценка и сравнение на десетте избрани
стратегии в направения експеримент се прилагат три критерия: C1 - бързодействие, C2 –
предсказване и C3 - отношение към риска.
Матриците за сравнение на критериите по
двойки и отношенията към стратегия-критерий
се попълват на базата на експертни оценки.
Чрез осредняване на стойностите на тегловните
коефициенти за всяка стратегия от Стъпка 1 на
FTNA се генерират общите тегловни коефициенти на стратегиите. Оценките алтернативакритерий от матриците на отношенията от
Стъпка 2 стават изходна информация за попълване на матрицата актернативи-критерии, необходима за работата на алгоритъма ATOKRI.
Табл. 1. показва многокритериалните наредби,
получени с двата алгоритъма – ATOKRI в неговите четири модификации и FTNA. Като контролен вариант там са отпечатани и резултатите,
получени по един от „класическите” методи метода на линейната комбинация на частните
критерии (ЛКЧК). За целта е извършена трансформация на размитите оценки в реални числа.
Редовете със сив фон при алгоритъм ATOKRI
показват ранга на съответната стратегия (колона от матрица R’).

Табл. 1. Резултати от многокритериалния анализ с алгоритъм
Алгоритъм ATOKRI
WMean
A10
0

A9

A6

A5

A7

A8

A4

A3

A1

A2

0,540

0,631

0,530

0,510

0,500

0,539

0,537

0,544

0,610

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wgeom
A10

A9

A6

A5

A7

A8

A4

A3

A1

A2

0,537

0,610

0,527

0,473

0,493

0,525

0,537

0,525

0,597

0

1

2

3

3

3

5

7

8

9

A6

A9

A10

A5

A4

A7

A8

A1

A3

A2

0,531

0,513

0,732

0,575

0,693

0,594

0,644

0,600

0,721

4

4

5

7

7

7

8

8

8

WMaxMin

4

WminMax
A10

A9

A6

A5

A4

A7

A8

A1

A2

A3

0,511

0,929

0,511

0,518

0,493

0,500

0,529

0,500

0,500

0

1

2

3

4

4

4

7

7

7

A10

A9

A3

A6

A5

A8

A4

A7

A1

A2

0,450

0,406

0,319

0,266

0,232

0,204

0,198

0,198

0,159

0,055

Алгоритъм FTNA
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(продължение)
Контролни резултати, получени по метод ЛКЧК
A10

A9

A6

A5

A8

A7

A4

A3

A1

A2

0,909

0,830

0,575

0,531

0,497

0,484

0,448

0,386

0,286

0,111

Анализът на получените решения показва,
че двата алгоритъма предлагат по същество
сходни наредби на сравняваните стратегии.
Например, WMean и FTNA демонстрират съвпадение в местата на шест от десетте стратегии. Отклоненията в резултатите на другите три
агрегатни функции на ATOKRI се дължат в конкретния случай на големия брой колизии (еднакъв ранг на някои от стратегиите). Оценките на
WMean са почти идентични с тези на ЛКЧК (налице е само едно разместване) в класацията.
Освен това, WMean дава резултат, по-близък
до еталонния, в сравнение с този на FTNA
(осем срещу пет съвпадения). WGeom,
WMaxMin и WMinMax отстъпват както на
WMean, така и на FTNA, което подкрепя теоретичните предположения на авторите му за непълнота на получените наредби.
Предимството на двата алгоритъма в
сравнение с „класическите” методи се състои в
способността им да намират решение при наличие само на размита и неточна информация
за сравняваните обекти.
Основната разлика между сравняваните
алгоритми е в степента на субективизъм и влиянието на персоналното отношение на агентите
към сравняваните алтернативи и критерии. Така например, при FTNA изходна информация за
решаване на проблема е отношението на наддаващите към сравняваните алтернативи и критериите, по които те се сравняват. Тъй като
тази информация обикновено е частна и често,
субективна, решенията, получени по този метод варират в по-широки граници в сравнение с
ATOKRI.
Изводи и препоръки
Проведеният експеримент с десет стратегии, оценени по три критерия, показва, че алгоритмите ATOKRI и FTNA могат да се използват
за решаване на задачата на многокритериална
наредба на агентни стратегии за наддаване при
липса на точна и обективна оценка на сравняваните алтернативи, тъй като получените експериментални резултати са сходни до тези на
метода на ЛКЧК.
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COMPARISON OF TWO FUZZY SETS ALGORITHMS FOR MULTI CRITERIA ANALYSIS
IN ONLINE AUCTIONS
Galina Ilieva
Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria
Abstract
The subject of the work is research on two algorithms for multi criteria decision making with fuzzy sets
techniques. The goal of the paper is to prove that these algorithms can be used to successfully solve the problem
of multi criteria choice or ranking of bidding agents’ strategies during continuous double auction (CDA). The first
one, ATOKRI, works on the basis of exact criteria and weighted coefficients that are only real numbers. Fuzzy
relations of preference witch are obtained through a transforming function are summarized through aggregating
operators and then sorted. The second algorithm, FTNA, uses experts’ evaluations to create preference matrixes
for each criterion. To each of the bidding strategies is assigned an integrated mark made on the basis of every
agent’s attitude matrix alternative/criterion. The basic similarity between the two algorithms is the use of fuzzy
sets as means for finding a solution when lacking complete and accurate information under dynamic conditions.
The key difference between the compared algorithms is in the subjectivism rate and influence of individual agent’s
attitude toward the assessed alternatives and criteria. Despite the differences, both algorithms approximate the
results given by the „classical” algorithms for multi criteria analysis. Therefore, the algorithms suggest a flexible
and effective way for making a decision under changing circumstances.
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УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОСНОВАНО НА ПАРТНЬОРСТВОТО
Цветка Стоенчева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Настоящата статия разглежда взаимната връзка и зависимост между регионалната икономика, устойчивото развитие и партньорството на институциите за осъществяването на екологоустойчива икономика. Екологоустойчивата икономика изисква да се натоварва земята толкова колкото са нейните пределни възможности.
Пътищата за постигане на това може да се търсят в данъчната система, а именно намаляване на корпоративните данъци за всички които спазват принципите на еколого-устойчивата икономика, и успоредно с това драстично увеличаване на данъците за тези които не спазват правилата
Ключови думи: регионална икономика, устойчиво развитие, партньорство, ефективност
Key words: regional economy, sustainable development, partnership, efficiency

Целта на настоящата статия е да подчертае силната връзка между регионалната икономика, устойчивото развитие и необходимостта
от партньорство за постигане на устойчиво
развитие.
1. Устойчиво развитие
По същество устойчивото развитие може
да се определи като концепция за екологоопазващо развитие на икономиката с пестеливо и
дълбочинно използване на ресурсите, при което всяко човешко поколение оставя на следващото съхранени и способни да се самовъзпроизвеждат екологични системи, без да се лишава
от удобства за живот и от постиженията на
промишлените
технологии.
Практическото
осъществяване на тази идея изисква значителни
усилия от държавната администрация и от законодателната власт, за да изработят и приведат в действие ясни правила за стопанска дейност, включващи: рециклиране на отпадъците,
ограничаване до минимум на изхвърляните в
природата емисии на вредни газове и химикали, строг контрол за безопасността на използваните в енергетиката радиоактивни материали,
рекултивация на нарушените почви в резултат
от добив на полезни изкопаеми, развитие на
технологиите за получаване на енергия от възобновяеми източници, контролиран улов на
риба в Световния океан, възобновяване на горите, използвани за дърводобив или унищожени
от природни действия.
Трудностите в поемане на тези ангажименти се състоят в необходимостта производителите да се лишат от част от печалбата за
сметка на реализация на екологични проекти.
Това се отразява негативно върху данъчните
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приходи за държавния бюджет и свива възможностите за бърза реализация на политически
ангажименти, свързани с изхранването на населението, със социалното подпомагане, осигуряване на нови работни места, строеж и поддръжка на инфраструктурни съоръжения с национално значение, отстраняване на щети от
природни бедствия, поддържане на отбранителна способност, ред и сигурност.
Необходимостта от намиране на път към
този труден компромис се налага от осезаемите неблагоприятни промени в климата, свързани с природни бедствия, изтъняването на озоновия защитен слой на атмосферата, бързото
намаляване и поскъпване на невъзобновимите
полезни изкопаеми – нефт, природен газ, въглища, руди на черни и цветни метали и др.
През 1912 г. в Рио де Жанейро на среща на
държавни и правителствени ръководители (срещата е на високо равнище по проблемите на
планетата Земя и конференцията на ООН по
околната среда и развитието) представители на
179 страни приеха проект за постигане на устойчиво развитие. Това е първият и основен международен документ, които третира проблемите за
изменението в климата в глобален мащаб. Основната теза в този проект е човечеството да
удовлетвори своите нужди от материални блага в
настоящия момент, без да подлага на риск задоволяването на потребностите на бъдещите поколения. Лансира се виждането, че жизнеспособната, просперираща икономика и чистата околна
среда са еднакво необходими за едно съвременно общество. Вниманието се фокусира върху
подобряването на живота без постоянно нарастване на количеството енергия и материални продукти, които се потребяват.
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България се присъедини към страните,
подписали Рамковата Конвенция на ООН по
изменение на климата от срещата в Рио де
Жанейро, като ратифицира конвенцията през
март 1995 г. [1] и пое ангажимента нивото на
парникови газове в страната през 2000 г. да не
надвишава равнището през базовата година за
конвенцията.
2. Регионална икономика
Регионалната икономика е наука, пряко
свързана с динамичното развитие на територията, а не абстрактна теоретична система. В
този смисъл устойчивото развитие е път за
постигане на нейните задачи. Въпросът е до
каква степен и по какъв начин тя може да допринесе за утвърждаване на принципите на устойчивост в ежедневната стопанска практика и
в бита на хората?
Според нас регионалната икономика изпълнява тази си функция като предоставя анализи и прогнози, предлага концепции и алтернативи в помощ на управленските структури,
ангажирани с проблемите на регионалното развитие на централно и на местно ниво. Те могат
да се прилагат при разработване на националния
план за регионално развитие, общинските планове и програми, националните и областните стратегии за развитие.
За да изпълни тази своя роля регионалната
икономика изучава становището на всички заинтересовани страни в този процес – международни форуми, правителствени решения,
браншови съюзи на производителите, населението в конкретните населени пунктове, природозащитни неправителствени организации [2].
Най-ясно този процес се откроява при локализацията.
Като неделима част от Европа и член на
Европейския съюз нашата страна следва стриктно да се придържа и да допринася за:
− изпълнение на законовите рамки за
околната среда за ЕС;
− постигане на целите от Киото относно
мерките, ограничаващи промяната в
климата (чрез повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на относителния дял на произвежданата
енергия от възобновими източници);
− подкрепа за екологощадящи начини на
придвижване (комбинирани превози на
контейнери и товарни камиони с помощта на електрифицирани железници);

−

подкрепа за изпълнение на Рамковата
директива за водите;
− подкрепа за управлението на мрежата
НАТУРА 2000.
Широк кръг от природозащитни организации виждат необходимостта от осъществяване
на четири основни стъпки за постигане на устойчиво развитие:
1. Първа стъпка – интеграция. Това означава да се постигне съгласуваност
между целите на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и изискванията
на нормативната база за опазване на
околната среда.
2. Втора стъпка – увеличаване на ползата
от устойчивото развитие. Това означава екологичните норми да се възприемат не като ограничения и санкции, а
като възможност за увеличаване на качеството на живот. Например интегрираното управление на водите може да
намали рисковете от наводнения.
3. Трета стъпка – партньорство между
институциите, имащи отношение към
устойчивото развитие, отвореност и
гласност при вземане на инвестиционни решения, въвличане на гражданското общество и неправителствените организации в планиране на средствата
за регионално развитие, мониторинг и
опазване на околната среда и в осъществяването на контрол върху изразходването на тези средства.
4. Четвърта стъпка – оценка. Осигуряване на обективна оценка за резултатите
от изпълнението на проекти за регионално развитие като се осигури равнопоставеност между икономическите,
социалните и природозащитните критерии. Доброто представяне в областта
на опазване на околната среда трябва
да бъде огласявано и поощрявано, а
проекти, които на своя първи етап са
се представили незадоволително в това
отношение, да бъдат санкционирани
или прекратявани.
Поетите ангажименти от България в областта на опазване на околната среда, целящи
постигане на устойчиво развитие, намират израз в Националната стратегия по околната среда. Стратегията е разработена за периода
2005-2014 г., с План за действие 2005-2009 г.
Тя е продължение на Националната стратегия
по околна среда 2000-2006 г. и в този аспект
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основната дългосрочна цел на политиката в
областта на околната среда се запазва. Найновата Национална стратегия по околна среда
2009-2018 г. е съобразена с принципите на
предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, интегриране на политиката по
опазване на околната среда в секторните политики за развитие на икономиката и информираност на гражданите за състоянието на околната
среда. Това е национална стратегия, в която
при определяне на целите и действията е взето
под внимание мнението на широк кръг представители – на държавни институции, на бизнеса, на общините, НПО и обществеността.
Националните екологични стратегии представляват не само ориентир, но по-скоро отправна точка при разработване на регионални
стратегии и планове и тяхната съгласуваност е
сериозна предпоставка за успешно осъществяване на набелязаните мерки и приоритети.
3. Партньорството като предпоставка за устойчиво регионално развитие
Партньорството в програмите за регионално развитие означава включване на всички
заинтересовани страни през целия период на
програмния цикъл.
Партньорството е изискване на Регламента
за Структурните фондове на Европейския съюз
от 1999 година. То се осъществява между Комисията при ЕС и всяка държава членка. От
своя страна всяка държава-членка организира
съобразно действащите национални правила и
практики партньорство с органи и организации
като:
− компетентни местни, градски и други
публични органи;
− икономически и социални партньори;
− всяка друга организация, която представлява гражданското общество, екологични и други неправителствени организации.
Партньорството обхваща подготовката, изпълнението, наблюдението и оценката на оперативните програми.
Една от целите на партньорството е да се
премахни неравенството и да се насърчи равенството между мъжете и жените при включването в социално-икономическия живот. То
допринася да се премахне дискриминацията
основана на различия в пол, раса, етнически
произход, религия или убеждение, недъг, възраст и др.
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Включването на по-голям брой партньори,
основано на ясни правила и правомощия осигурява по-качествени програми, по-добро усвояване на средствата съобразно приоритетните
цели в регионалното развитие.
Чрез него се намалява риска от забавяне
на осъществяването на проектите поради противоречия, конфликти и незаинтересованост на
някоя от институциите.
Чрез партньорството широк кръг от специалисти обменят опит и повишават своята квалификация на сравнително ниска цена.
Ако партньорите бъдат включени още на
фазата на разработване на проектите, има
възможност да се подобри тяхното качество и
да се предотвратят трудности при изпълнението.
Партньорството се счита за особено полезно по въпросите, свързани с опазването на
околната среда, защото почти всяка икономическа инициатива има екологичен аспект.
За осигуряване на ефективно партньорство е необходимо:
1. Съблюдаване на основни принципи:
− Равнопоставеност и признаване на
приноса на всеки участник;
− Навременен достъп до информация;
− Реалистично времева рамка за процеса на планиране според капацитета на всички партньори;
− Ясни правила за обмен на документация между партньорите;
− Да се търси консенсус при вземане
на решения;
− Предварително определяне и публикуване на стъпките за приемане
и осъществяване на проекта и кой
е отговорен.
2. Постигане на определени качествени
характеристики:
а) избор на подходящи партньори
обичайно това са:
− Програмиращият орган;
− Регионални и местни власти на
райони, за които се отнася
програмата;
− Представители от установените
със закон икономически, социални и екологични неправителствени организации;
− Политици;
− Допълнителни експерти при необходимост.
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б) ефикасна информационна кампания чрез:
− Интернет;
− Електронни конференции;
− Брошури и бюлетини;
− Масмедиите.
в) Консултации с обществеността
чрез осигуряване на възможност в
процеса на планиране всяко физическо или юридическо лице да изрази становище по материалите.
г) Идентифициране на засегнатите от
проекта целеви групи и полагане
на усилия за пряко участие на легитимни техни представители в
подготовката на проекта.
3. Допълнителни аргументи за постигане
на ефективно партньорство:
− То да допринася за постигане на
полза /добавена стойност/ за всички участници;
− Да се осигури институционална и
лична приемственост;
− Да бъде изградено на доверие;
− Да се търси баланс между формални и неформални елементи на
партньорството.
Партньорството трябва да допринесе за:
− Постигане на максимално съответствие на програми с местните нужди на населението в района, в които ще бъдат реализирани;
− Предвидимост в осъществяването
на програмата и използване на
местни ресурси при осъществяването й;
− Публичност и прозрачност в планирането и осъществяването на
програмите, за да се избегнат злоупотреби с финансови средства.
Типични трудности за постигане на ефективно партньорство:
1. Липса на разбиране и познания при
Неправителствените организации и общините за политиките и програмите за
регионално развитие, подпомагани от
Структурните фондове. Необходимо е
да се осигури информираността всички
участници в дискусиите за да не бъдат
използвани повърхностни, стандартни
аргументи.
статут
на
партньорите
2. Различен
/официален или неофициален, участие

3.

4.

5.

6.

7.

в изготвянето на проекта или само при
неговото приемане и др./.
Липса на разбиране на екологичните
аспекти на устойчивото развитие. В
момента не малко хора гледат на нормативната база за опазване на околната
среда само като на бариера пред предприемачеството, без да се възприема
като условие за качествено икономическо развитие.
Проектите в икономиката и в социалната сфера трябва да са съобразени с
дългосрочните стратегии на страната и
районите за постигане на устойчиво
развитие.
Ограничени възможности за пълноценно
участие поради ограничения във времето и липса на човешки ресурси. Препоръчва се оказване на техническа помощ
и вътрешно съфинансиране на партньорите от НПО – включително покриване
на разходите за пътуване и нощувки за
участие в дискусии.
Липса на ясни процедури за участие.
Необходим е регламент за осъществяване на обратна връзка с авторите на
становища и предложения, за да бъдат
информирани за резултатите от обсъждането на техните идеи.
Липса на пълноценна дискусия и комуникация.

Изводи и препоръки
Ако икономиката продължава да се развива в този си вид, естествените предели на земята няма да издържат и тя ще се саморазруши.
Излизането от това положение е чрез изграждане на еколого-устойчива икономика. Пътищата
за постигане на това може да се търсят в данъчната система, а именно намаляване на корпоративните данъци за всички които спазват
принципите на еколого-устойчивата икономика,
и успоредно с това драстично увеличаване на
данъците за тези които не спазват правилата.
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SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON PARTNERSHIP
Zvetka Stoencheva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
This article discusses the relationship and dependency between the regional economy, sustainable
development and the partnership of institutions for realization of ecology-sustainable economy. Ecologically
sustainable economy requires the land to be cultivated, as much as its capacity limit. Ways to achieve this can be
found in the tax system, namely the reduction of corporate taxes for all who respect the principles of ecologically
sustainable economy, and in parallel, dramatically increasing taxes on those who do not follow the rules.
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РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Нина Янкова
Икономически институт, Българска академия на науките, София
Резюме
В доклада са представени резултати от изследване развитието на регионалната специализация в страната
за периода 2002-2006 г. Използван е нов единен методологически подход за изследване на структурни изменения и неравномерност, в основата на който са Евклидовото разстояние между сравняваните структури и
възможността за разлагане на общото структурно изменение (различие) на две факторни влияния:
на в степента на неравномерност и

d4

d3

- промя-

- промяна в посоката на неравномерност. Специално внимание е отде-

лено на ограничените познавателни възможности на коефициента на Херфиндал-Хиршман, използван при изследване развитието на процеси, имащи отношение към равномерността – специализация, концентрация, диверсификация.
Ключови думи: структурни изменения, неравномерност, регионална специализация, факторни влияния
Key words: structural changes, irregularity, regional specialization, factor influence

Увод
През последните 20 години производствената специализация на страната и на отделните
райони претърпя съществени изменения в резултат от промените в системата за управление
и стремежа за адаптиране на отрасловата специализация и териториалната концентрация на
производството към новите икономически условия. След присъединяването на България към
Европейския съюз, развитието на тези процеси
придобива още по-голяма значимост и актуалност. По своята същност специализацията и
концентрацията са сложни процеси, за оценяването и анализирането на които е необходимо
да се разполага със съответен инструментариум.
Целта на настоящия доклад е: а) да се разкрият по-големите аналитични възможности на
нов методологически подход за изследване развитието на сложни процеси, които се характеризират с вътрешна структура и имат отношение към равномерността; б) да се представят
резултати от изследване развитието на производствената структура на регионите в страната
за периода 2002-2006 г. и на тази основа да се
оценят различия и динамика; в) да се разкрият
ограничените познавателни възможности на
коефициента на Херфиндал-Хиршман при изследване на неравномерност – специализация,
концентрация, диверсификация.
1. Методически подход
Използва се нов единен методологически
подход [3] за изследване на структурни изменения и неравномерност, който се основава на

Евклидовото разстояние между сравнявани статистически структури (представени като точки в
n − мерно пространство) и разлагане на общото структурно изменение на две факторни влияния: d 3 - промяна в степента на неравномерност и d 4 - промяна в посоката на неравномерност.
Разлагането на общото структурно изменение d 0 на факторните влияния d 3 и d 4 е
показано с помощта на тримерни структури,
защото единствено при тях има възможност за
графично представяне. Използвани са примерните тримерни структури F1 (0,45;0,30;0,25) и
F2 (0,37;0,47,0,16) (фиг. 1.).

Фиг. 1. Графично представяне на общото структурно
изменение d0 и на факторните влияния d3 и d4
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Всички тримерни статистически структури
удовлетворяват условията
3

∑f
i =1

i

= 1 и f i ≥ 0 за i = 1,2,3
и

са

точки

ΔABC ,

от

(1)
където

A(1,0,0), B (0,1,0) и C (0,0,1) са крайни структури,
за които единият относителен дял е единица, а
другите два са нули. Използват се означенията
d
d 0 = F1 F2 , d1 = EF1 , d 2 = EF2 и K d = 0 .
2
Факторните влияния d 3 и
помощта на структура

d 4 се определят с

'

F1 , която е на същото
разстояние до равномерната структура E , както базисната структура F1 , но се намира по
отсечката EF2 . При такава постановка, факторното влияние d 3 се определя от разстоянието d 3 = F1' F2 , а факторното влияние d 4 – от
разстоянието F1 F1' . Факторното влияние d 3
характеризира промяната в степента на неравномерност и се определя с разликата
d 2 − d1 = d 3 . Когато d 3 > 0, изследваната
структура в своето развитие се отдалечава от
равномерната структура E , а при d 3 <0 се
приближава. Факторното влияние d 4 характеризира преструктурирането, т.е. промяната в
подредбата на относителните дялове по големина.
Подходът за разлагане на общото структурно изменение (различие) на двете факторни
влияния d 3 и d 4 е в сила при n − мерни статистически структури, където n ≥ 3 . Цялата
изчислителна процедура за прилагането на този
методологически подход е компютризирана.
2. Различия между производствените структури
на районите за планиране
Оценяването на различията между производствените структури на районите за планиране за периода 2002-2006 г. се извършва въз
основа на информация на НСИ (Статистически
годишник) за продукцията на предприятията от
промишлеността. Разглеждат се следните четиринадесет подсектора: 1) добив, без добива на
енергийни суровини; 2) производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия;
3) производство на текстил и облекло; 4) производство на лицеви кожи и изделия от тях; 5)
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производство на дървен материал и изделия от
него, без мебели; 6) производство на дървестна
маса, хартия и картон, издателска дейност; 7)
производство на химични вещества, продукти и
влакна; 8) производство на изделия от каучук и
пластмаси; 9) производство на продукти от
други неметални минерални суровини; 10) металургия и производство на метални изделия,
без машини; 11) производство на машини и
оборудване, без електро-, оптично; 12) производство на електро-, оптично и друго оборудване;13) производство на превозни средства;
14) други подсектори. Последният подсектор е
сборен и включва: добив на енергийни суровини, преработваща промишленост, производство
и разпределение на електроенергия, газ и вода.
Трите структуроопределящи подсектора
(тези с най-голям относителен дял) в производствената структура на страната за 2002 г. са
14, 2 и 10 и в тях е произведена 59,61% от
продукцията на промишлеността. За 2006 г.
това са подсекторите 14, 10 и 2 (60,04%)
(табл. 1). Посочените три подсектора са сред
структуроопределящите за отделните райони за
планиране.
Табл. 1. Структуроопределящи подсектори по райони за планиране
Район за планиране
2002 г.
2006 г.
Северозападен
14, 3, 2
14, 9, 2
(78,2%)
(66,56%)
Северен централен
2, 14, 11
2, 14, 11
(50,55%)
(48,87%)
Североизточен
2, 7, 14
2, 9, 14
(62,63%)
(50,71%)
Югоизточен
14, 2, 3
14, 3, 2
(71,25%)
(85,88%)
Южен централен
14, 2, 3
14, 2, 19
(53,22%)
(48,03%)
Югозападен
14, 10, 3
10, 14, 2
(69,45%)
(67,01%)
Общо за страната
14, 2, 10
14, 10, 2
(59,61%)
(60,04%)
Забележка: Използват се номерата на посочените по-горе
подсектори.

От табл. 1. се вижда, че за периода 2002–
2006 г. делът на структуроопределящите отрасли в производствената структура на районите за планиране намалява. Изключение от тази
тенденция се отчита само за Югоизточния район за планиране и това се обуславя от развитието на 14-я сборен отрасъл. Намаляването
дела на структуро-определящите подсектори в
производствената структура на районите за

РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

планиране несъмнено е положителна тенденция,
защото води до по-равномерна производствена
структура. При по-нататъшното развитие на
производствената структура на районите тряб-

ва да се търси балансиране между специализация и равномерност, с оглед по-пълно използване на потенциала.

Табл. 2. Система измерители, характеризираща развитието на производствената
планиране
Период
d0
Kd (%)
d1
d2
Северозападен
2002-2003
0,0752
5,32
0,5931
0,5280
2002-2004
0,1185
8,38
0,5931
0,4876
2002-2005
0,1291
9,13
0,5931
0,4800
2002-2006
0,1856
13,13
0,5931
0,4304
Северен централен
2002-2003
0,0140
0,99
0,2080
0,2080
2002-2004
0,0273
1,93
0,2080
0,2029
2002-2005
0,0365
2,58
0,2080
0,1980
2002-2006
0,0481
3,40
0,2080
0,2026
Североизточен
2002-2003
0,0297
2,10
0,2870
0,2679
2002-2004
0,0578
4,09
0,2870
0,2524
2002-2005
0,0695
4,92
0,2870
0,2467
2002-2006
0,1117
7,90
0,2870
0,2411
Югоизточен
2002-2003
0,0409
2,89
0,3588
0,3356
2002-2004
0,1215
8,59
0,3588
0,2988
2002-2005
0,3499
24,79
0,3588
0,6272
2002-2006
0,4053
28,66
0,3588
0,6752
Южен централен
2002-2003
0,0165
1,17
0,2500
0,2428
2002-2004
0,0242
1,71
0,2500
0,2357
2002-2005
0,0403
2,85
0,2500
0,2208
2002-2006
0,0828
5,86
0,2500
0,2012
Югозападен
2002-2003
0,0433
3,06
0,3950
0,3739
2002-2004
0,1225
8,66
0,3950
0,3989
2002-2005
0,2265
16,02
0,3950
0,3371
2002-2006
0,3505
24,78
0,3950
0,3618
Общо за страната
2002-2003
0,0274
1,94
0,3088
0,2913
2002-2004
0,0684
4,83
0,3088
0,2874
2002-2005
0,0647
4,58
0,3088
0,2891
2002-2006
0,1065
7,53
0,3088
0,2791

Различието между районите за планиране,
измерено чрез средната стойност на общото
структурно различие d 0 нараства от 0,2930 за
2002 г. на 0,3791 за 2006 г. Съответните
средни стойности за факторното влияние d 3 са
0,1622 и 0, 2117, а за факторното влияние
d 4 - 0,1828 и 0,2176. Резултатите от изследването са указание за съществени структурни
промени за периода 2002-2006 г., при сравнително равностойно участие и на двете факторни влияния.

структура на районите за
d3

d4

-0,0651
-0,1055
-0,1131
-0,1628

0,0355
0,0488
0,0560
0,0760

0,0000
-0,0051
-0,0100
-0,0054

0,0140
0,0265
0,0343
0,0472

-0,0191
-0,0347
-0,0403
-0,0459

0,0220
0,0434
0,0525
0,0933

-0,0232
-0,0600
0,2684
0,3164

0,0325
0,0963
0,1697
0,1847

-0,0072
-0,0143
-0,0293
-0,0488

0,0146
0,0189
0,0260
0,0600

-0,0211
0,0039
-0,0579
-0,0332

0,0367
0,1218
0,2023
0,3339

-0,0175
-0,0214
-0,0197
-0,0297

0,0205
0,0626
0,0597
0,0972

3. Развитие на производствената структура на
районите за планиране
При изследване развитието на производствената структура на районите за планиране отново се разглежда периода 2002-2006 г. Използва се същата производствена структура по
подсектори, както при оценяване на структурните различия. Резултатите от изследването са
отразени в табл. 2.
Резултатите от изследването дават основание да се направят следните обобщения:
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−

−

−

−

−

Нарастват измененията в производствената структура на районите за планиране, измерени с коефициента Kd, спрямо приетата за базисна 2002 г. Найголямо структурно изменение за периода 2002-2006 г. се отчита за Югоизточния (28,66%) и Югозападния (24,78%),
а най-малко за Северния централен район (3,40%), при средно за страната
структурно изменение от 7,53%.
Производствената структура на Северния централен, Южния централен и Североизточния район за планиране се
характеризира с по-ниска степен на неравномерност, измерена чрез d1 и d 2 ,
в сравнение с останалите райони.
Структурните промени за периода
2002-2006 г. водят до по-равномерно
участие на отделните подсектори в производствената структура на районите за
планиране (стойностите на факторното
влияние d 3 са отрицателни). Изключение от посочената тенденция прави
Югоизточния район , за който през
2005 г. и 2006 г. се отчитат значителни
промени, в т.ч. нарастване на неравномерността, обусловени най-вече от развитието на 14-я сборен подсектор.
За периода 2002-2006 г. се отчита значително преструктуриране в производствената структура на районите за планиране (абсолютните стойности за факторното влияние d 3 са значително помалки от тези за факторното влияние
d 4 ). Изключение от тази тенденция
прави Северозападния район, при който
тенденцията към по-равномерно участие на подсекторите се проявява найсилно.
Развитието на 14-я подсектор, който
включва добив на енергийни суровини
плюс
преработваща
промишленост
плюс снабдяване с електроенергия, газ
и вода, несъмнено има определяща роля за промените в производствената
структура на районите за планиране.
Разглеждането на такъв сборен подсектор е продуктувано от информационни
затруднения.

4. Относно ограничените познавателни възможности на коефициента на Херфиндал –
Хиршман
Понастоящем коефициентът на Херфиндал-Хиршман ( HHI ) [5] намира широко приложение при оценяване на неравномерност в
методични указания и методики [2] и при провеждане на конкретни изследвания [4]. Този
коефициент се определя като средна аритметична от относителните дялове, претеглен със
същите относителни дялове [1], т.е.
n

∑f

HHI =

i =1
n

i

∑f
i =1

fi

n

= ∑ fi2 ,

(2)

i =1

i
n

защото по условие

∑f
i =1

i

= 1 . От формула (2)

се вижда, че коефициентът HHI всъщност
представлява квадрата на Евклидовото разстояние от начало на координатна система до
n − мерна структура, разглеждана като точка в
n − мерно пространство. Промяната в равнището на неравномерност, при използване на
коефициента HHI , се оценява посредством
разликата между стойностите на измерителя. С
нарастването на стойностите на измерителя
HHI , степента на неравномерност нараства и
обратно. В [3] е доказано, че с този измерител,
както и с други, известни от специализираната
литература измерители (с изключение на коефициента на Джини), фактически се отчита само факторното влияние d 3 - промяна в степента на неравномерност. За да се преодолее това,
в [4], при изследване на регионалната специализация и териториална концентрация наред с
коефициента на Херфиндал-Хиршман се използва и коефициента на Кругман. При изследване
на специализация коефициентът на Кругман

K sj се определя по формулата
n

K sj = ∑ s ijs − s i ,

(3)

i =1

където с

sijs е означена частта на i − я отрасъл

в общата продукция на j − я район, а s i е част-

та на i − я отрасъл в производствената структура на страната. Коефициентът

K sj е извес-

тен като “индекс на различията” [1, с. 59] и с
него се оценява общото структурно изменение.

174

РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

И така, с коефициента на ХерфиндалХиршман се оценява само факторното влияние
d 3 , а с коефициента на Кругман – общото

на персонални компютри и съответна програмна осигуреност, определянето на системата
измерители d 0 , K d , d 1 , d 2 , d 3 и d 4 не предс-

структурно изменение. Това обяснява несъответствието, което се наблюдава между промените в стойностите на тези два измерителя при
изследване на неравномерност [4].

тавлява трудност.

Заключение
В заключение, по-нататъшното развитие на
производствената специализация на районите в
страната и териториалната концентрация на
производството ще имат определяща роля в
процеса на вграждане на икономиката на страната в Европейското икономическо пространство. Резултатите от проведеното изследване по
убедителен начин доказват ограничените познавателни възможности на коефициента на Херфиндал-Хиршман и необходимостта от оценяване и на факторното влияние d 4 (преструктурирането) при изследване на неравномерност.
Несъмнено коефициентите на ХерфиндалХиршман и на Кругман от изчислителна гледна
точка са по-лесно приложими. При наличието
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DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION STRUCTURE OF THE REGIONS IN BULGARIA
Nina Jankova
Institute of Economics, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper presents results of a study of the regional specialization development in Bulgaria for the period
2002-2006. A new methodological approach is used for studying changes and irregularity, based on the Euclid
distance between the compared structures and the opportunity of expanding the general structural change
(differences) into tow factor influences: d3- change in the degree of irregularity, and d4- change in the direction of
the irregularity. Special attention is drawn to the limited analytical opportunities of the Herfindall coefficient,
widely used in studying processes related to the irregularity – specialization, concentration, diversification, etc.
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МОДЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНИ И ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Мария Шишманова
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
Разглежда се теоретична постановка за развитието на централна територия и периферия. Представят се
модели, варианти, хипотези, криви. Извежда се дефиниция на равновесие. Анализират се стабилни равновесия,
ситуации на поляризация, споделена статичност. Проследява се създаването на производствена верига. Преходи. На основата на теорията се предлагат варианти и модели за взаиморазвиващи се централни територии и
периферия. Търси се възможност за разширяване на централните райони или превръщане на част от периферията в централен район.
Ключови думи: модели, варианти, централни райони, периферия, поляризация, равновесие
Key words: models, versions, central regions, periphery, polarization, balance

Увод
Икономическите дейности са локализирани
нехомогенно в географското пространство.
Обикновено тези разлики се обясняват с различните инвестиции, технологии или институционални политики. Новата география на икономиката предлага алтернативно сближаване
на.регионите за обяснение на локализирането.
Фокусира се като се използва склонността на
предприятията и на работещите да се концентрират в региони, които стават постепенно поинтегрирани. Това сближаване дава предимство
да се обясни защо регионите с много сходни
характеристики се развиват по много различен
начин (проблем, който остава неразрешен с
традиционното сходство). Географията на новата икономика търси да обясни също специализацията на региона и феномените на бърза
индустриализация.
Обект на изследването са централните и
периферните съседни районив България в теоретичен и практически план. Идентифицирането на конкретни състояния и възможности за
развитие се обследват подробно.
Предмет на изследването са икономическите възможности за развитие на централните и
периферните райони, като се проучат, анализират и изяснят условията и процесите, протичащи в тези райони за по-дълъг период от време, а не само да се констатира статуса им в
момента.
Използвани материали и методи
За целта са използвани материали от различни изследвания на централните и периферни
райони, както и математически модели и виждания, както и изследвания на автора, цитирани
в литературата.
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Използва се анализ за определяне на икономическото развитие на централните и периферни райони през различни периоди на развитието им.
1. Теоретична постановка
1.1. Предпоставки
1.1.1. Географска концентрация и увеличаваща
се рентабилност
Според Paul Krugman в Geography and
Trade от 1991, концентрацията е найхарактерната особеност на икономическите
дейности в географското им разполагане [3].
Най-представително за висока степен на концентрация е както населението, така и производството. Дава се пример с региона на Големите езера в САЩ. Макар да съвпада със
стандартната теория за края на осемдесетте
години на миналия век, свързана със сравнителните преимущества, Krugman прибягва към
моделиране на неперфектната конкуренция
(монополна конкуренция на Dixit-Stiglitz) [6],
цените на транспорта достигат „айсберга”
(Samuelson) [4, 5], за да въведе и увеличаващата се рентабилност.
1.1.2. Увеличаваща се рентабилност
Взаимодействието като размяна се създава
от различията в специализацията, основана на
увеличаващата се рентабилност, повече отколкото от екзогенни разлики в ползването на ресурсите и/или продукцията. Моделните теории
за ендогенното развитие също правят връзка с
увеличаващата се рентабилност.
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1.1.3. Промишлено-производствената верига в
САЩ
В началото на 1900 г. голяма част от американската индустрия е концентрирана в един
ареал, редуциран в посока Север – Изток.
Производствената верига се формира през
втората половина на ХІХ век благодарение на
индустриалното производство и тя има предимства пред отделните предприятия, които като са
локализирани в близост могат да формират
верига. Аналогични опити са верифицирани и в
Европа в ареала на Рур – Северна Франция,
Белгия и Италия (индустриалния триъгълник)
[3].
1.1.4.Концентрация на автомобилния сектор в
САЩ
С най-голяма концентрация на този отрасъл са североизточните щати, което е видно от
фиг. 1.

−

Заетите в индустрията са мобилни, а
тези в аграрния сектор, обратно, са заети на място;
− 1 е общото население на М+А;
− B е квотата на заетите в М и (1-Β) e на
заетите в А;
− Заетите в аграрния сектор са еднакво
заети между N и S, за което: АN = AS =
(1-Β)/2;
− PN и PS са квотите на пълната заетост,
респективно в севера и в юга;
− F е фиксираната цена за построяването
на една инсталация, t е eдинната цена
на транспорта и х е количеството произведено от предприятието.
Кривата PP
− Кривата PP представя териториалното разположение на населението
в зависимост от индустриалната
дейност.
− Пълната квота на заетите от юга (S)
може да се представи така:
(1)
PS- (1-Β)/2 + Β MS,
където (1-Β)/2 са заетите в аграрния сектор, а
Β MS - в индустрията.
−

Фиг. 1. Концентрация на автомобилния сектор в
САЩ

1.2. Хипотези. Създаване на криви. Дефиниция
на равновесие. Преходи.
− Изгражда се модел на два сектора и два
региона;
− Определя се идентичност между брой
население и заети;
− Фиксира се съществуващата цена на
транспорта;
− Създава се растеж на съществуващата
икономиката;
Получава се едно външно влияние от взаимодействието между цените на транспорт,
мащабната икономика и търсенето, което се
получава от концентрацията на производствените предприятия [3].

−

−

Ако индустрията е изцяло локализирана на север (N), то MS =0, и тогава остава само население заето в
аграрния сектор PS=(1-Β)/2;
Обратното, ако всички са заети в
промишления сектор и концентрирани на юг, то: PS= (1-Β)/2+Β=1[(1-Β)/2];
Между двата екстремни случая, PS е
зависеща функция на MS. Наклонът
на кривата РР е Β<1.
РS

1-[(1-Β)/2]
Крива РР

(1-Β)/2

MS

1.2.1. Варианти. Хипотези. Криви. Дефиниция
на равновесие. Преходи
− Два сектора: манифактурна индустрия
(M) и аграрен (A);
− Два региона: Северен (N) и южен (S);

Фиг. 2. Кривата PP

Кривата ІІ
Кривата ІІ представя териториалното разположение на индустрията във функция на търсенето (населението).
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⇓ MS=0⇔PS<F/xt;
2. предприятията ще бъдат концентрирани на юг, ако
(1-PS)xt<F
⇓ MS=1⇔PS>1-(F/xt);
3. продукцията ще бъде разпространена в случая по средата
⇓ MS=РS⇔F/xt<РS<1-(F/xt)р,
където F представлява твърдата цена, за
да се стабилизира технологията и xt са
цените на транспорта за задоволяване на
търсенето.

PS
1-[F/tx]
Крива ІІ

F/tx

Фиг. 3. Кривата ІІ

За да се прокара кривата ІІ трябва да се
знае че:
1. няма да има предприятия на юг, ако
РSxt<F

1.2.2. Равновесие. Модел. Дефиниция за равновесие
Рs

Рs
Крива ІІ

E2
,равновесие
Крива ІІ

1 - (F/xt)
1-[(1-Β)/2]

1 – [F/xt]
Крива РР

Крива РР
Е1
равновесие

(1-Β)/2

F/xt

1-[(1-Β)/2]

Е1
равновесие

F/xt
(1-Β)/2

Е0
равновесие

Ms

MS

а)

б)
Фиг. 4. Равновесие на модела

От взаимодействието между двете криви
може да се получи равновесие на модела. Различна позиция свързана с кривите може да
провокира различни ситуации:
В първия случай (фиг. 4а.) продукцията е
дифузна: Е1 конструира единственото равновесие на системата.
Във втория случай (фиг. 4б.) има пет пресичания между кривите, но само три са стабилно равновесие, едно дифузно разпространение (Е1), едно в което продукцията е концентрирана на север N (Е0), и едно от което всичките предприятия са на юг S (Е2).
1.2.2.1. Стабилни равновесия
Доминирането на едно равновесие над
друго зависи от първоначалните състояния.
Динамиката, която носи Е1 е стабилна: в дясно
на Е1 кривата ІІ се наслагва върху кривата РР, и
така се формира предлагане, т.е. предприятията изискват една квота от население по-голяма
от наличното. Предприятията изоставят юга, за
да се преместят на север, докато се получи
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равновесие. Обратното се получава, когато Е1
провокира търсене [3].
Графиката в дясно представя възможността за комплексна поляризация на производството.
1.2.2.2. Състояние на поляризацията
Дефиницията за възможните равновесия
зависи от съответната големина на (1-Β)/2 и
F/xt (отчетени на вертикалната ос РS).
В частност, ако:
1. (1-Β)/2 > F/xt ⇒ единство в равновесието;
2. (1-Β)/2 < F/xt ⇒ повтарящи се равновесия.
1.2.2.3. Ситуации за поляризация
Равновесията център - периферия се появяват ако: F>xt (1-Β)/2. С други думи, ако съществуват:
− мащабна икономика (⇑ F);
− лимитирани цени на транспорта(⇓t);

Мария Шишманова

−

лючват поляризацията север – юг (N-S) и кривата ІІ се наслагва над бисектрисата (sin).
Други фиксирани цени и/или ниски цени на
транспорта фаворизират поляризацията на
производството (dx): в краен случай F/xt = 0.5,
с хоризонтална крива ІІ.

силно търсене на индустриални активи
(⇑Β).

1.2.3. Анализи на споделена статичност
В обратния случай стойността на F е много ниска и/или високата цена на транспорт изкPS

1 – [F/xt]

S

Е2
Равновесие

Крива ІІ

Крива ІІ

1-[(1-Β)/2]
КриваРР

1 – [F/xt]=0,5

F/xt=0,5
Е1
равновесие

(1-Β)/2

КриваРР
Е0
равновесие

(1-Β)/2

F/xt

1-[(1-Β)/2]

MS

MS
Фиг. 5. Споделена статичност

Равновесието варира също с варирането
на степента на индустриализация на икономиката (Β):
1. с Β⇒ 0, РР става все по равна и се
увеличава възможността за дифузия.
На края, ако Β=0, РР е равна и се

създават условия за равномерно разпределение на населението на N и S.
2. с Β ⇒ 1, РР се доближава до бисектрисата, увеличавайки възможността за
поляризация. Накрая, ако Β=1, се
създават условия за безброй равновесия.

PS

PS
E2
равновесие

Крива РР

1-[F/xt]
Β)/2

( 1-

F/xt

Е1
равновесие

1-[( 1-Β)/2]

1- [F/xt]

Крива РР
КриваІІ

1-[( 1-Β)/2]

Е1 равновесие
Е0 равновесие

F/xt
Крива ІІ
( 1-Β)/2

MS

MS

Фиг.6 . Възможност за поляризация

1.2.4. Динамика. Преход
Ако се каже, че равновесието на поляризацията или дифузията зависи от съответната
големина на (1-Β)/2 и F/xt то:
− В границите на цените на транспорта,
може да се определи основата, но t
(↓t), освен това икономиката се трансформира от поляризирана в дифузна.
− При наличието на стойностите на другите променливи, ↓t e цената на транспорта, която еднакво задоволява: (1Β)/2 = F/xt;

−

Този процес, въпреки че произтича от
един временен феномен (увеличаване
на цените на транспорта), той е непрекъснат. Възвръщането на началните
стойности на цената не обърква преминаването в поляризирана икономика.

1.2.4.1. Процес на промяна. Преход
От модела излизат два резултата:
Докато географската структура на производството може да бъде стабилна в един дълъг

179

МОДЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНИ И ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ

период от време, когато се появи промяна,
това може да стане много бързо.
PS
Крива ІІ
Е3
КриваРР'
Крива РР
Е2
Е1

Ms
Фиг. 7. Процес на промяна

Промяната може да бъде повлияна, както
от обективните условия, така и тя да дава реализиращи се за самата нея очаквания.
⇑ населението на юга
− Предполагаме, че в началната ситуация югът S има по-малко население
(PP е преместена по-надолу).
− Съществуват две равновесия, но приемаме да намерим в Е1, без промишлена продукция в юга.
− Ако има релокализация на население,
заето в аграрния сектор от N към S, то
РР се премества по-високо.
− След определено ниво, надмощието на
N отива към едно дифузно равновесие
(E3), дължащо се на растежа на населението и продукцията.
1.2.4.2. Създаване на производствена верига.
Преход
Моделът успява да обясни синтезираната
история на зараждането на производствената
верига. В началото, с едно население предимно
селскостопанско и индустрия, характеризираща се с малка по мащаб икономика, и скъп
транспорт, не може да се осъществи концентрация.
Манифактурната индустрия се заражда
там, където има повече население (търсене),
но не в юга (малко институции): начално предимство.
В началото на миналия век първите инициатори на мащабно производство използваха
нова технология за стабилизиране на големите
предприятия, за да обслужат националния пазар.
1

НСИ, текуща демографска статистика
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С увеличаване на мащабната икономика и
намаляването на цената на транспорта се завишава квотата на заетите в индустрията и началната преднина се поддържа [3].
2. Състояние на централните райони и периферията в България
2.1. Ситуация на централните райони
Централните райони обхващат 45% от територията на страната. В тях се формират агломерационни ареали. В обхвата на агломерационните ареали се включват 88 общини с общо население 5885455 души1, което съставлява 77,4% от населението на страната. Различията по общини са в границите от 1247050 за
Столичната община, 347400 за Пловдив и
326528 за Варна до 6546 за Куклен. 1/5 от
населението на агломерационните ареали е на
територията на Столичната община, а заедно с
другите две общини с големи градски центрове
(Пловдив и Варна) този дял е 32,6%.
Населените места, попадащи на територията на агломерационните ареали са 2299 –
43,4% от всички населени места в страната. В
градовете е съсредоточено 79,6% от населението на агломерационните ареали, а в селата
– 20,4% при средно за страната: съответно
71,1% в градовете и 29,9% в селата. Сходните
стойности на градското и селското население
на агломерационните ареали и на страната
показват, че по-голямата част (87%) от градското население на България попада в обхвата
на агломерационните ареали.
Постепенно населението намалява между
последните две преброявания (1992-2001 г.),
което продължава и понастоящем. За 20012008 г. населението на общините от агломерационните ареали е намаляло със 124 хил. души или с –0,3% средногодишен темп при
средно за страната –0,5%. На фона на общото
намаление, част от общините в ареалите са с
положителен прираст. Естественото възпроизводство на населението се осъществява при
намаляващ отрицателен естествен прираст. За
годините 2001-2008 естественият прираст на
населението от агломерационните ареали е –
4,5‰ и –3,0‰ (средно за страната –5,6‰ и –
4,3‰). Измененията в естествения прираст се
обуславят от увеличаването на раждаемостта –
както на абсолютния брой на родените (с
9,5 хил. души), така също и на коефициента на
раждаемост
(от
8,7‰
на
10,5‰).
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Табл. 1. Модели
Настояща ситуация
Централен район
Централен район на
голям град – агломерационен ареал

Периферия
С лоша демографска ситуация,
слабо
развита
техническа, социална и производствена
инфраструктура.

2.

Централен район на
среден град – агломерационен ареал

С лоша демографска ситуация,
слабо
развита
техническа, социална и производствена
инфраструктура.

3.

Централен район на
среден град с формирано ядро

С лоша демографска ситуация,
слабо
развита
техническа, социална и производствена
инфраструктура.

4.

Централен район на
голям град – агломерационен ареал

5.

Централен район на
среден град – агломерационен ареал

6.

Централен район на
среден град с формирано ядро

7

Централен район на
голям град – агломерационен ареал

С лоша демографска ситуация,
слабо
развита
техническа, социална и производствена
инфраструктура.
С лоша демографска ситуация,
слабо
развита
техническа, социална и производствена
инфраструктура.
С лоша демографска ситуация,
слабо
развита
техническа, социална и производствена
инфраструктура.
С лоша демографска ситуация,
слабо
развита
техническа, социална и производствена
инфраструктура.

1.

Бъдеща ситуация
Модели
Действие
Изграждане на техническа, социална и
производствена
инфраструктура
в
периферията, квалифициране
на
кадри и създаване
на нови дейности.
Изграждане на техническа, социална и
производствена
инфраструктура
в
периферията, квалифициране
на
кадри и създаване
на нови дейности.
Изграждане на техническа, социална и
производствена
инфраструктура
в
периферията, квалифициране
на
кадри и създаване
на нови дейности.
Недоизградена техническа, социална и
производствена
инфраструктура
в
периферията, квалифициране
на
кадри.
Недоизградена техническа, социална и
производствена
инфраструктура
в
периферията, квалифициране
на
кадри.
Недоизградена техническа, социална и
производствена
инфраструктура
в
периферията, квалифициране
на
кадри.
Селектирано доизграждане на техническа, социална и
производствена
инфраструктура
в
периферията, квалифициране
на
кадри, създаване на
нови дейности.

Резултат
Голяма възможност за внедряване на
иновации и трансфер на технологии
в периферните райони и „събуждане” на местните ресурси. Засилване
на взаимообмена на кадри. Развитие
на силна конкуренция. Дифузно развитие на икономика и социална инфраструктура.
Сравнително добра възможност за
внедряване на иновации и трансфер
на технологии в периферните райони
и „събуждане” на местните ресурси.
Възможен взаимообмен на кадри.
Възможности за създаване на конкурентна среда в производствената и
социалната сфера.
Възможност за внедряване на иновации и трансфер на технологии в
периферните райони и „събуждане”
на местните ресурси. Стимулиране
взаимообмена на кадри и конкуренцията.

Деградиране и отрицателни процеси
в демографското развитие, деградиране на техническата, социалната и
производствена инфраструктура в
периферията и влошаване общото
състояние на периферните територии, разкъсване на връзки.
Изостряне на отрицателните процеси
в демографското развитие, деградиране на техническата, социалната и
производствена инфраструктура в
периферията и възможност за създаване на „мъртви” територии.
Силно изостряне на отрицателните
процеси в демографското развитие,
силно деградиране на техническата,
социалната и производствена инфраструктура в периферията и създаване на „мъртви” територии.
Създаване на предпоставка за преминаване на част от периферните
райони в централни, или разширяване на централните райони, внедряване на иновации, трансфер на технологии, създаване на нови връзки и
вериги, формиране на икономика,
трансформираща се от поляризирана
в дифузна и създаване на дифузно.
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8

Централен район на
среден град – агломерационен ареал

С лоша демографска ситуация,
слабо
развита
техническа, социална и производствена
инфраструктура.

Селектирано доизграждане на техническа, социална и
производствена
инфраструктура
в
периферията, квалифициране
на
кадри, създаване на
нови дейности.

9

Централен район на
среден град с формирано ядро

С лоша демографска ситуация,
слабо
развита
техническа, социална и производствена
инфраструктура.

Селектирано доизграждане на техническа, социална и
производствена
инфраструктура
в
периферията, квалифициране
на
кадри, създаване на
нови дейности.

Равнището на безработица в общините от
агломерационните ареали (5,43%2 средногодишно за 2009 г.) е 1,4 пъти по-ниско от средното за страната (7,59%). За сравнение средногодишното равнище на безработицата в ЕС27 е 7,13%, а в Еврозоната е 7,42%.
По данни от преброяването на населението делът на лицата с висше университетско и
висше колежанско образование съставлява
16,5% от населението на 7 и повече години,
включено в обхвата на агломерационните ареали, което е над средното равнище за страната
(14,1%). По общини са налице съществени
различия. Откроява се Столичната община,
респ. град София с най-висок дял на висшистите (23,1% с висше университетско и 5,8% с
висше колежанско образование) – значително
над средното равнище за страната и общините
в агломерационните ареали.
Това са територии с най-висока степен на
изграденост на техническата, социалната, производствената инфраструктура и с най-големи
възможности за раждане на иновации и трансфер на технологии.
2.2. Ситуация на периферията
Неблагоприятните демографски процеси в
селата на периферията протичат с по-бързи
2

Данни на Агенцията по заетостта
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(продължение)
равновесие на икономика и население. Засилване на конкуренцията.
Създаване на предпоставка за преминаване на част от периферните
райони в централни, или разширяване на централните райони, създаване
на нови връзки и производствени
вериги, формиране на стабилна
поляризирана икономика. Възможности за създаване на конкурентна
среда в производствената и социалната сфера.
Създаване на предпоставка за „засилване”. Възможности за създаване
на конкурентна среда в производствената и социалната сфера на централния район и възможност за преминаване на част от периферния
район в централен, или разширяване
на централните райони, създаване на
нови връзки, и възможности за създаване на поляризирана икономика и
конкурентна среда.

темпове в сравнение със същите сред градското население. Тези резултати са в съответствие
с изводите произтичащи от проведено през
2007 г. изследване относно миграционните
нагласи на населението от 7 селски общини,
между които напр. и община Своге [2]. Съгласно получените резултати е налице значителна
потенциална нагласа за смяна на местоживеенето от страна на селското население. Половината от анкетираните лица отговарят, че при
всички случаи ще сменят мястото на живеене
като най-често реализацията на тези намерения
се свързват със заселване в столицата или в
чужбина. Ако прогнозните разчети за намаляване на населението от естествения прираст се
сбъднат и потенциалните намерения за смяна
на мястото на живеене се реализират, в близките няколко години може да се очаква още поголям дефицит на човешки потенциал в селата
на периферията. От направения анализ се налагат следните изводи:
− Получените прогнозни резултати в голяма степен отговарят на изразените
желания от страна на селското население да мигрира извън пределите на
общината;
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−

Като цяло в близките няколко години
се очаква по-нататъшно влошаване на
демографската ситуация в селските
общини или периферията;
− По-силно тази негативна тенденция се
предвижда да се прояви в селата;
− За да се противодейства на факторите,
формиращи нагласата за смяна на населеното място, за привличане и задържане на населението, от съществено значение е максимално да се използват възможностите на финансовите
инструменти предвидени в НПРСР до
2013 г.
В българските условия могат да се осъществят няколко модела на взаимодействие
между централните територии и периферията.
Изводи
− Посочените теоретични модели за взаимовръзките и развитието на централните и периферни райони показват посоките на развитие при различни варианти като подходи, за да се постигне
стабилно равновесие, споделена статичност, поляризация, дифузия, дифузно равновесие, динамика и конкуренция. Представени са преходите на тези
състояния до създаването на производствена верига, стабилизиране на територията и демографската ситуация.
− Проиграните три типа на развитие с
различна степен на действие върху периферията и централните райони показва различни типове на краен резултат, като всеки тип по отделно ще се
диференцира, ще въплътява някаква
индивидуалност в зависимост от спецификата си. Това разнообразие ще

−

провокира и определена конкуренция и
би трябвало да предизвика и растеж в
икономиката и подобряване на демографската ситуация [1].
Крайният случай, ако не се оказва противодействие на западането на перифирните райони, ще доведе до свиване
на реалното национално пространство,
доразсъкване на връзки и създаване на
„мъртви” територии. Централните райони ще се пренасищат с дейности и
икономика,
ще
станат
поконкурентноспособни, но същевременно трябва да се създават равностойни условия за привлекатеност на
дейности както в централните, така и в
периферните със „събуждане” на техните ресурси [1].
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MODELS OF CENTRAL AND PERIPHERAL REGOINS
Maria Shishmanowa
Neoffit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
The paper treats theoretically the development of central and peripheral regions. The purpose is to be
represented models, versions, hypotheses and charts. A definition of balance is drawn up. Analyses of stable
balances, polarization states, shared static characters. It is studied the creation of production chain. Transitive
conditions are in view. On theoretical base versions and models of central and peripheral mutual development are
submitted. It is in search of possibilities for expansion of central regions or partial conversion of periphery into
central region.
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ПРИНЦИПИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
НА ИЗВЪНГРАДСКИТЕ РЕГИОНИ В Р БЪЛГАРИЯ
Наталия Господинова, Христо Крачунов
Технически университет, Варна
Резюме
В разработката са формулирани основните принципи за анализ и оценка на дейностите за устойчиво развитие на социалните общности на извънградските региони. Представени са възможности за приложение на тези
принципи при осъществяване на инвестиционни дейности и проекти. Предложени са индикатори за оценка на
устойчиво развитие на икономическите субекти в социалните общности. Изведен е обобщен индикатор, наречен индекс за устойчиво развитие на социалните общности. Индексът за устойчиво развитие е обоснован въз
основа на осъвременен модел на производствения процес. Показана е възможността за количествено определяне на индикаторите за устойчиво развитие на икономическите субекти и индекса за устойчиво развитие на
социалните общности, като основни структурни елементи на извънградските територии. Направени са изводи и
заключения.
Ключови думи: устойчиво развитие, индикатори, оценка, извънградски региони, социални общности
Key words: sustainable development, assessment, rural areas, social communities

Увод
Извършеното предварително проучване,
показва необходимост от разработване на методология и подходящо програмно и информационно осигуряване при планирането и реализирането на устойчиво развитие на извънградските територии, в които влизат различни социални общности, териториално-стопански комплекси, малки и средни предприятия и малки и
средни общини в Р България. Един от важните
инструменти в тази методология трябва да бъде
подходящо разработена информационна консултираща система.
Основната цел на разработката е да се
предложат принципи и индикатори за оценяване, както и метод за създаване и правила за
функциониране на информационна консултираща система за мониторинг и устойчиво развитие, на базата на проучване на състоянието
на извънградските територии в България, тенденциите в тяхното развитие и заложените в
националните стратегически документи цели
отразяващи визията за изграждане на икономически ефективни социални общности, функциониращи при максимална грижа за опазване на
околната среда.
1. Принципи за анализ и оценка на дейностите
за устойчиво развитие на социалните общности
в извънградските региони
При извършването на дейности в социалните общности трябва да се следват седем екологосоциономични принципа, за да се гарантира устойчивото развитие на общностите, за ко184

ито се изпълняват. Необходимо е тези принципи да бъдат отчетени, доколкото е възможно
още в етапите на оценяване и прогнозиране на
влиянието на дейностите върху устойчивото
развитие, за да се осигурят дейности и продукти, който в максимална степен ще удовлетворят тези принципи. В специализираната литература съществуват различни формулировки [1,
3, 4, 5, 6]. Според авторите тези принципи
трябва да бъдат обект на обсъждане и приемане от всички социални общности и заинтересовани субекти на дадена обособена територия.
Като база за обсъждане и приемане се предлагат следните принципи:
Принцип 1. Инвестициите се влагат в добре формулирани, логически обвързани, реалистични и изпълними дейности.
Удовлетворяването на този принцип би означавало, че съществува потенциал при изпълнението на дейността да бъдат постигнати
предварително заложените цели. Целите ще
бъдат реализирани, ако дейността се управлява
добре по време на изпълнението. Ако това условие не е изпълнено, вземането на инвестиционно решение, съобразено с останалите принципи, ще бъде базирано на погрешни допускания за разходите и изгодите на дейността.
Принцип 2. Дейностите са в интерес на засегнатите от тях икономически субекти.
За да се удовлетвори този критерий е необходимо:
− Дейността да е в интерес на засегнатите бизнес организации. Бизнесът може
да прецени своите изгоди чрез прила-
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гане на свои собствени процедури и
критерии;
− Да се следват формалните (административни) процедури за оценка на дейности на съответния орган на властта
или на съответната финансираща институция, засегнати от дейността. Доколкото формалните изисквания предполагат изисквания по същество, те
могат да се разглеждат като минимални изисквания, а изискванията, произтичащи от предложената тук методика
- като допълнителни изисквания, отразяващи интересите на социалната общност. Съществено при прилагането
на този принцип е социалната общност
и засегнатите икономически субекти да
си партнират на всички етапи на реализация на дейностите.
Принцип 3. Дейностите се предприемат в
съответствие с програмата за устойчиво развитие на социалната общност.
За да се удовлетвори този принцип, се въвежда етап „оценяване" като етап предхождащ
етапа „прогнозиране” на ефекта, който оказват
дейностите в социалните общности за постигане на устойчиво развитие.
Принцип 4. Дейностите запазват общата
капиталова база на развитието.
Дейностите не трябва да водят до намаляване на съвкупния капитал на социалната общност. Допуска се взаимозаменяемост между
изградения и човешкия капитал, но не и между
природния капитал, от една страна, и изградения и човешкия, от друга.
Степента на запазване на изградения и човешкия капитал може да се проследява чрез
използване на индикатори. Освен индикатори
по отношение на природния капитал могат да
се изведат и прилагат следните оперативни
принципи:
1. По отношение на възобновяемите ресурси - дейността да не изисква тяхното използване в степен по-голяма от
техния естествен прираст;
2. По отношение на невъзобновяемите
ресурси - дейността да не изисква тяхното извличане с по-големи темпове от
темповете на заместването им с други
ресурси;
3. Дейността да не води до изхвърляне на
повече отпадъци, отколкото екосистемата може да абсорбира или преработи;

4. Дейността да не води до намаляване на
качеството на природните ресурси.
Тези оперативни принципи трябва да бъдат
отчетени при избора на подход за реализиране
на дейностите. Освен това дейността не трябва
да се отразява негативно на ключови природни
ресурси - това са ресурсите, които имат ключово значение за поддържане на баланса на
природата.
Принцип 5. Дейностите да нямат некомпенсирани негативни вторични ефекти.
Вторичните ефекти могат да се отразят
както върху съвкупния капитал, така и върху
съотношението изгоди/разходи на дейността.
Те могат да доведат до дисбаланс в системата
на социалната общност - напредъкът по отношение на едни системни ориентири да става за
сметка на влошаване на удовлетвореността по
отношение на други ориентири.
Принцип 6. Дейностите са приемливи, ако
очакваните дългосрочни изгоди за обществото
превишават очакваните дългосрочни разходи.
Това е универсален принцип, който включва в себе си всички останали. Съществуват сериозни концептуални и практически проблеми
при сравняването на изгодите и разходите на
дейностите оказващи влияние върху устойчивото развитие. Това налага използването на допълнителни принципи, чието прилагане да намали концептуалните и практическите проблеми при сравняването на изгодите и разходите и
да осигури разглеждането им в светлината на
концепцията за устойчиво развитие.
Принцип 7. Дейностите се приоритизират
според тяхната ефективност.
Това се извършва чрез определяне на съотношението на благосъстоянието, създадено
от дейността (измерено чрез индекса на устойчиво развитие), u общите разходи за дейността,
при условие че са удовлетворени останалите
екологосоциономични принципи.
2. Индикатори за оценка на устойчивото развитие на социалните общности
Необходимо е сигурно средство, чрез което общността да може да оценява напредъка си
по отношение на своето дългосрочно благосъстояние и потенциалното и реално влияние на
всяка дейност върху това благосъстояние. Дългосрочното благосъстояние и съответно устойчиво развитие на една социална общност са в
зависимост от нейната удовлетвореност по отношение на системните ориентири [1, 2, 3, 6]
Създаването на система от индикатори, свър185
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зани със системните ориентири, може да послужи като основа за подобна система за измерване на устойчивото развитие.

ОРИЕНТИР

СЪЩЕСТВУВАНЕ

ЕФЕКТИВНОСТ
СВОБОДА НА
ДЕЙСТВИЯТА

Предлагаме следната система от индикатори (табл. 1.).

Табл.1. Индикатори за устойчиво развитие
ЧОВЕШКА СИСТЕМА
ПОДДЪРЖАЩА СИСТЕМА
(индивидуално развитие, (икономическа система, инфрассоциал на система, дъртруктурна система)
жавна система)
− дял на децата, живее- − съотношение между темпа −
щи в бедност
на инвестициите в нови активи и темпа на изхабяване
− дял на заетите на пълна активите
но работно време от
общия брой на населението
− дял на населението, − съотношение на средния −
живеещо под чертата
доход към жизнения минина бедността
мум от средства

−

средно образователно −
равнище (брой години
на образование)
−

брой на работните часове, −
необходими за задоволяване
на основните потребности
при реалното минимално
възнаграждение
енергийна
ефективност
(kWh/единица БВП)
дял на фалитите за 1 г от −
общия брой на предприятията
−

СИГУРНОСТ

−

брой на престъплени- −
ята

ПРИСПОСОБИМОСТ

−

среден брой месеци, −
преди безработните да
започнат нова работа

дял на заетите в МСП

съотношение на дохо- −
дите на най-богатите
20% към доходите на
най-бедните 20%
процент на миграция, −
породена от социални
проблеми

консумация на невъзобнови- −
ми ресурси на лице от населението
−

СЪВМЕСТНО
СЪЩЕСТВУВАНЕ

−

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НУЖДИ

−

−

дял на населението с достъп −
8 рамките на 1 час до всички
ключови услуги

Индикаторите са само примерни и отразяват субективно виждане. Реалната система
от индикатори трябва да бъде създадена от
широк кръг специалисти, представляващи общността, и да бъде приета след задълбочена
дискусия. Тя трябва да отразява конкретните
проблеми в общността и социалните предпочитания.
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−

ПРИРОДНА СИСТЕМА

брой години до изчерпване
на невъзобновимите ресурси

дял
на
възстановимите
енергийни и материални
ресурси от общото потребление на енергия и материали
дял на запазената в естествено състояние (гори, влажни зони и т.н.) площ от общата площ

дял на земята от земеделския и горския фонд, застрашена от ерозия
зависимост от ключови ресурси извън контрола на
общността (%)
индекс на екологично разнообразие
отношение на темпа на използване на възобновими
ресурси отнесен към темпа
на използваме на невъзобновими ресурси
степен на акумулиране на
постоянна замърсеност
нетен внос/износ на замърсяване на въздуха и водата
степен на загриженост за
ресурсите, природната среда и бъдещето

3. Индекс за устойчиво развитие на социални
общности
3.1. Осъвременен производствен модел на
икономическите субекти [7].
ξ=C+V+D+E+A+m+O+C,
(1)
където:
ξ е показателят пазарна цена на изделието или услугата;
C – стойност на материалните ресурси;
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V – стойност на вложения труд;
D – стойност на енергийните ресурси;
E – стойност на отпадъците и обезвреждане на емисиите;
A – стойност на изхабените активи;
M – печалба;
O – данъци и такси;
C – социална защита на общността.
3.2. Количествено определяне на индекса за
устойчиво развитие на социални общности
Индексът на устойчиво развитие е синтетичен критерий за увеличаване на благосъстоянието в резултат на дейността на всеки икономически субект [6]. Той е функция на отделните индикатори за устойчиво развитие.
Може да се приеме, че печалбата, намалена с
всички необходими разходи за постигане на
устойчивото развитие е основен индикатор за
всеки субект [7]:
m = ξ - C - V - D - A - E - O – C,
(2)
където:
ξ, C, V, D, A са компоненти, които се
управляват от мениджърите на всеки
икономически субект;
E, O, C – компоненти, които се управляват от всеки икономически субект,
но съвместно с мениджърите на другите субекти в интерес и на цялата
общност.
Целта е да се максимизира печалбата m
на всеки субект, без да се пречи на другите
субекти, като се осигурява изпълнението на
принципите за устойчиво развитие на общността, чрез принципа на съгласуваната или
многокритериалната оптимизация.
Предлага се следната формула за определяне на индекса на устойчиво развитие на
социална общност, състояща се от различни
икономически субекти функциониращи на една територия:

ИУР =

1
∑ Ki M i ,
n

(3)

където:
і=1,2,..., n;
n – брой на субектите в общността;

M i = mi − mbi - коефициент на растеж/напредък за всеки субект і;
mі – текущ индикатор за субекта і;
mbі – базов индикатор за субекта і.

∑K

i

= K1 + K 2 + ... + K n = 1 ,

(4)

където
Кі – тегловни коефициенти за субектите.
Изводи и препоръки
1. Индексът на устойчиво развитие отразява
всички аспекти на благосъстоянието, а
следователно - и на разходите за постигане на благосъстоянието. Напредъкът по
отношение на който и да е от ориентирите
не става за сметка на който и да е от останалите ориентири. Следователно, ако са
избрани подходящи съставни индикатори
на ИУР, той може да се смята за показател, който отчита и разходите на развитието;
2. Колкото и малки да са разходите за една
дейност, тя не е изгодна, ако не води до
подобряване на благосъстоянието (ако
значението на ИУР не е приемливо). Изгодните дейности са тези, които имат приемлив ИУР. Оттук нататък разходите за
дейността могат да се разгледат в два аспекта: а) кои са минималните разходи за
постигането на определен комплекс от резултати и цели свързани с определено нарастване на благосъстоянието, измерено
чрез ИУР („минимални разходи”), и б) каква е цената за единица допълнително благосъстояние, определено чрез промяната
в ИУР (какво е съотношението благосъстояние/разходи).
3. Прилагането на принципа на компенсацията елиминира вторичните ефекти и те се
отразяват в разходите. Следователно не е
необходимо разходите да се коригират
допълнително - те могат да се използват
директно.
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PRINCIPLES AND INDICATORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ASSESSMENT
OF RURAL AREAS IN BULGARIA
Nataliya Gospodinova, Hristo Krachunov
Technical University, Varna, Bulgaria
Abstract
In this elaboration the main principles for analyzing and assessing the activities intended to achieve
sustainable development of social communities in rural areas are formulated. Various possibilities for applying
these principles in investment activities and projects realization are presented. Some indicators for sustainable
development of economic subjects in social communities are offered. A generalized indicator named as index of
sustainable development of social communities is deduced. This index of sustainable development is grounded on
an up-dated model of the production process. A possibility for quantitative defining of indicators of sustainable
development of economic subjects and index of sustainable development of social communities as basic structural
elements of rural areas is offered. Some conclusions are drawn.
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МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
НА ИЗВЪНГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В Р БЪЛГАРИЯ
Христо Крачунов, Наталия Господинова
Технически университет, Варна
Резюме
В настоящата разработка е представена методика за мониторинг и прогнозиране на устойчивото развитие
на извънградските територии в Р България. Като най-удачен е възприет логическия модел, в който са включени
следните последователни етапи: идентифициране, оценяване и прогнозиране на устойчивото развитие. Идентифицирането включва предварително определяне на вида, естеството и мащаба на потенциалните и извършваните дейности и подреждането им според приоритетите за развитие на социалната общност, залегнали в
програмите за устойчиво развитие. Етапът на оценяване включва изготвяне на оценка на влиянието на съществуващите и предвижданите дейности и на алтернативните начини за реализирането им върху социалното, икономическото и екологичното направление на устойчивото развитие. Във финалния етап се изготвя прогноза за
приноса на дейностите към устойчивото развитие на социалните общности и извънградски територии.
Ключови думи: идентифициране, оценяване, прогнозиране, устойчиво развитие, социални общности, извънградски територии
Key words: identification, assessment, prognostication, sustainable development, social communities, rural
areas

Увод
От анализа на специализираната литература [1, 2, 4, 5], може да се приеме, че разработването на информационна консултираща
система за мониторинг и прогнозиране на устойчивото развитие на извънградските територии е актуално и трябва да се работи в следната последователност:
− Изследване на нагласите и готовността на
заинтересованите страни (социални общности) - малки и средни предприятия и
малки и средни общини да осъществяват
дейностите си в съответствие с принципите
за устойчиво развитие;
− Изготвяне на описание на състоянието и
съществуващите потребности на извънградските територии в страната, с отчитане
на специфичните потребности на социалните общности и изградения административен капацитет, които обуславят въвеждането на система за прогнозиране и консултиране;
− Определяне на основните етапи в процеса
на създаване и тестване на информационната консултираща система за мониторинг и устойчиво развитие на извънградските територии.
За разработването на системата за мониторинг и прогнозиране е необходимо да се използва модел, който е еднакво валиден за всички заинтересовани страни и е издържан логически. В настоящата методика, като най-удачен

е възприет логическия модел, в който са включени следните последователни етапи: идентифициране, оценяване и прогнозиране на устойчивото развитие.
1. Идентифициране на състоянието и целите на
устойчивото развитие на социалните общности
в извънградските територии.
Логическият процес на идентифицирането
на състоянието и целите на устойчивото развитие на социалните общности в извънградските
територии включва следните стъпки:
1. Анализ на текущото състояние с използване на индикатори и дефиниране
на желаното състояние на социалните
общности, които ще бъдат включени в
информационната система, съгласно
техните програми за устойчиво развитие.
2. Идентифициране на значимите за устойчивото развитие дейности извършвани в социалните общности и анализ
на алтернативите за тяхното реализиране.
3. Определяне на проблемите (съответно
възможностите за развитие) на общностите. Те се определят по отношение на конкретните значения на индикаторите в сравнение с целевите им
значения.
4. Анализиране на причинно-следствените
връзки между проблемите, което се
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извършва с помощта на дърво на
проблемите. Преобразуване на дървото на проблемите в дърво на целите.
5. Идентифициране на заинтересованите
страни и субекти за прилагане на информационната система.
Идентифицирането включва предварително
определяне на вида, естеството и мащаба на
потенциалните и извършваните дейности и подреждането им според приоритетите за развитие
на социалната общност, залегнали в програмите за устойчиво развитие. Идентифицирането
започва с установяването на важни проблеми пречки за устойчивото развитие и с разкриване
на възможностите за преодоляването им. Определянето на проблемите, възпрепятстващи
развитието, предполага анализ на съществуващото състояние на общността и установяване
на пречките за развитието й, последвано от определяне на желаното бъдещо състояние и необходимите промени за постигането му. Извършват се предварителни проучвания, за да се
определят алтернативните пътища за постигане
на целите (желаното бъдещо състояние).
Във фазата на идентифициране се използват следните техники:
− анализ на проблемите;
− анализ на целите;
− анализ на алтернативите.
Източници на информация за състоянието,
проблемите и целите на социалните общности
трябва да бъдат местните програми за устойчиво развитие, независимо дали са приети официално от местните власти или не. Такива
програми трябва да бъдат разработени от местни работни групи, в които са включени жители, представляващи целия спектър от знания и
ценности на общността. Групата трябва да
формулира целите на устойчивото развитие на
общността, както и споделените от всички ценности и виждания, които да станат основа за
определяне на индикатори за постигане на целите. Програмата трябва да бъде публично обсъдена и усъвършенствана с участието на цялата общност. Тя може да не бъде официално
приета от местните власти, но трябва да служи
като ориентир за местната общност при контролирането и подкрепата на действията на
властите. Във всички случаи обаче - приети или
не от местните власти - подобни програми
трябва да станат основен източник при определянето на програмите, плановете и конкретните
проекти на местните власти и държавата.
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Освен местните програми за устойчиво
развитие дейностите за устойчиво развитие на
социалните общности могат да имат и следните
вторични източници: национален план за развитие; областен план за развитие; общински план
за развитие; наличието на неизползвани ресурси; регионални и секторни проучвания и анализи; натиск за решаване на важни социални и
икономически проблеми на района; инициативи
на икономическите агенти; инициативи на външни донори и международни финансови институции.
Значимите за социалната общност дейности са следствие от установяването на важни
проблеми на тяхното устойчиво развитие. Ето
защо първата задача е да се определят основните проблеми на устойчивото развитие. Това
са централни, фокусни проблеми, които отразяват най-добре сложния комплекс от проблеми, свързани с устойчивото развитие. Всеки от
тези фокусни проблеми е основа за дейности,
които целят неговото разрешаване.
Анализът на проблемите включва: идентифициране на проблемите; предварителна оценка на относителната им важност; определяне
на взаимните връзки между проблемите.
Ако се приеме, че фокусните проблеми са
определени в програмата за местно устойчиво
развитие, за решаването на всеки от тях могат
да бъдат инициирани дейности от страна на
различни организации: местни неправителствени организации, местните власти, държавни
организации, международни организации, частни фирми и други. Основен принцип при реализирането на дейностите трябва да бъде стремежът за увеличаване на благосъстоянието на
общността. Ето защо те трябва да са съобразени с принципите на устойчивото развитие.
Определянето на взаимните връзки между
проблемите може да бъде извършено с помощта на аналитичната техника „дърво на проблемите” (фиг. 1.).
Дървото на проблемите се основава на
разбирането, че проблемите се намират в йерархична зависимост. Всеки проблем представлява едновременно ефект, следствие на
проблем(и) по-долу или причина за проблем(и)
no-горе в йерархията. Задачата е да се намери
място в дървото на определените проблеми.
Възможно е да останат и празни места - липсващи звена, които да се допълнят впоследствие.
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Фиг. 1. Дърво на проблемите - принципна схема

На първо място, от списъка на проблемите трябва да се определи централният (фокусният) проблем. От тази отправна точка се задават въпроси за причините на проблема (поставят се в долната част на дървото) и за ефектите
от проблема (поставят се в горната част на
дървото). Анализът продължава с определяне
на причините за причините и на ефектите от
ефектите, при което дървото се разраства надолу и нагоре.
Дървото помага да се идентифицират
проблемите, но не дава представа за относителната им важност. Затова е необходима допълнителна преценка и определяне на найважните проблеми. Тук е приложим принципът
на Парето - отстраняването на 20% от пречките води до решаване на 80% от проблема.
Анализът на проблема завършва с разкриването на всички причинно-следствени връзки, характеризиращи централния проблем, и определянето на относителната важност на причините.
Анализът на целите е следващата стъпка
във фазата на идентифициране. За нея може да
се използва техниката „дърво на целите". При
нея дървото на проблемите се преобразува в
дърво на целите, като проблемите се преформулират в позитивни изрази (цели) [2]. Централният проблем също се трансформира в цел.
Работейки отдолу нагоре, връзките причина ефект се преобразуват във връзки от типа
средство - цел и се поставят съответните свързващи линии, отразяващи връзките.
2. Оценяване на влиянието на съществуващите
и предвижданите дейности
Етапът на оценяване включва:
1. Изготвяне на оценка на влиянието на
съществуващите и предвижданите дей-

ности върху социалното, икономическото и екологичното направление на устойчивото развитие.
2. Изготвяне на оценка на влиянието на
алтернативните начини за реализиране
на дейностите върху социалното, икономическото и екологичното направление на устойчивото развитие.
Оценката има за задача да оцени оправдаността, ефикасността, ефективността и въздействието на дейностите от гледна точка на
тяхните цели.
Оценката на влиянието на изследваните
дейности върху устойчивото развитие на социалните общности дава отговор на въпроса дали
те са подходящи за изпълнение. Прави се проверка на обосновката за извършване на дейностите и уместността на целите, както и проверка
на вероятността да се постигнат предвидените
социални, икономически и екологични ефекти
за определеното време и с определените ресурси. При изготвянето на оценката задължително се отчита кумулативния ефект от реализирането на дейностите.
Резултатите от оценяването се използват
за разработване на прогноза за развитието на
разглежданите алтернативи за реализиране на
дейностите се приемат, отхвърлят или частично
се преформулират.
За да се избере правилният подход за извършване на дейности, които да допринесат за
устойчивото развитие, е необходимо да се определят съответни критерии. Могат да се използват следните критерии: капитални и текущи
разходи; изгоди за собствениците; изгоди за
ползвателите; изгоди за инвеститорите; вероятност за постигане на целите; техническа осъществимост; социално въздействие; въздействие върху околната среда; финансова устойчивост; институционални възможности.
Необходимо е обаче да се направи важно
допълнение към тези критерии, за да се отчетат
принципите за устойчиво развитие на социалните общности [2]. Трябва да се имат предвид
следните критерии: влияние върху благосъстоянието на природната система; влияние върху
благосъстоянието на другите общности; влияние върху равнопоставеността в рамките на
поколенията и между отделните поколения;
ефекти на подхода във времето и пространството; влияние върху ресурсната база на развитието; възможност за участие на всички заинтересовани страни; влияние на ограничаващите
фактори.
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Приблизителна преценка по отношение на
всеки критерий, може да се направи например
чрез следните изрази: висока/ниска, слабо/силно, малки/големи и т. н. или да се използва и методът на тегловните коефициенти.
3. Прогнозиране на приноса на дейностите към
устойчивото развитие
Прогнозирането на приноса на дейностите
към устойчивото развитие на социалните общности и извънградски територии изисква реализирането на етапите идентифициране и оценяване и би могло да се извърши в следните
стъпки:
1. Изготвяне на прогноза за приноса на
дейностите към устойчивото развитие,
чрез изчисляване на Индекс за устойчиво развитие.
2. Избор на алтернативи за реализиране
на дейностите.
Прогнозирането е основно средство за намаляване на степента на неопределеност при
вземането на управленски решения за устойчиво развитие. Прогнозирането на влиянието на
дейностите, извършвани в социалните общности на извънградските територии може да бъде
определено като обосновано предвиждане за
възможните варианти за развитие на общностите и вероятността тези варианти да се реализират. Изискването за определена степен на
обоснованост на предвиждането е изключително важно, тъй като от това зависи и надеждността на управленските решения. Обосноваността на предвиждането може да намери израз
в използването при подготовката на прогнозата
на резултатите от извършени проучвания, анализи, оценки и в експертната подготовка на лицето или групата специалисти която е разработила прогнозата. При разработката на прогнозата е важно да се разкрият възможните варианти за развитие на социалните общности под
влияние на извършваните дейности. При подготовката на прогнозата вниманието се концентрира върху главните варианти на развитие и те
се поставят в основата на разработваната
прогноза. Разработената прогнозата се използва при определяне на най-подходящите за реализиране дейности с цел постигане на устойчиво развитие на извънградските територии.
Прогнозирането може да се реализира на база
подходяща система за мониторинг и приложение на известни методи [3].
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Изводи и препоръки
1. В процеса на разработване на системата,
целите на мониторинга и прогнозирането
трябва да бъдат ицентифицирани заедно с
потребителите (ползвателите) на прогнозата. При формулирането на целите трябва
да се имат предвид следните въпроси: Към
кого е насочена прогнозата? На кого би
могла да бъде от полза прогнозата и върху
кого може да повлияе?
2. Данните могат да се съберат навреме, когато са налице с периодичност, необходима
за вземане на управленски решения и когато са достатъчно актуални, за да се използват за вземане на решения. Обикновено се
смята, че не трябва за се използват данни
отпреди повече от три години. Разходите
зависят главно от методите за събиране на
данните, продиктувани от естеството на индикатора, и от наличността на достоверни
вторични данни.
3. Мониторингът трябва да притежава свойството адекватност, т.е. трябва да се определи минималният брой данни и индикатори,
необходими за преценка на постигнатия
напредък в устойчивото развитие. Броят на
данните и индикаторите зависи от комплексността на измерваното явление, количеството на информацията, необходимо за вземането на обосновано решение, и наличните ресурси за събиране и обработка на данните.
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METHODS FOR MONITORING AND PROGNOSTICATION OF RURAL AREAS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BULGARIA
Hristo Krachunov, Nataliya Gospodinova
Technical University, Varna, Bulgaria
Abstract
In this elaboration some methods for monitoring and prognostication of sustainable development in Bulgarian
rural areas are presented. A logical model is adopted as a most felicitous one. It comprises of the next consecutive
stages: identification, assessment and prognostication of sustainable development. The first stage covers a
preliminary identification of character and scale of activities that are potential or put into effect and ranging them
in accordance with the priorities, underlying programmes for sustainable development of social communities. The
second stage covers working out an assessment of the impact on the social, economic and ecological lines of
existing and envisaged activities and their alternatives. At the final stage a prognosis is done, concerning
contribution of activities to sustainable development of social communities and rural areas.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
НА ТУРИЗМА
Стела Балтова
Международно висше бизнес училище, Ботевград
Резюме
Глобализацията и туризмът са социални феномени, които се развиват едновременно. В резултат на втората вълна на глобализацията 2000-2020 г., в нововъзникващите пазари се ражда нова средна класа, любител
на маркови продукти и нови брандирани услуги. В световен план до 2020 г. делът на тези пазари емитиращи
туристи ще нарастне до 27%. В статията се подкрепя тезата, че подобно на глобализацията, туризмът се развива на вълни. България има богат, разнообразен, съхранен, автентичен, „зелен” и недостатъчно използван
ресурс за развитие на нови туристически продукти и бранд дестинации, които да предложат на новите потребители от нововъзникващите пазари в Азия, Русия, Централна Европа, Латинска Америка търсените преживявания и знания. Представено е виждане, че България трябва да участва в процесите на глобализацията и че българският туризъм може да спечели от предизвикателствата и възможностите, които се генерират от глобализацията. Изведени са постановки, че това може да се постигне само чрез съхраняване на туристическия ресурс
чрез устойчиво управление на устойчиви туристически продукти и дестинации. Целта е да се окуражи туристическия бизнес в страната да разработва програми и продукти за устойчиво развитие.
Ключови думи: глобализация, туризъм, нововъзниващи пазари, устойчиво развитие, конкурентоспособност, брандирани туристически продукти
Key words: globalisation, tourism, emerging markets, sustainable development, competitiveness, brandеа
tourist products

Увод
Глобализацията е процес със спорен
ефект и много предизвикателства. През последните години придоби емоционален характер
и е обект на широка дискусия от страна на изследователи и бизнеси. Привържениците на глобализацията разглеждат промяната като създаване на условия, благоприятни за настъплението на глобализацията, изразяващи се главно в
значително намаляване на естествените прегради във времето и пространството [3]. Противниците й виждат в нея източник на всички
съвременни злини.
Географски, светът не се е променил.
Обаче, за хиляди бизнеси светът стана малко
по-малък в сравнение дори с началото на 21
век. През последните десет години, нарастването на дигиталните комуникации и транзакции
се мултиплицира многократно. Всяка секунда
милиони нови връзки се осъществяват между
бизнеса по целия свят. Фактът, че целият свят e
свързан с нашите възможности представлява
както предизвикателства, така и възможности
за нашите общества и за бизнеса, особено за
социалния, какъвто е туризмът [8].
Водещата теза в работата е, че глобализацията през първите десетилетия на 21 век е
генератор на раждането на средната класа в
нововъзникващите пазари. В резултат се ражда
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ново, специфично търсене и ново потребление.
В края на второто десетилетие на 21 век се
очаква страните от нововъзникващите пазари
да постигнат най-висок ръст на международните си пътувания. Целта на настоящата работа е
да изследва връзката между развитието на туризма и теоретичната постановка за развитието
на глобализацията на вълни.
Допуска се хипотезата, че туризмът и глобализацията са икономически и социални феномени и се развиват едновременно на вълни.
Едновременно с това се пораждат редица
предизвикателства пред съвременното общество. Най-важното сред тях е постигането на устойчиво развитие, в т.ч. и на туризма на местно,
регионално, национално и международно равнище.
Предложеният подход има няколко особености.
1. Глобализацията-ключови характеристики и
благоприятстващи условия
Въпреки че, „глобализацията е толкова
стара, колкото самото човечество” [5], през
последните две десетилетия се разви с много
бързи темпове, особено след 1995 г. Глобални
компании навлязоха на нововъзникващите пазари с основна цел да намалят разходите си за
доставка. Днес, тези компании имат нова визия,
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те са основни играчи в разразботването на нововъзникващите пазари. Но утре, тези компании ще трябва да се конкурират с местни компании и местни брандове, които са били създадени и отгледани в днешните нововъзникващи
пазари. Нововъзникващите пазари се превръщат в нововъзникващи сили [1].
Поради този феномен, според Гарели [1],
глобализацията и конкурентоспособността се
разгръщат на вълни. Всяка следваща вълна има
своята собствена бизнес логика и свой собствен модел на действие. И всяка вълна евентуално ще затихне, за да бъде заместена от друга
вълна.
През първата вълна на глобализацията
(1985-2000 г.) компаниите се фокусират върху
достъпа до евтини доставчици, включително
работна сила, суровини или логистика. В резултат, цените на повечето стоки глобално се
понижиха.
Втората вълна на глобализацията (20002020) в момента е в цялото си разгръщане.
Основният приоритет на компаниите понастоящем е постигане на възможно най-добър достъп до нововъзникващите пазари. Едновременно с това и в резултат на процесите на първата
вълна на глобализацията се извършва дълбока
промяна - раждането на средна класа в Азия,
Русия, Централна Европа, Латинска Америка.
Представителите на средната класа са „фенове” на марковите продукти (символи на статуса) в електрониката, автомобилопроизводството, услугите и др. Вследствие, делът на частното потребление в БВП нараства бързо.
В резултат на бързия ръст на нововъзникващите пазари, през 2009 г. почти половината
от населението на Земята, което представлява
почти 3,4 милиарда по данни на ООН, принадлежи на групата на средната класа. За средната класа е характерно разумно количество
средства за разходи, в т. ч. и за свободно време, пътувания. Това превръща потребителя в
по-активен, търсещ разнообразие, позволява
му да купува повече потребителски стоки и услуги. Средната класа в нововъзникващите пазари е преобладаващо структурирана от хора,
които са средна класа по стандартите на развиващия се свят, но не са богати, т. като техните доходи не кореспондират на нивата в развитите страни. По тази дефиниция, около 2007
г. или 2008 г., броят на хората от средната
класа в Азия е надминал този на Запад. Формирането на тази средна класа протича с периода на много бърза урбанизация, като Китай е

стигнала този етап между 1990 г. и 2005 г.,
когато средната класа е нараснала от 15% до
62% от населението на страната, което пък е
нивото, достигнато в Индия през 2009 г.
Средната класа се асоциира и с развитието на градовете. Днес светът е „заплашен” от
възникването на „градска икономика”, която
има много специфични нужди като по-добър
транспорт, комуникации, пътувания и развлечения. В същото време нараства тревогата за
опазването на околната среда, което се свързва с концепцията за устойчивото развитие.
Анализирайки тези данни от гледна точка
на теорията на Гарели е препоръчително компаниите да адресират своите продукти и услуги
към потребностите на тази нова средна класа.
Третата вълна на глобализацията вероятно
ще се характеризира с възникването на нови
конкуренти в настоящите нововъзникващи пазари, които ще се стремят да станат глобални
на свой ред.
Нови компании и местни марки ще се създават в мирна конкуренция по целия свят. Бившите местни партньори на големите глобални
компании ще се превръщат в техни конкуренти.
Чрез придобиване на знания ще се достигне до
състояние на „пълно придобиване”.
2. Новата парадигма за развитие на туризма в
условията на глобализация
Когато става въпрос за глобализация,
обикновено в икономическата теория се разглежда примера на материалното производство.
Туризмът като отрасъл е преобладаващ сектор
сред услугите, за които новите технологии и
намаляването на бариерите създадоха принципно нови форми за предоставяне на услуги,
както и ниши за по-малки компании, които успешно се възползват от електронната мрежа,
международните комуникации и позиционирането на пазара [2].
Глобализацията оказва влияние едновременно върху туристическото потребление и
предлагане като въздействието е най-различно.
Значими фактори, резултат на глобализацията
са: повишената информираност на туристите,
повишените им доходи, тяхното благосъстояние [4]. Това се постига благодарение на високите информационни технологии, които повлияват резервационните системи, медиите, експанзията на компаниите на глобалния пазар,
засилената международна търговия, намаляващите транспортни разходи, достъпа до пазари с
относително ниски цени и доходи на населени195
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ето, новите дестинации на нововъзникващите
пазари.
2.1. Визия 2020
Въпреки силният ръст на туристическите
пътувания, през последните няколко години,
развитието на туристическия
сектор бе
относително слабо до голяма степен в резултат
на
световната
политическа
несигурност,
конфликтите в някои региони, поскъпването на
енергийните ресурси, природни катаклизми и в
последните
две
години,
на
световната
финансова и икономическа криза. Очаква се
обаче през следващите няколко години ново
възходящо развитие на отрасъла, като според
експерти1, скоро няма да достигне до нивата
преди финансовата и икономическа криза от
2008 г.
Със 7% годишен ръст на международните
пристигания, Източна Азия и Тихоокеанския
регион ще изпреварят Америка като втората
най-популярна дестинация заемайки 27%
пазарен дял през 2020 г. срещу 18% за
Америка2. Това ще се случи в периода на
втората вълна на глобализацията, когато ново
търсене и ново потребление се генерира
внововъзникващите пазари.
Затова, едновременно с нарастване на
входящия туризъм в тези пазари, световната
туристическата индустрия ще е необходимо да
увеличи усилията си за ухажване на азиатския
турист. Очакаванията са Китай да стане
четвъртият най-голям източник на туристи на
световния пазар, докато днес страната не е
дори сред първите двадесет генериращи
туристи пазара.
Въпреки тази прогноза в ръста, туризмът
ще остане привилегия само за някои. Световната организация по туризъм прогнозира, че
едва 7% от населението в света ще има възможност да пътува в чужбина през 2020 г., което представлява все пак два пъти повече в
сравнение с 1996 г. (3,5%).
2.2. Туризмът в Европа
През последното десетилетие, туризмът в
Европа се развива, но умерено, като се превърна в приоритет за хората с годишен доход
надвишаващ 20 000 евро3. Въпреки скромния
годишен ръст (3,1%, под средния 4,1% за
1
2
3

сектора в световен мащаб), Европа ще остане
поне
до
2020
г.
най-предпочитаната
туристическа дестинация, когато се очаква
делът на Европа в общия брой туристи в света
да се понижи от 59,8% през 1995 г. до 45,9%
през 2020 г. Ръстът ще се води от страните в
Централна
и
Източна
Европа,
т.е.
нововъзниващите пазари, в които се очаква
пристиганията да имат годишен ръст от 4,8%.
2.3. Туризмът в България и предизвикателствата на глобализацията
През последните 10 години туризмът в
България е сред най-бързо и динамично развиващите се индустрии в икономиката на страната.
Близо два пъти е нараснал броят на чужденците, посетили страната с цел туризъм, от
3,2 млн. през 2001 г., до 5,8 млн. през 2008 г.
Съпоставянето на ръста на приходите от международен туризъм за периода 2001-2008 г. и
ръста на БВП за същия период, ясно показват в
пъти по-бързият ръст на туризма (фиг. 1.).
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Фиг. 1. Изменение на ръста на чуждестранните туристи в България, ръста на приходите от чуждестранен туризъм и ръста на БВП. Източник: НСИ, БНБ

Глобализацията на пазара в световен план
е свързана с трайни интеграционни процеси в
туристическата индустрия, които протекоха и
протичат и в България [9]. Въпреки, че не всички български туристически компании оперират
на международните пазари, те се стремят
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към това, а данните за международните пристигания показват участието на българския туристически бизнес на глобалния туристически
пазар. Това предопределя необходимостта и
важността от системно проучване на новите
пазари и разработването на стратегии, които да
помогнат на фирмите да устоят на риска на
международните пазари.
Особеностите на втората вълна на глобализацията налагат разбирането, че туризмът
вече не е само настаняване в хотел, това днес
не е водещ фактор в избора на дестинация, основен фактор е емоцията от преживяното. За
да се отговори на новите очаквания на средната класа от нововъзникващите пазари, дестинациите трябва да излъчват автентичност, да са
интерактивни и висококонкурентни. Дестинациите в този период се конкурират за повече нови
туристи, като същевременно на пазара навлизат нови, по-екзотични и конкурентоспособни
преживявания и дестинации.
Табл. 1. Посещения на чуждестранни туристи в България от нововъзникващите пазари
2001 г.
2008 г. Ръст, %
Румъния
248 695 996 716
301
Чехия
43 192 155 014
259
Полша
38 086 156 939
312
Унгария
13 372
76 284
470
Словакия
34 876 133 338
282
Литва
2 292
10 767
370
Русия
158 116 291 183
84
Китай
3 028
6 092
101
Южна Корея
2 404
7 967
231

Анализът на данните от настоящото десетилетие обаче показва все още плахото присъствие на българския туристически бизнес,
респ. българския туристически продукт (табл.
1.) на нововъзникващите пазари, с изключение
на тези от Централна и Източна Европа. А там,
в желаното портфолио на средната класа от
втората вълна на глобализацията са „марковите
продукти” в т.ч. брандираните туристическите
дестинации, които се отличават по това, че
създават различна емоция на туриста от преживяната туристическа услуга. От друга страна,
макар и не толкова добри за европейските дестинации, колкото японците, разходите на турист от Китай, които включват транспорт, настаняване, храна и напитки и случайните разхо4

ди (без разходите за пазаруване) възлизат на
240 евро/ден срещу 320 евро на турист от
Япония, 185 евро от Корея и 180 евро от Тайван4.
Същевременно, нововъзникващите азиатски пазари са далеч по-непредсказуеми в сравнение с нововъзниващите пазари на Централна
и Източна Европа, което може да бъде породено в някои случаи от фактори, нямащи нищо
общо с избора на хората да осъществяват пътуване. Така например в началото на 2009 г. с
декрет китайското правителство забрани на
държавните служители да пътуват в чужбина,
което несъмнено намери отражение върху броя
на пътуванията на китайските туристи извън
страната си. Вероятно и този факт, освен финансовата криза определила по-кратки, поевтини и на по-близки разстояния пътувания с
цел туризъм, цифрата от 11 млн. пристигания
на китайци през 2008 г. в Европа, няма да бъде
достигната, очакванията са за спад до 10 млн.
през 2009 г.
Наблюдават се интересни тенденции на
международния туристически пазар, които в
известна степен са противоречиви [6]: от една
страна глобализация на пазарите и в някои
сегменти голямо хомогенизиране на вкусовете,
но в същото време поява на феномени като
„глобален индивидуализъм” и съответно нови
подходи при сегментирането на пазарите, между които т.нар. обратно сегментиране [7].
Изводът, който се налага е, че България е
силно застрашена да остане настрана от това
глобално развитие и от ползите му. Същевременно, нарастващият брой туристически дестинации предизвиква необходимостта от удвояване на усилията за управление на маркетинга на
дестинациите. Извежда се необходимостта да
се създаде спешност от посещения на дестинацията България и засилване на нейната международна атрактивност.
Предвид тези аргументи, развитието на туризма в национален и регионален план, неизбежно трябва да кореспондира на процесите,
които се извършват в периода на втората вълна
на глобализацията и да се подготви за третата
вълна на знанието. За да получи достъп до тези
нововъзникващи пазари, туристическият бизнес
в България трябва да удовлетвори „марковото”
търсене на средната класа и да оперира
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глобално, а затова трябва да предложи наймалкото разпознаваемост чрез нови туристически брандинг дестинации като идентифицира
уникалното в тях, което ще доведе до развитие
на регионалните и локални дестинации, след
като е идентифициран националния бранд.
За да постигне това, туристическата икономика в страната ще трябва да повиши конкурентоспособността на туристическия продукт и
услуга, като развива устойчив туризъм при устойчиво управление на туристическата индустрия. Следните решения могат да бъдат предложени:
− засилване и промоциране на уникалността на дестинацията;
− подобряване и промоциране на атрактивността на работата в туристическия
сектор;
− превръщайки туристическото развитие
в по- енергийно ефективно и устойчиво;
− стимулиране на иновационните механизми и на ръста, базиран на производителността и на качеството;
− спешно адаптирано на съществуващото предлагане към глобалните стандарти на комфорт и обслужване;
− осигуряване задълбочаване на познанията, както и създаване на стратегически съюзи, основани на знанието;
− създаване на конкурентни стратегии
чрез интернационализация, включително и за намаляване на риска на международните пазари.
Съществуват мнения, че глобализацията е
в дълбок контраст с понятието устойчиво развитие, което не се подкрепя в настоящата работа.
3. Необходим мониторинг и оценка на ефективните туристически политики
Само ефективните туристически политики
правят дестинациите конкурентни. Конкурентоспособността зависи на първо място от бизнеса. Само фирмите, които могат да продават
и да имат печалба са конкурентоспособни. Но
конкурентоспособността зависи и от правителствената политика, която, в случая с туризма,
съвместно произвеждат продукта – стоката и
услугата. Мониторингът на политиките, оценката на инструментите и измерването на изпълнението с множество инструменти следователно е много важно. Туристическата политика
е ефективна, когато спомага за конкурентос198

пособността на дадена дестинация чрез повишаване на разходите на посетителите и на добавената стойност от служителите.
От тези постановки произтичат много конкретни задължения за туристическите оператори. Те са свързани с формиране на собствена
стратегия на основата на съвременни маркетингови технологии и иновации; внедряване на
стандарти за управление на качеството, при
което фокусът се поставя върху клиентите и
тяхното доверие; внедряване на системи за управление на ефективността с цел използване на
най-добрите производствени практики, които
дават възможност да се създадат условия за
повишаване на квалификацията на работещите.
Позициониране на международния глобален
туристически пазар може да стане само чрез
уникални бранд услуги и туристически дестинации.
Изводи и препоръки
В заключение трябва да се отбележи, че
ефективни туристически политики за устойчиво
развитие, които да отговорят на новите предизвикателства на глобализацията могат да създадат изключително конкурентоспособно предимство на българския туризъм. България трябва
да се възползва от глобализацията като разработи и предложи на растящото ново търсене от
нововъзникващите пазари удовлетворяващо туристическо преживяване. Това ще позволи съхраняване, развитие и увеличаване на туристическия потенциал при развитие на уникални
туристически дестинации и повишаване на икономическия ръст и благосъстоянието на страната. В резултат ще се постигне позициониране
на страната глобално по начин, който би удовлетворил глобалните туристи. Глобализацията е
процес, който среща правителствата с необходимостта от глобална политика в областта на
туризма. Туризмът и глобализацията са икономически и социални феномени и се развиват
едновременно.
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THE CHALLENGES OF GLOBALISATION AND THE SUSTAINABLE TOURISM
DEVELOPMENT
Stela Baltova
International Business School, Botevgrad, Bulgaria
Abstract
The globalisation and the tourism are both social phenomena and they are developing simultaneously. The
second wave of the globalisation 2000-2020 features the birth of new middle class in the emerging markets which
is fan of branded products and new branded services. On international scale by 2020 the share of the emerging
markets as outbound tourists markets will increase up to 27%. The paper states that the tourism like the
globalisation is developing in waves. The tourism in Bulgaria has a rich, highly varied, preserved, authentic,
„green” and not enough explored resources which can be used to develop new tourist products and branded
destinations to satisfy the demands of the new customers from the emerging markets in Asia, Russia, Central
Europe, Latin America for new experiences and knowledge. In the article is presented the concept that Bulgaria
must participate in the globalisation processes and the Bulgarian tourism may gain profit from the globalisation’s
challenges. It is given an understandings that this could be done only by preserving the tourist resources through
sustainable management of sustainable tourist products and destinations. The main issue is to encourage the
business entities in the tourism industry in this country to develop and manage sustainable programs and products.
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ТУРИЗМЪТ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА: РАЗВИТИЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Мария Станкова
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
След настъпилите политически и икономически промени през 1989 г., в първото десетилетие на новия
век региона на Източна Европа бе преоткрит като туристическа дестинация. Насочилите се към него инвестиции създадоха нови предпоставки за туристическо развитие. Конкуренцията между преките конкуренти: България, Гърция, Турция, Румъния, Хърватска се насочи към нови пазарни ниши в противоборство за привличане
вниманието на потенциалните туристи. Те, от своя страна, в отговор на световните тенденции, проявяват все
по-голям интерес към уникални преживявания и силно индивидуализирани туристически пакети. В отговор на
търсенето и новите потребителски потребности в региона голяма популярност доби концепция за бутиковите
хотели – малки или средно големи туристически предприятия с уникално разположение, архитектурни и дизайнерски решения. В тях инвеститорите съзират нови възможности за диверсификация на портфейлите си и разработване на нов туристически продукт, чиито елементи пресъздават по неповторим начин идентичността на
региона.
Ключови думи: диверсификация, туризъм, пазарна динамика, конкурентоспособност
Key words: tourism, diversification, competition, boutique hotels

Увод
В процеса на своето развитие науката и
неикономическите сили на обществото предизвикаха дълбоки структурни промени и доведоха
до появата на нова икономическа действителност и нови взаимоотношения между основните
сфери на обществения живот. Размиват се и
дори напълно изчезват традиционните граници
между основни негови форми, поради взаимното им проникване една в друга и наличието на
тенденции за обединение с характер на синтез.
В границите на икономиката отделните индустрии се проникват взаимно, преплитат и
дори интегрират. В условията на глобализация
обаче, разнообразието се запазва и дори задълбочава. Така проявяващата се диференциация е съпроводена от противоположния процес
на интеграция и взаимодействие.
1. Специфики в индустрията на туризма
Туризмът, като индустрия, приема всички
характеристики на новата икономика. В дейността на стопанските субекти се налага тенденцията на възприемане на съвременни организационни форми на интегриране, коопериране и диверсифициране като основен стратегически подход за повишаване конкурентоспособността на туристическите дейности, респективно предприятия. Този процес се отличава с
два аспекта на проявление:
− интегриране и диверсифициране на отделни туристически дейности;
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−

диверсифициране на бизнес дейности
чрез туризма.
Прилагането на нови стратегически подходи на базата на интеграционните процеси в
първия случай има отношение към управлението
на
туристическите
фирми.
Найсъщественият момент в тази насока е възприемането на концепцията за качеството, насочена
към достигане на ниво на качеството, желано
от потребителя, и установяването на кооперативни отношения между отделните партньори в
интеграционната форма.
По отношение на вторият случай особено
показателен и илюстриращ проявлението на
процеса е примерът за диверсифицирането на
модния бизнес чрез навлизането му в хотелиерския сектор. По думите на Франческо Трапани, председател на борда на директорите на
римския бижутериен консорциум Булгари
„…хотелите предлагат добра възвращаемост на
инвестициите и са много интересна машина за
PR”. С реч в духа на новото време Трапани
оповести още в края на пролетта на 2002 г.
разработването на съвместния проект на Булгари и Мариот Интернешънъл за създаването
на хотели и курорти с марката Булгари. В съответствие с него, с мениджмънта на съвместната структура е ангажирана туристическата
компания, докато модният гигант планира и
развива интериора – от дизайнерските завеси и
драперии през порцелана, сребърните съдове и
прибори до кърпите, сапуните и кулинарните
изкушения. Първият хотел от верига Булгари
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отвори врати преди Коледа 2003 г. в Милано в
сграда с романтична градина, разположена на
площ от 4000 кв. м. Италианският консорциум
обмисля и закупуването на места в Лондон и
Париж, както и на терени в Маями, Ню Йорк и
Токио. С идеята да си осигурят една по-добра
видимост и опознаване на специфичните пазари
по-добре от конкуренцията по един нетрадиционен начин.
Проучването на потенциалните партньори
и избора на най-подходящ за съвместна инвестиция от 140 млн. долара отнема на Трапани 4
години. В дългосрочен план, т.е. към настоящия момент, идеята на Булгари за интегриране
с Мариот Интернешънъл се оказва гениална.
Още повече, че ценящите стила и лукса потребители вече гравитират около „бутиковите”
хотели, където обслужването е слабо, но създаваният имидж е неповторим.
Може да се твърди, че италианските дизайнери са създали дълготрайни традиции в
интегрирането на съответната моделиерска
дейност с туристическа. Мариуча Мандели и
Алдо Пинто от Криция решават още през 1987
г. да създадат свой курорт на карибския остров
Барбуда. Наричат го Клуб К. С белите си бунгала, разположени в огромен луксозен парк,
курортът е желано място за почивка на множество публични личности; сред постоянните
гости е един от най-богатите хора в света Ага
Хан.
Алберта Ферети и брат й Масимо създават
Паласо Вивиани в реставрираното близо до
Римини селище Монтегрифолдо, акцентирайки
върху художествените занаяти и музикалните
изпълнения сред луксозен интериор и приказни
градини.
Производителите на висококачествени и
скъпи обувки Ферагамо през 1995 г. преустрояват хотел Лунгарно на р. Арно във Флоренция
в луксозен модернистичен стил. На другия бряг
на реката фирмата предлата луксозни апартаменти под наем и притежава галерия за хотелиерско изкуство с японски декори и кухня.
През 2000 г. в Австралия, на юг от Брисбейн в оградена с палми собствена лагуна фамилия Версаче откри Палацо Версаче – в ренесансов стил с многоцветни мозайки, мраморни
колони и кристални полюлеи, всички носещи
запазения знак на дизайнерите. Плановете
предвиждат създаването на верига от шестзвездни хотели – супер луксозни – в различни точки на снета през следващите 10 години.

2010 г. е белязана от марката Армани –
лейбълът, който откри свой бутиков хотел в
най-високата сграда на планетата – Бурж Дубай.
Бутиковият хотел е термин, идващ от Северна Америка, който описва задушевна, често
луксозна или претенциозна хотелска среда.
Бутиковите хотели се различават от големите
вериги хотели и мотели по отношение на персонализацията на настаняването и предлагането на услуги.
По-известни като „дизайнерски хотели”
бутиковите хотели възникват първоначално
през 80-те години в големи градове като Ню
Йорк, Лондон и Сан Франциско. Хотелът, удостоен с названието „Първи бутиков хотел в света” е Morgans. Намира се в Ню Йорк. Основан
е от Иън Шрагер през 1984 г., а негов дизайнер е Андре Путман.
Обичайно бутиковите хотели са обзаведени тематично, стилно, импозантно, впечатляващо. Бутиковите хотели се смятат за по-малки
от тези, принадлежящи към големи хотелиерски вериги, някои от тях предлагат стотици стаи
в главните градове. Стаите за гости и апартаментите са оборудвани с телефон и безжичен
Internet, климатик, мини бар и кабелна TV.
Всички услуги в хотела се предлагат 24 часа.
Много бутикови хотели разполагат със собствен ресторант, барове и клубове, които може
да се използват от външни посетители.
Дадената по-горе дефиниция е противоречива според някои мнения. Бутиковите хотели
по принцип са притежание на физическо лице
или компании с малък капацитет. Въпреки това, техният успех предизвиква създаването на
мулти национални хотелски компании със собствени марка и стил. Най-забележителният такъв е Starwood Hotels and Resorts' W Hotels.
Има известно припокриване между концепциите на малкия бутиков хотел и BB хотелите. The
French Quarter в Ню Орлеанс има множество
бутикови хотели, повечето от които са разположени в стари домове или страноприемници.
Те предлагат атмосфера, базираща се на антики от 19 век, предмети на изкуството в съответния стил, висококласни репродукции мебели
и декорации и интересни исторически артефакти.
Целевият пазар на бутиковите хотели се
формира от млади хора, над двадесет годишна
възраст, и достига до хора на средна възраст –
до петдесет и пет годишни, със средно до високо ниво на приходи. При бутиковите хотели
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всъщност конкурентните усилия на хотелиерите не са насочени към най-богатите, а по-скоро
към средно заможните хора в активна възраст.
Разбира се, има хотели, които залагат на свръхелитарност, но като цяло това не е правило.
Успехът на бутиковите хотели се предопределя от редица фактори, сред които особено
значение имат местоположението, качеството
на продукта, търсенето, ясно дефинирания
пазарен подход и ефективната система за резервации и дистрибуция. В зависимост от тях
могат да се разграничат два основни типа дестинации за бутикови хотели – в градски дестинации и курортни комплекси.
В градските дестинации местоположението
е ключов приоритет за туриста. Добрата локализация за бутиковите хотели е въпрос на
удобство, на мода и напредничавост. Найизвестните градски бутикови хотели се намират
именно в оживени градове като Ню Йорк, Лондон, Сан Франциско, Маями. Собствениците на
колекции от бутикови хотели най-често се
стремят да отварят своите обекти в градове
със силна модна индустрия и медийни капитали. Все повече и повече компании се целят в
космополитни градове, които имат потенциал в
нишата на бутиковите хотели - градове с живи
икономики и резидентни зони, но с безлични и
нехарактерна хотелска индустрия.
Модерният стил на градския бутиков хотел
се отличава с модернизъм, интерпретация на
определена тема, с исторически компоненти и
изкуство. При него от значение са и технологичните решения, независимо дали става дума
за технологии, които повишават атмосферата и
осигуряват емоционална връзка между госта и
сградата (като осветлението, музиката и др.),
или технологии, които осигуряват удобства на
гостите като DVD, плоски екрани, безжични
телефони и компютри с високоскоростен интернет. Съществена част от концепцията му
представлява забавлението. В концепцията на
бутиковия хотел забавлението не се ограничава
в музикални събития, то е нейна същност и
изразно средство, въплътени в уникални и шикозни ресторант, лоби и бар, ясно изразена
тема в дизайна и визуално впечатляваща и набиваща се декорация.
Бутиковите хотели в курортните дестинации са малки, екзотични и интимни. Те дават на
своите гости шанса да се потопят в местното
чувство, без да жертват лукса. Въпреки че местоположението е също толкова важно, колкото
в градските дестинации, думата модерен в този
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случай има друго измерение. Водеща при тях е
скритата локализация и ненатрапчиво присъствие. За инвеститорите и собствениците избора
на местоположение се ръководи от максимата,
колкото по-трудно се достига до хотела, за
толкова по-модерен и желан е той.
Дизайнът на разположените в курортни
комплекси бутикови хотели съчетава елементи
на традиционната архитектура с комфорта и
лукса на модернизма. Концепцията им предвижда развитие на индивидуален и разпознаваем имидж, на фона на съвършенство на проектното изпълнение и предлагано високо качество
на обслужването. Именно поради факта, че в
курортните дестинации обслужването е много
по-важно, отколкото в градовете. При тях вежливостта и гостоприемството изместват функциите на технологиите в градските бутикови
хотели. Всъщност бутиковите хотели в курортите обикновено промотират природосъобразния начин на живот и липсата на електронни и
комуникационни технологии като основно предимство. Традиционните СПА процедури, различни видове вани, индивидуални басейни, пакети за медени месеци, арт сезони и пленери
са сред примерите за предложения в бутиковите хотели в курортните дестинации.
2. Тенденциите в Източна Европа
По настоящем няколко са публикации,
посветени на бутиковите хотели. Една от тях е
списанието DESIGN. Обективен източник на
информация е и списанието Deluxe Traveller
Magazine.
В България концепцията на бутиковия хотел е също много популярна. В голямата си
част, съществуващите бутикови хотели са собственост на българи и играя с интерпретация
на лукс, комфорт, добро и висококачествено
обслужване на фона на автентична българска
атмосфера. Има и хотели на международни
вериги, които са особено популярни като марка и уникални като предлагани условия за настаняване. Към тази втора група се отнася хотел
„The Lodge” - четири звезден бутиков хотел,
проектиран и структуриран да предлага съвременен комфорт, изключителен уют и изтънчена
обстановка за ценителите на планинския и ски
туризма. Индивидуален подход и ВИП обслужване, висок стандарт и неповторимо чувство за
семейна топлотата е това което прави гостите
щастливи.
The Lodge хотел е разположен в живописната Рила планина в планинския курорт Боро-
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вец. Изключителната девствена природа, красотата и близостта Рилските езера и на найвисоките планински върхове на Балканския
полуостров допълват разнообразието на престоя на гостите. Хотелът е изграден през 2006
от „Octopus Developments” LTD и е собственост на един от водещите инвеститори в централен Лондон.
Мениджърският екип е съставен от млади
и амбициозни личности работили в цял свят и
обединени от концепцията за изграждане на
висококласна верига от малки бутикови хотели
конкуриращи най-добрите в Европа. Подборът
на останалия персонал е подчинен на такива
критерии като висок професионализъм, способност да изслушват, разбират и общуват с
гостите. Екипът в ски-училището на хотела се
състои от професионалисти и бивши състезатели от националния отбор на България по ски
алпийски десциплини, с дългогодишен опит.
Специализирали методиката на австрийското
ски училище и обучени за планински водачи и
аниматори, учителите наблягат на удоволствието и адреналина в спорта.
Проектът на Хотел „The Lodge” е уникален за Боровец и единствен в България. За 12те бутикови апартамента са изолзваните изцяло
естествени матетриали и модерното интериорно обзавеждане. Комбинацията от естествено
дърво и камък съчетани с последните технологии в областта на хотелското обзавеждане
включващи сателитна телевизия, безплатен
интернет, безжична телефонна връзка, допринасят изцяло за удобството и удоволствието от
престоя на всеки един гост. Хотелът разполага
с 24 часово ВИП обслужване и Room Service,
охраняем подземен паркинг, бутиков Gourmet
ресторант, лоби бар, Спа център и Ски център
оборудван с професионална екипировка от
„ATOMIC”. В уникалната атмосфера на хотела
предимство има индивидуалността.
Друг, особено атрактивен хотел е „Арена
ди Сердика” - бутиков хотел от колекцията на
хотелската верига FPI Hotels & Resorts. Стратегически разположен в сърцето на столицата, в
непосредствена близост до главните държавни
институции, бизнес центрове и банки, както и
до културните и исторически забележителности
на София, луксозният хотел „Арена ди Сердика” е отличен избор, както за деловите гости,
така и за туристите, пристигащи с развлекателна цел. Хотелът се намира на 10 км от международното летище София и на 4 км от централна автогара и централна ж.п. гара.

Откритият по време на строежа му и подходящо експониран римски амфитеатър от
края на ІІІ в. го прави атрактивен и престижен
хотел без аналог в света, съчетаващ по удивителен начин духа на древна Сердика с всички
съвременни изисквания за бизнес и релакс.
Досега в света са разкрити 77 антични амфитеатъра. Най-големият от тях е Колизеумът в
Рим. Арената на Сердика (60,5 м - дължина и
43 м - ширина) е само с 10 м по-малка от него. Едва 9 са с архитектура като софийския
(седалковата му част обгражда само половината арена). Амфитеатърът на Сердика обаче е
единственият в света, събиращ в себе си римски театър и късноантичен амфитеатър на едно
място и единствената по рода си обществена
сграда на Балканите. Именно това прави обектът наистина уникален, а откритието му – сензационно. Достъпът до археологическата експозиция е свободен. Реставрираната 1/6 част
от амфитеатъра на Сердика, попадаща на територията на хотел „Арена ди Сердика”, е изложена по най-подходящия начин така че всеки,
който желае може свободно да разгледа разкопките от вторник до неделя между 10.00 и
16.00 ч.
Този проект показа, че хотел „Арена ди
Сердика” е един добър пример за хармоничното съжителство на изграденото през съвремието и завещаното от миналото.
Не по-малко атрактивни са и хотелите от
първата група – собственост на българи.
Къща за гости Никула Чорбаджи **** е
уникално място за отсядане. Намира се в с.
Жеравна – българско възрожденско селище
със статут на музей. Къщата е паметник на
културата и е една от най-големите и масивни
къщи в селището. Построена преди около 150
години, тя е ярък образец на късновъзрожденската българска архитектура. Днес е напълно
реставрирана, подходящо обзаведена и оборудвана, за да предлага целогодишно настаняване
и уют на своите гости.
Къщата предлага на гостите сиобщо 4
двойни и 6 единични допълнителни легла, разположени в 4 просторни и тихи двойни стаи
(приблизително 20-25 м2), на втория кат. Всички стаи са обзаведени в традиционен стил и
същевременно луксозно оборудвани. Във всяка
стая има широка спалня с нощни шкафчета и
лампи, миндери, гардероб, писалище, маса и 2
стола, както и сателитна ТВ, телефон, конвекторен електрически радиатор, мини-бар – хладилник и сейф за съхранение на ценности, баня
203

ТУРИЗМЪТ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА: РАЗВИТИЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

с тоалетна, оборудвани с вентилатор и сешоар.
За допълнително удобство на гостите предлага
просторен салон на втория етаж на къщата с
отлични условия за провеждане на работни
срещи и семинари за групи до 20 човека, малка и уютна банкетна зала – механа (за 10-12
човека) на долния етаж на къщата. В двора има
пещ в която гостите могат да изпекат сами
цяло агне, както и лятна кухня за самостоятелно приготвяне на храна. За тези които обичат
или искат да се научат да яздят, в непосредствена близост, на площада до къщата, се предлага конна езда. По предварителна заявка може
да бъде организиран концерт от народна или
циганска музика, да се закупят народни инструменти и да се посети инкубаторът за народни
занаяти в гр. Котел.
Хотел Бохеми се намира в центъра на архитектурно-историческия резерват Арбанаси.
Потопен в зеленина, хотелът предлага уют и
тишина. Сградата е построена от традиционни
за местната архитектура естествени материали
- дялан камък и масивна дървесина. Разполага
с 10 двойни стаи. Всички те са с кабелна телевизия и санитарен възел. Хотелът разполага с
парно отопление и охраняем паркинг. От чардаците се открива красива панорама. Барбекюто и пещникът са основната атракция в двора,
където и гостът може да провери кулинарните
си умения. В близост до хотела се намират
плувният комплекс на с. Арбанаси, тенис корт
и конна база.
Създадените в страната хотели, отговарящи на концепцията бутикови обаче представляват интерес и привличат не само чуждестранни
туристи, а и българи с по-високи доходи. Основен таргет сред родните клиенти са жителите
на столицата – София и по-големите градове.
Сред чуждестранните гости най-голям интерес
проявяват гражданите на Великобритания и
Русия. И причините са това са много – уникална атмосфера, запазен български дух, традиции или лукс на фона на прекрасна природа. В
този контекст следва да се отбележи, че макар
и преки конкуренти на пазара на масовия морски рекреативен туризъм, България и съседните й страни, разположени в Източна Европа на
пазара, който обслужват бутиковите хотели
могат да намерят условия за успешно партниране.
В Турция бутиковите хотели предлагат условия за неповторими изживявания. Сред найизвестните и разпознаваеми хотелски марки са:
Les Ottomans, Истанбул - хотел с 12 шикозни
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стаи с позлатени огледала, френски врати,
анадолски килими във фоайето, спални с широкоекранни телевизори, всичко това е подредено според принципите на фън – шуй; Kafkas
- Истанбул, кв. Сиркеджи, World Park - Истанбул, кв. Сиркеджи, Хотел Ciragan Palace
Kempinski - Истанбул, Pamuksu Boutique Hotel
Special Class - Памуккале.
Популярни бутикови хотели в Гърция са:
Saint John Hotel Villas & Spa Saint John Hotel,
Mykonos, Greece Миконос; Aigialos,Santorini,
Cyclades,
Greece
Санторини,
Цикладите;
Tsitouras, Santorini, GreeceСанторини; „Семирамида,
Athens,
Greece
Атина;
Ekies,
Vourvourou, Sithonia, GreeceВурвуру, Ситония;
Аstarta Suites, Santorini, Greece Санторини;
Vedema Resort, Santorini, GreeceСанторини;
Athens, GreeceSanta Marina Resort, Mykonos,
GreeceМиконос;
Elounda
Beach
Hotel,
ЕлундаElounda, Crete, Greece, Крит.
В Хърватска лидери в сектора на бутиковите хотели са:
− Дизайн Хотел Астория, Опатия;
− Хотел Рива, Хвар;
− Дубровник Палас Хотел, Дубровник;
− The Regent Esplanade Hotel Zagreb,
Загреб;
− Адриана Хотел, Хвар;
− Хотел Палас Pucic, Dubrovnik,
− Хотел Хърватия, Дубровник.
За Румъния могат да бъдат споменати хотелите - Hotel Residence Domenii Plaza - Bucharest, boutique hotel in ROMANIA Residence
Domenii Плаза - Букурещ, Residence Триумфалната арка - Букурещ, Hotel Trianon – Букурещ.
Интерес представлява и хотелиерската организация Луксозни и Бутикови Хотели, представяща и маркетираща най-добрите бизнес,
курортни и спа & уелнес хотели в България.
„Луксозни и бутикови хотели” е иновативна
маркетингова компания, чиято основна цел е
представянето на най-добрите хотели в България и превръщането им в предпочитан избор.
Критериите за подбор на хотелите, членуващи
в организацията включват комбинация от стил,
очарование, ниво на обслужване, интериор и
местоположение [7]. За покриването на стандартите, възприети от организацията, се ползва
специална програма „таен клиент”. Чрез нея се
извършва наблюдение на цялостната дейност
по обслужване на клиенти в хотелите-членове и
в резултат се изготвя детайлен доклад, предоставян на собственика и/или управителя на хо-
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тела. Всъщност, организацията Луксозни и бутикови хотели предлага цялостно обслужване
по програма Таен Клиент – инспекция, доклад,
препоръки, обучение, тестове; стандарти и
процедури за работа, наръчници за качество и
пр.
Луксозни и Бутикови Хотели обединява независими хотелиерски структури в България и
им осигурява маркетинга и пазарната мощ на
големите вериги. Организацията периодично
информираме точно определен сегмент потребители на хотелски услуги, създавайки стратегическо позициониране и превръщайки хотелите - членове в предпочитан избор. Успоредно с
това, близо 5000 водещи в бранша си компании, развиващи бизнес в България и региона и
генериращи над 200 000 нощувки годишно
периодично се информирани за предлаганите
хотелите-членове на организацията удобства.
Това е един целеви маркетинг, водещ до стратегическото им позициониране на пазара не
само в България, но и на Балканите. Компанията е в контакт и с основните тур-оператори от
Гърция, Сърбия, Турция, Македония и Румъния.
Процедурата за членството в Луксозни и Бутикови Хотели е стандартизирана. Стартира с
първоначално запитване с молба за одит на
хотела. Следва визита от страна на служители
на организацията, чиято цел е оценяването на
хотела. Визитата се осъществява след заплащане на фиксирана невъзвръщаема такса.
След одита и при положение, че хотела отговаря на критериите за членство, следва предложение пред борда на директорите, одобрение и
договор за членство. Дейностите по приемане
на хотела в Луксозни и бутикови хотели започват след заплащане на таксата от страна на
хотела – кандидат за членство.
Луксозни и Бутикови Хотели предлага също и обучения от работещи в туристическата
индустрия експерти с международен опит. Обученията са свързани с въвеждане на хотела в
експлоатация, първоначални и коригиращи
обучения в отделите: Храни и Напитки, Продажби, Хотелско домакинство, Рецепция, СПА
и Уелнес, Снабдяване, Технически отдел, Охрана.
Изводи и препоръки
През 90-те години експертите причисляваха към бутиковите хотели места с ултрамодерен дизайн и великолепна база, по-малко стаи,
от колкото в големите хотели и найпопулярните барове и ресторанти. Към насто-

ящия момент определението е претърпяло
малка промяна, но продължава да се употребява за хотели, създаващи усещане за интимност
и са истински стилни, луксозни и разкошно
комфортни. Много туристи отсядат в бутикови
хотели, защото е модерно, а не заради услугите, които хотелът предлага. В този смисъл бутиковите хотели се продават като всяка друга
луксозна стока, при която важни са изживяването и имиджът, а не самият продукт. Ето защо
с отварянето си бутиковият хотел се стреми
към по-високи проценти, отколкото са характерни за индустрията като цяло и при трудни от
икономическа гледна точка времена той е поустойчив. Бутиковият хотел може да оцелее и
да успее дори без скъпи удоволствия като ресторанти или конферентни зали. Но ако тези
услуги са имплементирани в бутиковата стилистика, могат да донесат значителни допълнителни печалби и по-висока посещаемост. От
консултантската компания PricewaterhouseCoopers на база свое проучване установяват
свиване в търсенето на хотелски услуги в САЩ
с 2% за 2009 г., което в комбинация с увеличаване на предлагането провокира намаляване
на нивата на заетост до 58,6 на сто – найниската стойност от 1971 г. На този фон бутиковите хотели разкриват пред големите вериги
шанс да подобрят един от ключовите измерители в сектора – приходи от налична стая
(RevPAR), който според PwC е спаднал за 2009
г. с 5,8% след приблизително понижение от
0,8% за 2008 г.
В обобщение на казаното това, което прави хотелиерството особено атрактивно, е възможността по оригинален и ефективен начин да
се създаде примамлив имидж за една луксозна
марка и лансиране на стоките, носещи я. Наличието на името на прочут дизайнер или уникален образ във фирмения надпис на хотела
привлича туристи. В резултат дизайнерският
или още бутиковият хотел е изключително успешен и ефективен начин за представяне и
продажба на луксозни и висококачествени стоки. И ако американският пазар се счита за изложен на най-много рискове, а в Европа Великобритания, Испания и Италия са по-уязвими от
Франция и Германия, то пазарната конюктура в
Източна Европа, от своя страна, разкрива нови
възможности за реализация на концепцията.
Съзнателно или не, всеки клиент иска да
потребява стоки и услуги като се доверява на
фирми, които му допадат, вярвайки и харесвайки това, в което иска да вярва и харесва. От
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маркетингова гледна точка той не купува просто туристически продукт - стока или услуга, а
ползата, която те му носят. В тази връзка, за да
се продава добре един продукт, и особено туристическия, е необходимо припокриване на
фирмената и потребителската позиция по отношение на него. Още повече, че продукта в
туризма носи голям процент на неосезаемост.
Ето защо ролята на имиджа на конкретната
туристическа дейност и продукта, получен в
резултат на нея при привличане на посетители
е особено важна. Тенденцията на установяване
на отношения на сътрудничество между хотелиерски фирми и модни дизайнери разкрива
успешно уловеното от последните усещане за
необходимостта от достатъчна информация за
предлаганите стоки и услуги, предоставяна в
съответствие с потребителските очаквания.
Когато тя е дозирана в нужното количество,
конкретният туристически продукт придобива

специфична привлекателност и се конкурира
успешно с останалите на пазара.
Литература
1. Огилви, Д. Изповедите на един рекламист,
Princeps, 1999
2. Lumsdon, L. Marketing for Tourism: Case study
Assignments, Macmillan, 1992
3. http://www.luxuryhotels.bg/faq.php
4. http://www.timesonline.co.uk
5. www.interiordesign.net/
6. www.deluxetraveller.com
7. http://www.luxuryhotels.bg
8. www.musalapalace.bg
9. www.arenadiserdica.com
10. www.chicretreats.com
11. http://uniqueestates.net
12. http://www.millionaire.bg
13. http://www.infotourism.net

TOURISM IN EASTERN EUROPE: DEVELOPMENT AND DIVERSIFICATION
Mariya Stankova
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
The region of Central and East Europe is one of the world's rediscovered destinations, but the sector
supporting those visitors has really expanded in recent years. Over the past decade, new investments - in Bulgaria,
Romania, Turkey, Croatia - have created new niche markets for the popular region. These markets are powered by
visitors looking for unique experiences, and smaller, higher-end boutique hotels have emerged to serve this
discerning clientele. Investors are seizing these opportunities throughout the region. These boutique hotels tend to
be small properties with emphasis placed on architecture and design; these hotels are often housed within
historical properties. Another element that sets these hotels apart is the smaller property size allows staff to have
greater contact with guests to service their needs for special meals, spa services, or cultural tours. But there
remain more opportunities for these niche investments, as boutique hotels and inns are serving an ever-growing
market of luxury seekers intent on experiencing all the sights, sounds and tastes Eastern Europe has to offer.
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За разлика от Западна Европа у нас са рядкост фермерски стопанства извън селото. Това е причина в
българската теория и практика все още да липсва ясно разграничение между селски и аграрен туризъм. Всяка
държава в зависимост от приоритетите, особеностите и традициите на местната селскостопанска дейност определя критериите и показателите за сертифицирането им. Чрез сертификацията и категоризацията институциите осигуряват нормативната рамка за идентифициране на агротуристическия продукт и гарантиране на неговото качество. Включването на местните власти и общности в този процес осигурява опазването и възпроизводството на регионалните туристически ценности, без които не би съществувал агротуристически продукт.
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Като алтернатива на индустриалния туризъм, агротуризмът предлага промяна на
„градския човек" - от света на техносферата в
свят, доминиран от живата природа. Това налага да се конкурира с по-богатите възможности на масовия туризъм –удобства, лукс,
интензивни развлечения, висока култура на
обслужване, модерен стил на живот, престижност и забавления. За да се привлекат туристи в дадено земеделско стопанство не са
достатъчни само подходящи стаи за гости, a
създаването на местен уникален агротуристически продукт. Туристите могат да бъдат
привлечени от самобитността на селото (занаяти, фолклор, обичаи), красивата природа,
близостта на манастир или археологически
обект, традиционни празници и събори и пр.,
но ще останат много по-дълго време и ще се
върнат отново на същото място, само ако са
съпреживяли уникално преживяване, което не
се предлага другаде. Именно чрез своя хуманизъм и доминираща биосфера агротуризмът
може да получи предимство при туристическия избор [5].
Чрез сертификацията и категоризацията
на агротуристическия продукт институциите
осигуряват нормативната рамка за идентифициране на агротуристическия продукт и гарантиране на неговото качество. А включването на местните власти и общности в този
процес осигурява опазването и възпроизводството на регионалните туристически ценности, без които не би съществувал агротуристически продукт.

За разлика от Западна Европа у нас са
рядкост фермерски стопанства извън селото.
Това е причина в българската теория и практика все още да липсва ясно разграничение
между селски и аграрен туризъм. Всяка държава в зависимост от приоритетите, особеностите и традициите на местната селскостопанска дейност определя критериите и показателите за сертифицирането им.
В българските земеделски стопанства
дворът е раздвоен. Едната част е своеобразно
продължение на къщата с каменната алея,
кътчето за отдих под асмалъка, каменната
чешма с приятния ромон на времето, пъстрата цветна градинка и отрупани с плод дървета. Другата част от двора е предназначена за
стопанска дейност т.е. - производство на плодове и зеленчуци или селскостопански животни. Този стопански двор дава възможност за
доближаване „на живо” до земеделското производство, чрез демонстрации, наблюдения и
дори чрез пряко участие в работните процеси.
В българското село туристът се приема
като гост и може да се почувства като приятел или пътешественик-изследовател. Той
може да се идентифицира и живее с местното
население, да се включи в селскостопанските
дейности, в пешеходни турове, преходи с коне и каруци, в занаятчийски дейности като
дървообработване, резбарство, текстил, керамика, тъкачество, ковачество и др., да занесе вкъщи платно, глинен съд или друг
предмет, изработен от собствените му ръце.
При желание гостът може да се включи в кулинарни курсове или дегустации на вино, да
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изучава българския фолклор, да наблюдава
местните семейни или религиозни празници
[2]. Съхранените традиции в природосъобразния начин на селскостопанско производство в
личното стопанство са подчертано впечатляващи за туристите. Ръчното косене и доене,
производството на домашно сирене и кашкавал, квасенето на кисело мляко, приготвянето
на сладка и конфитюри са елементи от туристическия продукт на селска България.
Много хотели и къщи за гости в България
предлагат атрактивни дейности из селския бит
- кратки програми като „Един ден на село"
или почивки с по-дълъг престой и поставят
марки: еко-хотел, зелена къща, „зелено цвете”, зелен глобус, PanParks, харта „Български

дом” и пр., без да са спазили необходимата
процедура за регистрацията им.
Всяка от търговските марки на пазара е
уникална сама по себе си. Това става възможно чрез защитата, която предлагат законите на държавата, в която се предлагат продуктите й.
Регистрацията и патентоването на цвета,
на логото и на други детайли правят този продукт единствен и неповторим. Ако компанията
разшири пазара си и в други страни, тя трябва
да защити марката си отново чрез съответните държавни ведомства в тях.
Българското законодателство разглежда
търговската марка като част от интелектуалната собственост на територията на страната
(фиг. 1.).

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Индустриална
собственост
•
•
•
•
•
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Неразкрита
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Фиг. 1. Елементи на интелектуалната собственост

Търговската марка може да изгради или да
разруши бизнеса на една компания. Всеизвестен факт е, че потребителите избират и купуват
не само самия продукт, но и неговите марка и
лого. Марката с установени традиции на пазара
се превръща в специален еталон за качеството
на предлаганите стоки. Това е причината потребителите все по често да ги предпочитат пред
останалите изделия, чиято популярност и реклама са по-слаби. Освен това покупката и потребяването на точно определена търговска
марка може да се използва и като индикатор за
жизнен стандарт и социален просперитет.
За да се регистрира търговска марка в
България се следват следните стъпки [4]:
1. Проучване на официалните регистри,
дали избраната търговска марка не е
вече счетена за законно притежание на
друго лице;
2. Подаване на заявка за регистриране на
търговска марка до българското патен-
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тно ведомство, заедно с квитанция за
платена регистрационна такса;
3. Българското патентно ведомство предприема експертиза съгласно критериите;
4. Получаване на регистрация на търговската марка с период на валидност десет
години, ако няма възражения при експертизата;
5. Регистрацията на търговска марка може
да бъде възобновявана на всеки десет
години;
6. Регистрацията на търговска марка чрез
българското патентно ведомство е валидна само за територията на България.
От началото на 21ви век пазарът на алтернативния туризъм бележи бурно развитие, което води до необходимост да се проучи системата за маркировка и сертифициране. Оказва
се, че в различните държави се използват над
4500 критерия, дадени от над 1000 организации. Не всички маркировки и сертификати,

СЕРТИФИКАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА АГРОТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА …

обаче остават на пазара. За да стимулира бизнеса към предлагане на продукти и услуги, щадящи природата, Европейският съюз въвежда
през 1992 г. специален регламент за екомаркировка, която изобразява зелено цвете. С това
концепцията за устойчив туризъм се превръща
в европейска. Създава се европейски център за
екологичен и аграрен туризъм (ЕСЕАТ). През
2000 г. се прилагат над 100 етикета за екологосъобразност на всяка туристическа дейност.
Над 50 сертификата са включени през 2004 г.
в европейските сертифициращи програми, от
които 40 са в заведения за настаняване и хранене. Оказва се, че едва 4000 обекта от предлагането на заведения за настаняване са сертифицирани (под 1%).
Вече действат разнообразни сертификати и
в България: PanParks; Харта „Български дом”;
Сертификат „зелена къща”; Марка „Автентична
България”; „Тюф релланд България” ЕООД;
Екохотел; Българско движение „Син флаг”;
Търговска марка на дирекция Национален парк
„Централен Балкан” на МОСВ [7]; Стандарт
ISO 14001 и пр. Липсва обаче единна критериално-оценъчна система за сертификация и категоризация на аграрния туризъм за страната и
за Европейския съюз.
През 2008 г. на световния конгрес в Барселона се публикуват критериите и използваните маркировки: зелен глобус Green Globe 21;
програма за сертифициране на устойчивия туризъм; европейска харта за устойчив туризъм в
защитените територии PanParks и др. [6].
Практиката на прилаганите сертификати
на европейския туристически пазар показват
редица недостатъци:
− марките не са разпознаваеми;
− има различия между марките в отделните страни, особено в броя на критериите;
− потребителите избягват сертифицирането, което утежнява разходите им.
През 2007 г. започва работа международен проект „Екодестинет” за разработване на
глобални критерии за сертифициране формите
на алтернативен туризъм, в който участва и
БАСЕТ. Сертифицирането се основава на
принципа: ефективно планиране на туристическите дейности, основано на единни критерии и
показатели, съобразени с намаляване негативните влияния върху природната и социалната
среда.
Отделните критерии покриват дейностите
на открито, настаняване, хранене, туристичес-

ки пакет, посетителски центрове и са структурирани в 4 основни групи: 1) ефективно управление на устойчивото развитие; 2) увеличаване
на социално икономическите ползи; 3) ползи за
опазване на културното наследство; 4) ползи за
природната среда и намаляване на вредните
влияния.
Използваната критериална система е
представена на фиг. 2.

СТАНДАРТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ
ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ (EETLS)

КРИТЕРИИ

ОБОСНОВКА

ПОДКРИТЕРИИ

ИНДИКАТОРИ

• Клиенти
• Турове
• Персонал

Фиг. 2. Примерна критериална система
Например, групата критерии „Ефективно
управление на устойчивото развитие” може да
включва подкритериите: човешки ресурси; отговорен маркетинг; инфраструктура; туристическа интеграция. За всеки подкритерий се
търси обосновка и съответни индикатори. В
БДС EN ISO 9000:2007 под качество се разбира „степента, до която съвкупност от присъщи
характеристики
удовлетворяват
конкретни
изисквания“ [4]. В този смисъл, като обосновка
за подкритерия „инфраструктура” биха могли
да се посочат критерии като декорация и местни сортове – например, недопускането да се
използват екзотични растения като декорация и
използването само на местни сортове в сертифицираните за екологичен и аграрен туризъм
дестинации.
маркетинг”
Подкритерият
„отговорен
предполага изграждане на пазарно поведение
от субектите, предлагащи агротуристически
продукт, отговарящо не само на критерия
„Ефективно управление на устойчивото развитие”, но и да спомага за постигане на социални
ползи за територията, опазване на природата и
културното наследство и да сведе до минимум
вредните влияния.
Процесът на сертификация на агротуристическия продукт в България се затруднява от
неуредената регламентация на правото да се
продава домашно приготвена храна от полупазарните стопанства [3]. С регламентирането на
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директните продажби много от малките стопанства в планинските и полупланинските райони
ще имат право и да преработват продукцията
си, без да е необходимо да отговарят на завишените изисквания, на каквито са подложени
пазарно ориентираните мандри и месопреработватели. Това ще спомогне от една страна да
се елиминира диктата на изкупвачите, а от друга – да се избегнат строгите европейски норми
за качествени продукти [1]. Наредбата за директните продажби би осигурила достъпа на
полупазарните стопанства до финансиране, без
да се конкурират с индустриалните производители и да се занижават изискванията за хигиенните норми. Такива стопанства са разположени
в колоритни места, където туристите ще могат
да си купуват домашно приготвени сирена,
колбаси и зеленчуци, да наблюдават или участват в приготвянето им. По този начин българският агротуристически продукт ще съхрани
уникалността си и ще осигури разпознаваемост
на конкретната дестинация. Именно уникалността и разпознаваемостта са конкурентните
предимства на туристическия продукт [2, 3].
В отделните държави има различен подход
към устойчивия туризъм – от силна държавна
подкрепа, до приоритетна политика на местните и регионалните инициативи. В Испания развитието на алтернативния туризъм има силна
държавна подкрепа, докато в Италия, където
няма отделно министерство по туризъм се акцентира на местната власт и развитие на туризма в съответния регион.
В България все още липсва координация в
администрирането на селския и аграрен туризъм. От една страна не са очертани ясно границите на правомощията между държавата,
браншовите организации, общините, местните
хотелиери и земеделски стопани, а от друга
страна липсва единодействие между тях за
формиране на комплексен агротуристически
продукт за региона. Може би е целесъобразно
общините в България да стопанисват и контролират използването и опазването на туристическите ресурси на своята територия, като получават част от туристическите приходи (курортната такса не е достатъчен финансов стимул за общините). Не трябва да се забравя, че
високото качество на екосистемите винаги дава
висока принадена стойност.
Стъпките за изграждане на комплексен и
печеливш агротуристически продукт могат да
се систематизират по следния начин (фиг. 3.).
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Държавна политика за развитие на агротуризма
Сертификация и категоризация на агротуристическия
продукт
Регионална политика за
развитие на агротуризма
Взаимодействие с местните власти и общности

Обща пазарна стратегия на предлагащите
аграрен туризъм

Изграждане на трайни бизнес отношения между
доставчиците на компонентите на
агротуристическия продукт по региони

Фиг. 3. Стъпки за изграждане на агротуристически
продукт

1. изграждане на правната рамка и държавната политика в областта на агротуризма;
2. сертифициране и категоризиране на агротуристическия продукт;
3. изграждане на трайни бизнес отношения
между доставчиците на компонентите
на агротуристическия продукт по региони;
4. взаимодействие с местните власти и
общности;
5. обща пазарна стратегия на предлагащите аграрен туризъм.
В процеса на създаване на агротуристически продукт основна роля играят териториалните общности. Все повече са общините в
България, които насочват внимание към изграждане на инфраструктура, осигуряване на
достъп до значимите атракции и тяхното популяризиране. По този начин се подпомага развитието не само на туризма в различните му
форми, но и на останалите отрасли на икономиката в региона, решава се въпроса с безработицата, осигурява се паричен поток към Общината. Общинските кметове категоризират
хотели в по-ниските категории, къщите и стаите за гости. В закона за туризма е предвидено
създаването на общински фондове за развитие
на туризма. Общините могат да бъдат ценни
партньори на местния бизнес и неправителствени организации чрез участие в различни проекти и насочване към стратегии за устойчив
алтернативен туризъм.

СЕРТИФИКАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА АГРОТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА …

На равнище области към областните управители са създадени структури с цел консолидиране на туристическия продукт, както и за
подпомагане стратегическото планиране и подобряване на инфраструктурата. Важна е и
дейността на Националното сдружение на общините в България, регионалните и областни
сдружения на общини.
Определянето на унифицирани стандарти
за сертификация и категоризация на аграрния
туризъм ще способства за изработването на
марка на продукта, която от една страна ще
гарантира качеството на предлагания агротуристически продукт, от друга - ще осигури защитата и опазване на агротуристическите ресурси, а от трета страна ще засили позициите
на агротуризма на туристическия пазар.
Предлагането на комплексен агротуристически продукт, който да използва целия потенциал на селския район, изисква коопериране
(формално или неформално) на всички заинтересовани – хотелиери, ресторантьори, общинските и местни власти, в общите им усилия по
предоставяне и промоциране на продукта.
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CERTIFICATION AND CATEGORISATION OF RURAL TOURISM IN BULGARIA AS
INSTRUMENT OF STEADY GROWING PRICIPLES AND THEIR PRACTICAL
REALISATION
Marusya Linkova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
In contrary to Western Europe in Bulgaria farm are rarely outside the village. This is the reason why it’s hard
to separate rural from country tourism. Every nation depending of its priorities determines its own criterions and
indicators for their certification. By certification and categorization institutions provide normative outline for quality
guarantee of the agricultural product. Inclusion of local authorities and communities in the process provides
protection and regeneration of local tourist valuables, without whom rural tourism wouldn’t exist.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Тодорка Атанасова-Калайджиева
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Националната дефиниция определя като селски райони общини, в които живеят до 30 хил. жители. На тази дефиниция отговарят 231 общини в страната. Tе заемат 81% от територията и 42% от населението. Целта
на настоящата разработка е да се изследват и анализират факторите за ефективно управление на агрoбизнесa,
интегрирано с развитието на селските райони. Основните задачи за изпълнение на цел са: установяване на
проблемите, възпрепятстващи регионалното развитие на агробизнеса на примера на област Стара Загора;
предлагане на насоки за решаване на проблемите. За да се разкрият трудностите пред управлението на агробизнеса при децентрализация на властта и развитието на селските региони са разработени две изследователски
схеми с програмирани интервюта насочени към проучване мнението на аграрни производители и представители на общинската администрация.
Ключови думи: селски региони, аграрен бизнес, изследване, регионално развитие
Key words: rural regions; agricultural business; research; regional development

Увод
Присъединяването на България към ЕС
налага децентрализацията като основна форма за управление на регионите. Повече от ½
от населението на 27-те държави-членки в ЕС
живее в селски райони, обхващащи 90% от
територията им. В България са обособени 28
административни области и 264 общини.
Според дефиницията за „селски район” на
ОИСР1, у нас има 20 преобладаващо-селски
области, 7 междинно-селски и само 1 градска
област (столицата). Селските и междинноселските райони представляват 98,8% от общата територия и в тях живее 84,3% от българското население2.
Националната дефиниция определя като
селски райони тези общини, в които живеят до
30 хил. жители. На това определение отговарят 231 общини, които заемат 81% от територията и 42% от населението на страната.
Гъстотата на населението в селските райони е
два пъти по-малка от средната за страната
или 35,8 срещу 69,9 жители на кв. км. Средният брой на населението за селските общини
е 13,8 хил. човека, макар да има различия.
Само 18 селски общини имат население над
30 хил. жители. Около 40% от селските общини или 100 бр. са малки и в тях живеят под
10 хил. човека, като в 1/3 живее население
под 5 хил. души.
Целта на настоящата разработка е да изследва и анализира факторите за ефективно
1
2

Организация за икономическо сътрудничество и развитие
По данни на НСИ и МЗХ.
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управление на аграрния бизнес, интегрирано с
развитието на селските райони.
Основните задачи, водещи до реализация
на посочената цел са:
− Да се установят настоящите проблеми, възпрепятстващи ефективното
управление на агробизнеса и селските общини на примера на област
Стара Загора;
− Да се разкрият възможностите и да
се предложат насоки за решаване на
проблемите и повишаване ефективността от управлението на аграрния
бизнес и развитието на селските райони.
Подходите и методите на научното изследване са историко-логически анализ, дърво
на смисловите връзки и анализ на възможните
решения, сравнителен метод, анкетен метод,
програмирани интервюта и др.
1. Анализ на проблемите, възпрепятстващи
развитието на агробизнеса и селските общини
За да се разкрият проблемите, възпрепятстващи ефективното управление на агробизнеса при децентрализация на властта и
ролята му за развитие на селските райони са
разработени две изследователски схеми. На
случаен принцип са анкетирани през месец
юли-август, 2009 г. 40 земеделски производители,
28
управляващи
(кметове)

Тодорка Атанасова-Калайджиева

и експерти от общинските служби по земеделие
на територията на пет селски общини - Мъглиж, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови и

Опан от 3 града и 38 села на обл. Стара Загора3 (табл. 1.).

Села

Градове

Брой насел.места

Табл. 1. Показатели, характеризиращи изследваните селски общини от обл. Стара Загора*
Население**
Показател
Под
В
Над
Земеделски
трудотрудотрудоОбщо
територии
способна способна
способна
възраст
възраст
възраст
Общини
км2
км2
%
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
Област Ст.Загора
5151124 2907442
56,4
206
10
196
60616
215275
92880
Братя Даскалови
526251
328063
62,3
23
23
1426
4226
5101
Мъглиж
388884
143796
37,0
15
1
14
2410
6659
3749
Опан
257476
220209
85,5
13
13
314
1348
2332
Павел баня
518675
188376
36,3
13
1
12
2877
8244
4544
Чирпан
522870
400421
76,6
21
1
20
4161
13259
8408
Източник: * ТСБ Ст. Загора, 2008 г.; ** От последно преброяване на населението към-31.12. 2001 г.

Изследваните общини са с преобладаващ
селски начин на живот и с основна заетост на
населението в сферата на аграрното производство и неговото обслужване. Единствено община Чирпан се отличава незначително от останалите, тъй като осъществява и различни по вид
услуги, както и развива преработваща промишленост.
На поставения въпрос: „Как оценят развитието през последните 10 години. на района в
който живеят,?”4 - 51,6% от анкетираните земеделски производители отговарят „незадоволително” и само 6,5% - „добро”(фиг. 1.).
добро
6.5%
задоволително
41.9%

незадоволително
51.6%

Фиг. 1. Оценка на развитието на района през
последните 10 г., в който живеят земеделските
производити

Според изразеното мнение на земеделските производители основните проблеми, възпрепятстващи развитието на общините, в които
живеят са:
− 23,8% - „липсата на финансови средства” и „незаинтересуваността на дър-

жавните институции” за бъдещото развитие на регион, в който живеят;
− 14,2% - въпреки желанието за инвестиции и обновяване на инфраструктурата,
модернизирането на земеделската техника наличие на „голяма бюрокрация
при отпускане на финансова помощ”;
− 14,2% - „лошата инфраструктура” и
„слабото местно управление”, възпрепятства не само развитието на аграрния
бизнес, но и кара хората да напускат
населените места;
− 7,2% - „високата безработица в региона” и „ниската квалификация на хората” е сериозна пречка за развитието на
общините;
− 4,8% - като резултат от по-горе посочените отговори е и „значителното
обезлюдяване на региона”.
Обяснението на тези отговори се потвърждава от официалната статистика. Населението
на България като цяло намалява, но в селските
райони този спад е близо 1 млн. човека, спрямо началото на 90-те години на миналия век.
Гъстотата му е два пъти по-ниска от средната
за страната (35,8 срещу 69,9 жители на км2).
Подобен пример е община Опан, която обхваща 13 села, но общият брой на населението в
нея е едва 3994 жители, които основно се

3

Изследването е реализирано по научен проект на тема: „Управление на ефективно регионално развитие на агробизнеса”.
Резултатите от изследването установяват, че 33,4% от анкетираните се занимават с аграрен бизнес от 2-5 год., 34,4% от
6-10 год., а 32,2% над 11 год.
4
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занимават със земеделие и животновъдство.
Основният фактор за намаляване на селското население е отрицателния естествен прираст, който е -8,2‰ спрямо -3,7‰ в градовете.
Градските и селските райони регистрират еднаква раждаемост (около 8,7‰), но смъртността при селското население е по-висока - средно
16,8‰ спрямо 12,4‰ за градските райони
(НСИ). Това се дължи на по-неблагоприятната
възрастова структура на селското население
спрямо градското и ниския относителен дял на
хората в трудоспособна възраст. Подобна е
ситуацията в изследваните общини, което може
да се види от табл. 1. В същото време миграцията от селата към градовете се задълбочава.
Според преброяването на населението през
2001 г. 76,1% от жителите на селските райони
се идентифицират като българи, 14,8% като
турци, 7% като роми, останалите принадлежат
към други етнически групи. С това се обяснява
и по-ниското образователно ниво на селското
население. Неграмотността в селските общини
е два пъти по-висока5. Почти 1/2 от населението
в селските райони няма гимназиално образование в сравнение с 20% в градските. Значителни
различия се констатират и в относителния дял
на населението с висше образование – едва
5,5% в селските райони срещу 20,6% в градските. Делът на населението на възраст 25 - 64
г., участващо в образователни програми и обучения е само 1,3%, като в отделни общини
дори е под 1%.
От състоянието и развитието на аграрния
бизнес зависи и развитието на селските общини. Основания за това твърдение дават отговорите на земеделските производители за това
как оценят развитието на бизнеса си през последните десет години.(фиг. 2):
− за 3,2% е „много добро”,
− за други 3,2% е „добро”,
− докато 45,2% оценят развитието на
своя бизнес като „задоволително” и
− по-значителен е относителният дял 48,4% на далите отговор – „незадоволително”.
Обяснението на тези оценки може да се
намери в следните отговори:
− 5,7% от отговорилите положително,
считат че това се дължи основно на
„по-добрия мениджмънт”, който самите те са имали;
5

−

−
−

според 2,9% от тях обяснението е в
получените „по-високи средни добиви”, поради по-благоприятните природно-климатични условия съчетано с
разумното управление на бизнеса;
за други 2,9% по-доброто развитие се
дължи на „увеличението на животните
и тяхната продуктивност”;
2,9% считат, че това е следствие от
„личната мотивация” и ефективно
„реализирани инвестиции” в бизнеса.
добро
3.2%

задоволително
45.2%

незадоволително
48.4%

Фиг. 2. Оценка на земеделските производители за
развитието на техния бизнес през последните 10 г.

Докато обяснението на отговорилите негативно на поставения въпрос може да се открие
в посочените от тях няколко причини:
− според 22,9% негативните резултати
за техния бизнес се дължат на „липсата на субсидии за земеделието”;
− други 14,3% обясняват своя неуспех в
„липсата на пазар за произведената
продукция”;
− за 7,1% от отговорилите причина за
ниската ефективност на тяхната дейност са „ниските цени на аграрната
продукция”;
− според 2,9% сериозен проблем все
още е „силната разпокъсаност на земята в региона”, която създава сериозни пречки пред развитието на аграрния бизнес;
− за други 2,9%, занимаващи се с животновъдство „повишаването на цените
на фуражите” поражда сериозни проблеми за развитието на този подотрасъл
на селското стопанство и др.
За да се задълбочи анализа на състоянието
и разкрият съществуващите проблеми, възпрепятстващи развитието на аграрния бизнес и
селските райони потърсихме и мнението

По данни на НСИ - 1,7% от населението по селата между 25 и 64 год. е неграмотно.
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много добро
3.2%
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на управляващите (кметове) и експерти, упражняващи своите професионални ангажименти в изследваните общини. На фиг. 3 и фиг. 4
графично са представени техните отговори6.
Според 40% от отговорилите развитието на
региона и земеделието през последните десет
години е „незадоволително”, а според 25% е
„задоволително”. Като цяло по-малък е относителният дял на тези, които го оценят като „добро” - 30%” и едва 5% като „много добро”.
Според мнението на 1/2 от отговорилите за развитието на земеделието и региона след приемането на страната ни за пълноправен член на
ЕС разлика няма, а за 45% са настъпили отделни положителни изменения. 5% са категорични, че състоянието на региона и условията
за осъществяване на аграрно производство
дори са се влошили.
много добро
5%
добро
30%
незадоволително
40%

задоволително
25%

Фиг. 3. Оценка на развитието на региона и земеделието през последните 10 г. (отговори на управляващи и експерти)

Не, няма
50%

Да,
положителна
45%

Да,
отрицателна
5%

Фиг. 4. Има ли промяна в развитието на региона и
земеделието след приемането на България в ЕС?
(отговори на управляващи и експерти)

Като основна причина за дадената незадоволителна оценка е „лошата инфраструктура в
региона”, считат 70% от отговорилите. Според
26% от анкетираните това е резултат на „малките субсидии за земеделието”, които „демоти-

вират земеделските производители”. Последните нямат финансовия стимул, за да модернизират и развиват своя бизнес, едва успяват да
покрият производствените си разходи, а загубите не са рядко явление, особено при неблагоприятни природно-климатични условия или при
спад на реализационните цени. Други 13% изтъкват „разпокъсаността на земеделската земя
и необходимостта от комасирането й”, като
пречка за модернизацията и развитието на земеделието. За 8,6% от анкетираните “голямата
миграция на селското население към градовете” е причина за обезлюдяването и изостаналостта на селските райони. Само 4,3% от отговорилите открояват като причина за ниския
жизнен стандарт на селското население „неефективността на земеделското производство”.
Тези от анкетираните, които оценят развитието на земеделието и региона като положително считат, че това се дължи на:
− възможността за „арендуване на земеделска земя” – 18,7%,
− „по-добрите закони в страната” - 15%;
− „наличието на финансови програми за
закупуване на нова техника” – 4,3% и
− „стремеж на отделни земеделски производители да инвестират в аграрното
производство” – 4,3%.
От сравнението на изразените мнения на
двете категории анкетирани – земеделски производители, управляващи и експерти се установява, че в известна степен те се покриват, но
има и някои различия. В отделни случаи производителите са по-критични, що се отнася до
виждането им за ролята на местното управление при решаване на техните проблеми и поставянето им пред държавните институции.
Макар оценката на земеделските производители да има субективен характер считам, че местните органи за управление на агробизнеса и
регионално развитие не са достатъчно добре
осъзнали своята роля, която те трябва да заемат при налагащата се децентрализация при
управлението на регионите у нас.
В резултат на извършения анализ основните изводи от проведеното емпиричното изследване в селските райони на област Стара Загора
са:

6
25% от тях са кметове на населени места; 20% - главни специалисти; 20% - младши експерти, 15% - старши експерти;
10% - технически сътрудници в общинските служби по земеделие и 10% други. Като 60% от тях изпълняват тези функции
от 1-5 год., 25% от 6-10 год., а 15% над 11 год.
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−
−

−

−

−

−

Силно зависима от аграрното производство икономика;
Влошаващо се качество на живот и нисък жизнен стандарт, поради незадоволителната ефективност на аграрния
бизнес;
Застаряващо население с нисък образователен ценз, възпрепятстващ въвеждането в аграрното производство на
съвременни технологии;
Ограничените възможности на населението на селските райони да намерят
на работа, поради ограничения производствен капацитет на аграрния бизнес
в селските общини;
Налице са все още големи различия в
начина на живот в селските и градски
райони по отношение на икономическото развитие, образователното равнище,
достъпа до основни услуги и използването на информационните технологии.
Всичко това ограничава развитието на
социалния капитал в селските райони.

2. Насоки за решаване на проблемите и повишаване ефективността на управление на агробизнеса и развитието на селските райони
За да се подобрят условията за бизнес в
селските райони у нас, а оттам и да се повиши
жизнения стандарт на населението е необходимо много по-активното участие на регионалните власти. Основанието за подобно твърдение
са установените резултати от изследването:
− 68% от анкетираните управляващи и
експерти главно виждат своята роля
при решаване на проблемите на земеделските производители в даването на
информация и консултации;
− според 4% тяхното основно задължение е подпомагане на земеделските
производителите при разработване на
инвестиционни проекти по оперативните програми и усвояването на финансовите средства от ЕС;
− едва 3,8% от всички анкетирани участват в състава на изграден „Съвет за
устойчиво икономическо развитие на
общината”.
7

Съществуващият недостиг на организационен и управленски капацитет не само в агробизнеса, но и в самите селски общини, което и
изследването установи може да се преодолее
чрез обучение на персонала и засилена информационна кампания за развитието на страната ни като член на ЕС и условията, които
предоставят на аграрния бизнес и селските
райони европейските и национални институции.
Основна възможност за преодоляване на
съществуващите проблеми в аграрния бизнес и
последващите от това значителни различия
между развитието на селските и градски общини е разработен Националния стратегически
план за развитие на селските райони, на която
основа стартира и Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР). Нейният бюджетът е
3,242 млрд. евро, като 80,5% от тези средства
се предоставят от Европейския фонд за развитие на селските райони.
Мерките на ПРСР са структурирани в четири оси: Първата ос е насочена към повишаване
на конкурентноспособността на аграрния бизнес чрез модернизация на производствените
фактори, инвестиции за постигане на съответствие с европейските стандарти и повишаване
на квалификацията на заетите в сектора; Ос 2
се свързва с реализиране на екологосъобразни
методи на аграрно производство; Ос 3 ще гарантира подобряване на качеството на живот и
увеличаване възможностите за заетост на селското население; Ос 4 е насочена към реализиране на съвсем нов за България управленски
подход „ЛИДЕР”7, на който трябва да се гледа
като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано регионално развитие. Основно място за осъществяване на подхода ЛИДЕР в страната са създаването на т. нар. Местните инициативни групи (МИГ) и разработването на Стратегии за местно развитие. Позитивното при създаването си МИГ е, че в него ще
си партнират публични, бизнес и граждански
организации, осъществяващи дейност на територията на една или няколко селски общини.
До средата на миналата година у нас са одобрени 71 проекта за стартиране изграждането на
МИГ, като един от тях е в община Мъглиж, а
друг на територията на община Братя

От фр. ез. „Връзки между дейности за развитие на икономиката в селските райони”. Това е методология за мобилизиране
на местните общности, отчитайки териториалните особености на селските общини, за да се постигне по-висока регионална
ефективност и устойчивост в развитието.
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Даскалови8. Успешно разработените стратегиите за местно развитие целят устойчивост в развитието на селските райони. Минималният бюджет за реализиране на една такава стратегия,
финансирана по ПРСР, е 1 млн. евро, а максималният е 2 млн. евро, като се допуска допълнително финансиране на същата, но на
стойност не по-висока от 2,5 млн. евро за периода на действие на оперативната програма.
При постигане на регионална ефективност
може да се говори за достигната степен на
съответствие между съществуващите икономически и социални дадености в една административно-териториалната единица. За успешното
преодоляване на значителните разлики между
селата и градовете у нас ще допринесе не само
Оперативната програма за развитие на селските райони, но и ограничаването на секторния
(отрасловия) подход при управление на агробизнеса и налагането чрез децентрализацията
на интегриран териториален подход в съответс-

твие с потребностите и възможностите на региона.
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PROBLEMS OF RURAL REGIONS'S DEVELOPMENT
Todorka Atanassova-Кalaydzhieva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Аbstract
Rural and semi-rural are 98,8% of Bulgaria and it is inhabited by 84,3% of its population9. According to the
national definition -rural province: inhabited area with population up to 30 thousand. 231 municipalities cover this
definition; they are 81% of country's territory and 42% of its population. This research’s goal is to analyses
factors that lead to effective management of the agricultural business sector integrated with rural areas’s
development. Basic tasks that need to be achieved in order to accomplish the foresaid goals: To identify problems,
that prevent agricultural business's development based on Stara Zagora Province; To point out possibilities and to
suggest tools in order to increase the effectiveness of agricultural business management and to develop rural
areas. Approaches and methods of scientific study are: analysis and synthesis; analysis of possibilities;
comparative method; inquiry method, programmed interviews; etc.

8

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията
на Община Мъглиж” с № 431-2-03-10. В проекта водеща е община Мъглиж, а партньори са: Читалище „Д. Благоев” гр.
Мъглиж и ЕТ „АСТРА – Янко Спиров” Мъглиж. Проектът стартира на 03.06.2009 г. и има стойност 184 хил. лв.
9
Data source: NSI and Ministry of Agriculture and Food
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2010 (27)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2010 (27)

ПОДХОДЪТ ЛИДЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ
Юлия Дойчинова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Статията е посветена на възможностите на подхода „Лидер” да активизира местните общности и да допринесе за устойчиво развитие на селските райони. Изяснява се връзката му с ендогенния подход на развитие
на селските райони и се оценява напредъка в приложението му в България.
Ключови думи: развитие на селските райони, подход „Лидер”, местни инициативни групи
Key words: rural development, LEADER approach, local action groups

В края на осемдесетте години намаляването на темповете на икономически растеж,
повишаване на нивата на безработица и др.,
особено силно изразени в селските райони,
става причина Европейската комисия да
предложи набор от мерки за подобряване на
развитието на земеделието и селските райони. Една от тях, въведена през 1991 г. с цел
повишаване на конкурентоспособността на
производството и устойчивото развитие селските райони е наречена програма „Лидер”.
С приемането на страната ни в Европейския съюз подходът „Лидер” се използва
като един от инструментите за ускоряване на
развитието на селските райони и сближаване
на равнището на тяхното развитие.
Цел на разработката е да оцени възможностите на подхода „Лидер” за устойчиво развитие на селските райони и се анализират
проблемите на неговото приложение в селските райони на страната.
1. Ендогенният подход за развитие на селските райони и подходът „Лидер”
Подходът „Лидер” се основава на концепцията за ендогенното развитие. Тя се разглежда като алтернатива на практиката за
централизираната интервенция, която изолира
социалния и икономическия живот един от
друг и се опитва да решава социалноикономическите проблеми със стандартни
мерки, независимо от културните традиции и
други особености. Според някои автори [3]
основните характеристики на ендогенния модел могат да се сведат до следните:
− Ключов принцип – специфичните ресурси на района трябва да се използват като основа (ключ) за устойчивото
му развитие;
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−

Динамични сили – локални инициативи и предприемачество;
− Функция на селския район – диверсифицирана икономика на услугите;
− Главни местни проблеми на развитието – ограничен капацитет на районите
и социалните групи да участват в дейностите за развитие;
− Фокус на местното развитие – създаване на капацитет (умения, институции и инфраструктура) и преодоляване на социалната изолираност.
Разграничаването на двата модела на
развитие дава основание на някои изследователи [2] да подчертават, че ендогенното развитие не е само икономическа концепция, а
по-скоро е процес, включващ всички условия
за живот. И в същото време създава предпоставки за концентрация на концепции и цели и
начини за постигането им на локално ниво.
По този начин ендогенният подход променя
фокуса – „от инвестиции на физически капитал в инвестиции в знания, умения и предприемачески умения на местното население” [2].
Някои автори подчертават, че двата модела екзо и ендогенния не са взаимноизключващи се или антагонистични. Те разкриват
възможностите за тяхното съчетание в развитието на локални мрежи – като „трети път”
[3], баланс на вътрешните и външните елементи [5].
С основание необходимостта от нови
подходи за стимулиране на развитието се
свързва с формиралия се модел на земеделие. Два са основните елементи, които характеризират пост-индустриалния период териториалния аспект и разнообразието. Първият аспект предполага като отличителна черта на селския район – неговата интеграция.

Юлия Дойчинова

При това тя се разглежда под формата на
интеграция между: икономическите дейности;
обществото и природата; селските и градските центрове и общности; локалните и глобалните пазари и др. Вторият елемент – разнообразието, се интерпретира като противоположен на стандартизирания градски начин на
живот и на глобализирания модел на потребление. Затова и Конвенцията за развитие на
селските райони подчертава необходимостта
от разнообразни решения и интерпретира
развитието на селските райони като интегрирана част от регионалното развитие. На тази
основа се извежда и нуждата от интегриран и
териториален подход към планирането и управлението на тези райони с използването на
разнообразните форми на хоризонтална и
вертикална интеграция.
В доразвитието на тези идеи Murdoch [4]
разглежда мястото на мрежите при формулиране на стратегиите за развитие, като идентифицира две координати на мрежите – хоризонтална и вертикална. Хоризонталната мрежа описва координацията на стопанската активност на местно ниво, достъпа до пазари и
др. Вертикалната мрежа се формира като
резултат от взаимодействата на бизнеса в
агроиндустриалната верига. На тази основа
се формулират три типа райони в зависимост
от формираните мрежи. Първият тип –
„клъстер на иновациите” е доминира от хоризонтални мрежи, малки и средни предприятия, стабилни връзки и кооперация. Във втория тип е водеща вертикалната мрежа, интензивни форми на земеделско производство и
мощни преработвателни структури. В третия
тип не работят ефективно нито хоризонтални,
нито вертикални мрежи. Тези райони са загубили своите ресурси пред индустриалния период и се нуждаят от подкрепа от срана на
държавата за създаване на капацитет.
Реализацията на целите на устойчивото
развитие в селските райони в рамките на текущата селскостопанска политика се стимулира и подпомага от мерките от четвъртата
ос на Общата селскостопанска политика –
подходът „Лидер“. Той не е отделна програма, а е инструмент, интегриран във всички
национални/регионални програми за развитие
на селските райони. Минимум 5% от финансирането на ЕС за всяка програма трябва да
бъде запазено за „Лидер“. Този процент постепенно ще се увеличава за новите държавичленки на ЕС, които ще прилагат средно

2,5% за „Лидер“ през периода 2007—2013
г., като се отчита техният по-ограничен опит в
прилагането на подхода „Лидер“.
Подходът „Лидер” с основание по-често
се определя като метод за мобилизиране и
подпомагане на развитието на селските райони в местните селски общности, отколкото
като определена серия от мерки, които трябва да се приложат. Лидер“ насърчава жителите да търсят нови начини да използват максимално ресурсите на районите и да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени, като застаряващо население, ниско
качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост. По
този начин „Лидер“ допринася за подобряване
на качеството на живот в селските райони за
семействата на фермерите и по-широкото
население в селските райони. Конкурентоспособността на производството на храни, запазването на чиста околна среда и създаването на възможности за работа на местното
население са взаимоподдържащи се аспекти
от живота в селските райони, изискващи специфични умения, подходящи технологии и
услуги, които трябва да бъдат решени като
един цялостен пакет и с подходящи политически мерки.
Основната идея на подхода „Лидер“ се
основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа стратегиите за развитие са много по-ефективни и
ефикасни, ако се решават и прилагат на местно равнище от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагане от съответните обществени администрации и необходимата техническа помощ за
разпространение на добрите практики. Седемте основни характеристики (фиг. 1.), които обобщават подхода „Лидер“ са един общ
комплект с инструменти, които взаимно се
допълват и си взаимодейства позитивно по
време на целия процес на прилагане му.
Териториалният подход на практика е
тясно свързан с подхода отдолу-нагоре, който
изисква местните ключови партньори да
бъдат активно въвлечени в определяне на
целите на местното развитие и прилагането
на дейностите. По-доброто познаване от
заинтересованите партньори на местните
потребности и на потенциалите за местно
развитие може да повиши стойността на
интегрираните стратегии за местно развитие
при използване на подходите отдолу-нагоре,
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успоредно с по-често срещаните интервенции
отгоре-надолу.

Фиг. 1. Основни характеристики на подхода „Лидер”

Всичко това показва, че успешно
прилагане на подхода „Лидер” е свързано със
създаването на функциониращи местни
инициативни групи (МИГ), които обединяват
всички публични, частни и граждански
организации, действащи на дадена територия.
МИГ вземат решения за приоритетите,
проектите и мобилизират местните общности.
За целта те трябва да разполагат с всички
необходими инструменти за управление, за
да могат да управляват ресурсите и процеса
на местно развитие.
Подходът „Лидер” използва многосекторния подход при планирането и
прилагането на стратегии за местно развитие,
основана на взаимноизгодно сътрудничество
между местните заинтересовани страни от
различни сектори на местната икономика.
Създаването на мрежи и укрепването на
взаимодействието между секторите осигурява
добавена стойност на типичните за дадена
територия продукти и услуги. Подходът
„Лидер” е ориентиран към иновации – нови
форми на използуване на местните ресурси,
разработване на нови продукти, нови методи
и
нови
начини
на
организиране
и
предоставяне
на
нови
отговори
на
проблемите и слабите страни на селските
райони.
Работата на местните инициативни групи
в мрежа и сътрудничеството, водят до
допълнителни ползи за селските райони, чрез
трансфер на знания и добри практики, както и
прилагане
на
съвместни
проекти,
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подпомагащи постигането
местното развитие.

на

целите

на

2. Приложение на подхода „Лидер” в
България
България има ограничен опит в прилагането на национални и донорски програми и
мерки за подкрепа на дейности за местно
развитие, чрез няколко пилотни групи от типа
на „Лидер”. В резултат от тях избрани селски
райони на страната започна работа по организиране и учредяване на местни инициативни групи. Те се регистрират по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел като
организация в обществена полза със седалище на територията на действие на групата. В
сформираните публично-частни партньорства
участието на местните власти – местната администрация и/или общинския съвет е задължително.
В Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР) е
предвидено финансовата помощ по следните
мерки:
41 - Прилагане на стратегиите за местно
развитие;
421 - Между-териториално и транснационално сътрудничество;
за
управление,
431-1
Разходи
придобиване на умения и постигане на
обществена активност - избрани и
одобрени МИГ;
431-2
Разходи
за
управление,
придобиване на умения и постигане на
обществена активност – потенциални
МИГ.
Към момента са приети наредбите по
всички тях, но реално е стартирала само
последната мярка. Нейната цел е създаването
на капацитет за подготовка и прилагане на
стратегии за местно развитие. Това изисква
разширяване и развитие на знанията и
уменията за формулиране и прилагане на
стратегии за местно развитие, както и
подготвяне на местни експерти, които да
участват в наблюдението и оценката на
проектите, подпомагани на местно ниво.
Проектите
по
тази
под-мярка
е
предвидено да се избират до края на 2009
година, и да се прилагат да края на 2011.
След 2009 г. те ще се прилагат по мярка 341
на ос 3. Известното забавяне на общото
изпълнение на ПРСР и настъпилите корекции
за предпоставка за промяна на тези срокове.

Юлия Дойчинова

Дейностите по мярка „Разходи за
управление, придобиване на умения и
постигане на обществена активност” са
насочени към специфични селски райони,
които имат интерес към „Лидер” подхода и
са предназначени да подпомогнат изготвянето
на заявления за кандидатстване за избор и
одобрение на МИГ по „Лидер”. Насочеността
на мярката към потенциални МИГ в процес на
създаване определя и основните й цели:
− Да подкрепи възникването на местни
инициативни групи в селски райони;
− Да подкрепи придобиването на умения за създаването и функционирането на такива групи на местно ниво;
− Спомагане на процеса за подготовка
на стратегии за местно развитие;
− Насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за
местно развитие.
Предназначението на МИГ е да предложат и се ангажират с прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие, ако бъде одобрена, която да е в съответствие със
следните характеристики на подхода „Лидер”:
а) Стратегии за местно развитие, основаващи се на териториален принцип;
б) Изграждане на местни публичночастни партньорства (местни инициативни групи);
в) Подход отдолу-нагоре;
г) Много-секторен подход при планиране и прилагане на стратегията;
д) Работа в мрежа на местните партньорства.
Територията, обхваната от стратегията
на МИГ, трябва да е разположена в селските
райони. Дадена територия може да бъде обхваната само от една от МИГ и може да участва само в една стратегия за местно развитие.
За да се осигури типичният местен характер,
броят на населението не трябва да бъде под
10 хиляди и не трябва да надвишава 100 хиляди жители. Територията, предмет на действие на стратегията за местно развитие, трябва да бъде хомогенна (в социално - икономическо и културно отношение, пазар на работната ръка, и/или характеристика на околната
среда и ландшафта) и да предлага достатъчно
критична маса по отношение на човешки,
финансови и икономически ресурси.
МИГ трябва да покажат минимален капацитет за дефиниране и прилагане на страте-

гия за местно развитие и способност за администриране на публични средства, като тези
условия трябва да са заложени в устава на
учредената структура по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
на
информация
от
На
основата
Националната селска мрежа и страниците на
местните инициативни групи в Интернет може
да се направи извода, че се формират три
варианти на групи в зависимост от
териториалния им обхват и състав. Наймногобройни са МИГ, които са организирани
от общините в границите на тяхната
територия. В този случай и границите на
територията
съвпадат
с
тези
на
административната единица.
Ограниченията по мерките от ос 4 за
брой
население
и
хомогенност
на
територията е причина редица МИГ да бъдат
организирани на територията на две или
няколко общини. Това е особено силно
изразено в планинските и полупланинските
райони и при някои силно обезлюдени полски
райони.
Третата група за МИГ, доминирани от
представители
на
местните
общности,
организирани
като
структури
от
неправителствания
сектор
(например,
Камчийски кът, гр. Дългопол, Агенция за
икономическо развитие - Костинброд). В края
на месец ноември по мярката 431-2
Разходи за управление, придобиване на
умения и постигане на обществена активност
– потенциални МИГ – са кандидатствали 136
групи, а са приети проектите и са сключени
договори със 71 (табл. 1.). Все още няма
приети заявления за изплащане.
Мярката се прилага за 213 общини в
селските райони на България, като се подпомагат следните дейности:
1. Проучвания в селските територии за
целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на
бази данни;
2. Обучение, придобиване на умения,
техническо и финансово обезпечаване за екипа, ангажиран в подготовката на стратегията;
3. Обучение на местни лидери;
4. Учебни посещения за ключови представители на потенциалните МИГ или
за МИГ с опит от другите страничленки;
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Табл. 11. Приети и одобрени проекти
431-2
Брой и стойност
Показатели
Приети
Брой
заявления
Стойност на проекта
(млн. лв.)
Стойност на исканата
субсидия (млн. лв.)
Приети
Брой
проекти
Одобрени допустими
със склю- разходи (млн. лв.)
чени до- Одобрена
субсидия
говори
(млн. лв.)

по мярка
Мярка
431-2
136
14,9
14,9
71
11,64
11,64

Източник: Информация за напредъка по Програмата за
развитие на селските райони (2007-2013 г.) към
30.11.09 г.

5. Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното
участие на населението в процеса за
местно развитие;
6. Информация и семинари за информиране на местното население за
предстоящата покана за избор на
МИГ по „Лидер”, и др.;
7. Разработване и издаване на информационни материали, необходими за
подготовката и публичността на подготвения проект на стратегия за местно развитие;
8. Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ в
покани за избор на местни инициативни групи, провеждани от МЗХ.
Опитът на много страни показва, че конструктивните партньорства за съвместно сътрудничество могат значително да допринесат
за дълготрайния успех на проектите за в дългосрочен план. Те могат да намалят разходите за поддръжка и управление, а от друга
страна да повишат ценността и културната и
икономическата стойност на редките и специалните биологични и исторически забележителности. Такова сътрудничество е особено
важно, когато икономическите ресурси са
ограничени и когато проектите за запазване
на природата изискват наличието на силно
ангажирана и всеотдайна общественост по
места. В същото време сътрудничеството
може да осигури икономическа възвращае1

мост за местното население чрез разкриване
на работни места и възможности за квалификация, посредством увеличаване на инвестициите в туризма и бизнеса.
Практическата реализация на подхода
„Лидер” е свързано преди всичко със създаване на капацитет. От особено значение тук е
активизирането на земеделските производители и местните жители за създаването на
необходимата критична маса от съпричастни
към идеята хора, които да създадат условия
за организиране на срещи и семинари на
местните актьори.
Дейността по реализация на подхода
„Лидер” се стимулирана и подпомага и от
редица организации. Пример в тази посока е
сдружение „Национална селска мрежа”. То
има за предмет да осъществява дейност в
обществена полза, насочена към развитие на
селските райони в Република България, обхванати от регионите на членовете си (местни
инициативни групи или общини) чрез прилагане на местни стратегии за развитие; подпомагане на малки и средни предприятия; развиване на административен капацитет в селските райони – управление ма МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност; участие по трансгранични проекти за
сътрудничество и др. Сред дейностите за
осъществяване на основните цели приоритетно значение имат: сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина; организиране на симпозиуми, конференции и други международни срещи по общи и конкретни въпроси в областта
на целите на сдружението; публикуване на
материали, свързани с дейността; провеждане, възлагане и подпомагане на проекти и
изследвания; информационно осигуряване и
др.
Може да се обобщи, че са създадени необходимите нормативни предпоставки за
стартиране на работата по подхода „Лидер” у
нас, но успешното му приложение зависи от
изграждането на местни инициативни групи,
притежаващи достатъчен административен
капацитет.

По данни на МЗХ на през януари са връчени други 32 договора за 4,9 млн. лева, като общият брой на одобрените проекти
по мярката е вече 102, а финансирането за тях – 16,5 млн. лева. За 28 от подписаните проекти основни бенефициенти са
общини, в които се създават МИГ. В 4 заявления получатели на средствата са местни неправителствени организации - асоциации и сдружения с нестопанска цел.
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LEADER APPROACH – TOOL FOR SUTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
Julia Doitchinova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper is dedicated to the opportunities of „Leader” approach to activate local communities and to
commit for sustainable development of rural areas. Is clarified its link with the endogenous approach for rural areas
development and is assessed the progress of its implementation in Bulgaria.
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ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ –
ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Евгени Станимиров
Икономически университет, Варна
Резюме
Устойчивото развитие на селските райони се свързва с интегриране на усилията на всички заинтересовани субекти (представители на местната власт, структури на гражданското общество и граждани) в рамките на
определена територия. Координирането на усилията между тях създава предпоставки за активиране на местния
капацитет. Едно от условията за установяване на партньорство в селските райони е желанието и способността
на местната администрация да взаимодейства с останалите субекти за реализиране на интегриран подход за
развитие на района. В статията се представят резултати от оценка на дейността на общинската администрация
в конкретна община – Бяла, област Варна. На тази основа са изведени проблемни области при взаимодействие
на местната администрация на изследвания район с гражданите и структурите на гражданското общество.
Ключови думи: устойчиво развитие, функциониране на общинската администрация, структури на гражданското общество (СГО)
Key words: sustainable development, municipality administration functioning, civil society structures

Увод
В най-общ план концепцията за устойчиво
развитие се изразява в „... задоволяване на
настоящите нужди, без да се пречи на способността на бъдещите поколения да посрещат
своите собствени нужди” [4]. Концепцията за
устойчивост намира приложение в различни
области. Една от сферите, в които устойчивостта се разглежда като основен принцип е
разработването на политики и стратегии за развитие на селските райони [3].
В съвременните условия политиките и
стратегиите за развитие на селските райони се
базират на т.нар. „интегриран подход”. Условие за практическо реализиране на интегрирания подход е изграждането на локални партньорства между заинтересованите местни субекти (представители на местната власт, СГО и
граждани). Интегрирането на усилията на заинтересованите субекти и групи създава предпоставки за улесняване процесите на активиране
на местен капацитет, посредством установяване на хоризонтални връзки между отделните
участници. Създаването и развитието на местен
капацитет е необходимо за устойчиво развитие
на съответния район. В този смисъл, интегрираното и устойчивото развитие на селските райони са неразривно свързани процеси.
Сътрудничеството между заинтересованите субекти в рамките на определена територия
се разглежда като „базово институционално
условие за управление на местното развитие”
[2], защото на тази основа могат да се привличат инвестиции, да се създават работни места и
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да се мобилизират местните ресурси за разработване и изпълнение на плановете за социално-икономическо развитие на селските райони.
Създаването на трайни системи за социално партньорство между представителите на
местната власт, СГО и гражданите зависи от
степента на персонална ангажираност на участниците и от компетентността и мотивацията
им активно да съдействат за реализиране на
процесите по разработване и изпълнение на
плановете
и
стратегиите
за
социалноикономическо развитие на съответния район.
Ангажираността на местните субекти за
развитие на района има различно проявление.
Реалното участие на гражданите и представителите на СГО се изразява в упражняване на
граждански контрол, делегиране на пълномощия и партньорство, докато формалното им
участие се проявява в консултации и информиране [1]. Участието на представителите на местната администрация намира отражение в начина, по който комуникират и взаимодействат с
партньорите, в тяхната мотивация, в склонността им да прилагат доказано добри практики,
да осигуряват прозрачност на своята дейност и
др. Посочените области на проявление на ангажираността на партньорите могат да бъдат
използвани за оценка на ефективността от
действията на всяка група субекти за устойчиво
развитие на изследвания район.
Целта на тази статия е да се оцени работата на общинската администрация в конкретен
селски район, като се идентифицират области,
в които взаимодействието между партниращите
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си субекти е критично. Обект на изследване е
общинската администрация в община Бяла (област Варна). Според критериите на Националния стратегически план за развитие на селските
райони, (2007 – 2013 г.), община Бяла е типичен селски район с население 3367 души и
средна гъстота на населението 20 души на
кв.км.
1. Постановка на изследването
Начинът на функциониране на общинската
администрация е оценен с помощта на два блока показатели. Първият блок представлява поредица от твърдения в следните направления:
− Начин, по който общинската администрация комуникира с жителите и с представителите на СГО (3 твърдения);
− Мотивация на служителите в администрацията (3 твърдения);
− Прозрачност на работата на администрацията (3 твърдения);
− Приложение на водещи управленски
практики (1 твърдение).
За всеки измерител на представянето на
общинската администрация е изчислена средна
оценка по 3-степенна скала от Ликертов тип
(където 1 е „напълно съгласен”, 2 - „до известна степен съм съгласен” и 3 – „изобщо не съм
съгласен”). Получените средни оценки се претеглят посредством присвоения код на всеки
отговор и полученото процентно разпределение
на отговорите на респондентите. При формиране на средната оценка отговорите „без мнение” не се отчитат.
Вторият блок съдържа показатели, чрез
които се оценява качеството на предоставяната
от местната власт информация. Характеристиките, по които се извършва оценката са следните: пълнота, точност, достъпност и навременност. За целта се използва 5-степенна балансирана рейтингова скала от типа „семантичен диференциал”, където 1 се асоциира с положителната част на скалата (т.е. информацията е пълна, точна, достъпна и навременна), а 5
се асоциира с негативната част на скалата (т.е.
информацията не е достатъчна, не е точна, не
е достъпна и не е навременна). Формират се
средни претеглени оценки за всяка от четирите
характеристики след преизчисляване, посредством присвоения код на всеки отговор и полученото процентно разпределение на отговорите.
Оценката на общинската администрация се
осъществява от 3 целеви групи – граждани,
представители на СГО и служители в админис-

трацията на община Бяла. Подборът на изследваните лица се извършва във всички селища на
общината, като се контролира с квоти в рамките на различните целеви групи. Квотиращите
признаци са различни в зависимост от целевата
група: пол, възраст, местоживеене и образование (за респондентите в целева група „Граждани”); статут на организацията и обхват на нейната дейност (за група „СГО”); заемана позиция
в служебната йерархия (за служителите на общинската администрация).
Обемът на изследваните съвкупности е
следният: 262 лица над 18 години за целева
група „Граждани”; 8 представители на СГО и
26 служители на общинската администрация.
Типът на извадката осигурява такава структура
на изследваните лица по изведените квотиращи
признаци, която е идентична с тази на изучаваните генерални съвкупности.
Регистрирането на информацията се осъществява чрез пряка персонална анкета на база
на структуриран въпросник.
За верификация на получените резултати
във всяка целева група е осъществено пилотно
тестване на инструментариума в два етапа. На
първи етап е извършен „протоколен анализ”, за
да се гарантира, че респондентите интерпретират коректно поставените въпроси. На втори
етап е проведено пилотно тестване на инструментариума, с цел окончателно уточняване на
формулировките във въпросника.
2. Резултати от изследването
Представителите на целева група „Граждани” като цяло оценяват положително дейността на общинската администрация по изследваните показатели. Най-благоприятни оценки са регистрирани в следните области:
− Мотивация за предоставяне на информация на СГО и гражданите (средна
оценка 1,26);
− Прилагане на доказано добри практики
(средна оценка 1,39);
− Мотивация за взаимодействие с гражданите при решаване на социалноикономически въпроси в общината
(средна оценка 1,40);
− Местната администрация търси широка обществена подкрепа на своите решения (средна оценка 1,43).
От табл. 1. се вижда, че по всички показатели се регистрират положителни резултати оценките са изтеглени в положителната част на
скалата. Относителният дял на гражданите, ко225
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ито посочват опциите „изобщо не съм съгласен” и „без мнение” варира в тесни граници
между 3,8% и 18,3%. Значителен дял от респондентите (между 20% и 65%) са убедени, че
общинската администрация изпълнява съвестно
своите ангажименти, поради което тези анкетирани лица посочват опцията „напълно съгласен” по всички въпроси. Между 25% и 60% от
гражданите до известна степен са съгласни с

посочените твърдения, което е атестат за подкрепа на дейността на общинската администрация.
Комплексната претеглена оценка на гражданите за цялостната работа на общинската
администрация след отчитане на всеки от разгледаните 10 показателя е „много добра” – 1,49
(по 3-степенна скала).

Табл. 1. Средни оценки на представителите на целевите групи за работата на общинската администрация в
общ. Бяла (област Варна)
Целева група
Целева група
Целева група
„Общински
„Граждани”
„СГО”
служители”
Общинската администрация осигурява условия за лесна
комуникация с предствителите на СГО
Общинската администрация осигурява ефективна комуникация с представителите на СГО
Представителите на местните власти отделят нужното
внимание на предложенията на СГО
Представителите на местните власти са мотивирани да
си взаимодействат със СГО при решаване на социалноикономически въпроси в общината
Представителите на местните власти са мотивирани да
си взаимодействат с гражданите при решаване на социално-икономически въпроси в общината
Представителите на местните власти са мотивирани да
предоставят информация на СГО и гражданите
Представителите на местните власти винаги предоставят
информация за своята работа на обществеността
Местната администрация осигурява прозрачност на своята работа
Местната администрация търси широка обществена подкрепа на своите решения
Местната администрация прилага доказано добри практики от други общини в своята дейност

Втората целева група - служителите и доброволците в СГО считат, че общинската администрация работи най-добре в следните две области:
− Мотивация за взаимодействие с гражданите при решаване на социалноикономически въпроси в общината
(средна оценка 1,38);
− Прилагане на доказано добри практики
от други общини в своята дейност
(средна оценка 1,38).
Тези два критерия за оценка обаче не могат да се възприемат като водещи области, ако
не се направи уговорката, че и при двата въпроса се регистрира голям относителен дял
респонденти (25%), които избират опцията „не
мога да преценя”, т.е. не се ангажират с конк-
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1,68

1,63

1,42

1,50

1,87

1,27

1,62

1,87

1,22

1,50

2,13

1,27

1,40

1,38

1,65

1,26

1,75

1,42

1,48

2,0

1,65

1,65

1,63

1,38

1,43

1,88

1,42

1,39

1,38

1,77

ретно становище. Този факт обективно „изкривява” получения резултат, защото липсата на
мнение може да е провокирана от негативни
впечатления от работа с администрацията или
да е свързана с недостатъчен опит на представителите на СГО.
Следващите критерии, по които представителите на СГО присвояват много добри средни
оценки за функционирането на общинската администрация са както следва:
− Комуникацията с местните власти е
лесна (средна оценка 1,63);
− Местната администрация осигурява
прозрачност на своята работа (средна
оценка 1,63).
Най-неблагоприятна оценка се установява
по отношение на мотивацията на представите-
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лите на местните власти да си взаимодействат
със СГО при решаване на социалноикономически въпроси в общината (средна
оценка 2,13). Тази оценка е допълнителен аргумент в подкрепа на тезата, че високият относителен дял на неотговорилите представители
на СГО по въпроса за мотивацията на местните
власти да си взаимодействат с гражданите при
решаване на социално-икономически въпроси е
резултат от известно несъгласие с твърдението,
при паралелно нежелание открито да се сподели мнение. Друга възможна причина за несъответствие на оценките, свързани с мотивацията
на местната администрация може да бъде силно изявеното очакване на представителите на
СГО да комуникират с мотивирани общински
служители. Прекалено високите очаквания могат да манипулират крайната оценка, поради
проявяващия се дисбаланс между очаквания и
фактически възприятия по оценяваната опция.
Комплексната претеглена оценка на представителите на СГО за цялостната работа на
общинската администрация след отчитане на
всеки от разгледаните 10 показателя е позитивна – 1,75, т.е. оценката е „добра”.
Между 20% и 65% от гражданите изразяват положително или неутрално становище по
всеки от критериите за оценка на администрацията. Това води до формиране на по-добри
оценки за целева група граждани като цяло, в
сравнение с оценките на представителите на
СГО.
Третата целева група (общински служители) оценяват работата на общинската администрация по същия инструментариум, за да се
гарантира съпоставимост на резултатите. Анализът показва, че на два от въпросите се регистрира съществен дял респонденти, които са
останали без заявено категорично мнение. Тези
въпроси са: „Общинската администрация осигурява ефективна комуникация с представителите на СГО” и „Местната администрация търси широка обществена подкрепа на своите решения”. Тези резултати трябва да се приемат с
резерви поради високия относителен дял неотговорили респонденти. Високият дял на служителите от общинската администрация, които не
заявяват категорична позиция по поставените
въпроси (между 15% и 20%) се дължи или на
нежелание да се посочи отговор в негативната
част на скалата (с което избягват да отправят
критика към себе си или към своите колеги),
или на това, че те не могат от тяхната позиция
да преценят истинността на твърденията.

Най-благоприятни оценки са регистрирани
в следните области:
− Представителите на местните власти
отделят нужното внимание на предложенията на СГО (средна оценка 1,22);
− Мотивация за взаимодействие със СГО
при
решаване
на
социалноикономически въпроси в общината
(средна оценка 1,27).
Комплексната претеглена самооценка на
служителите за цялостната работа на общинската администрация (след отчитане на всеки от
разгледаните 10 показателя) е силно позитивна
– 1,45. Тя се припокрива с оценката на гражданите за работата на общинската администрация.
Сравняването на резултатите на трите целеви групи позволява да се откроят области, в
които има сериозен дисбаланс в отговорите
между администрацията, от една страна и
гражданите и СГО, от друга страна. Тези направления показват посоката, в която следва да
се работи за подобряване работата на общинската администрация. Тук могат да се посочат:
ефективност на комуникацията, отделяне на
повече внимание на предложенията на СГО,
повишаване на мотивацията на администрацията да взаимодейства с представители на СГО и
проява на повече отзивчивост за предоставяне
на информация на обществеността. Сред причините за констатирания дисбаланс в отговорите е скептицизъм на една част от общинските
служители, че предоставяната от местната
власт информация може да обезпечи компетентни ответни реакции сред голяма част от гражданите и представителите на СГО. Това поставя
въпроса за оптимизиране на взаимодействието
между изследваните целеви групи.
Въз основа на данните в табл. 1. се открояват области с висока степен на сходство в
оценките на изследваните групи респонденти,
като: лесна комуникация, мотивация за взаимодействие с гражданите и стремеж за осигуряване на прозрачност в работата на администрацията.
Служителите в общинската администрация
са по-критични към своята работа в сравнение
с другите две групи в няколко направления:
прилагане на доказано добри практики и мотивация за взаимодействие с гражданите. В тези
две области администрацията присвоява понеблагоприятни оценки за своята дейност, в
сравнение с гражданите и СГО. Интерес предизвиква фактът, че по отношение на мотива227
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цията на служителите да информират обществеността и фактическото информационното
обезпечаване, общинските служители проявяват
по-критично отношение към себе си, в сравнение с гражданите.
Друга ключова област, по която е направена оценка на работата на общинската администрация е качеството на предоставяната ин-

формация. Качеството на информацията е критерий за оценка на администрацията, защото тя
е в основата на информираното поведение на
гражданите и представителите на СГО.
Качеството на информацията е оценено с
помощта на 4 характеристики: пълнота, точност, достъпност и навременност (табл. 2.).

Табл. 2. Средни оценки за качество на предоставяната информация от страна на общинската администрация
Целева група
Целева група
Целева група
Характеристики за оценка на информацията
„Граждани”
„СГО”
„Общински служители”
Пълнота
2,46
3,0
1,65
Точност
2,63
2,4
1,69
Достъпност
2,27
2,0
1,73
Навременност
2,47
2,6
2,19

Гражданите и представителите на СГО
присвояват „добра” оценка за осигуряваната
им информация от страна на общинската администрация. Формираните разпределения на
отговорите и средните оценки не позволяват да
се твърди със сигурност коя от двете целеви
групи е по-скептична. Гражданите са поскептични по отношение на критериите „точност” и „достъпност”, а представителите на
СГО – по критериите „пълнота” и „навременност”. По-благоприятните оценки на СГО относно точност и достъпност на информацията
не са изненадващи, защото СГО поддържат
партньорски отношения с общинската администрация и в „оперативен режим” се осведомяват
за дейностите на местната власт.
Комплексната средна оценка за качеството
на получаваната от СГО информация е 2,50.
Отчитайки факта, че оценяването се извършва
по 5-степенна скала, може да се направи извод,
че като цяло представителите на СГО възприемат като добро (или малко „над средно ниво”)
качеството на получаваната от тях информация.
Комплексната средна оценка на гражданите за
качеството на предоставяната от общинската
администрация информация е 2,46 т.е. като
цяло гражданите считат, че получаваната от тях
информация в задоволителна степен е точна,
пълна, достъпна и навременна.
Изводи и препоръки
Осъщественият анализ позволява да се
направи извод, че взаимодействието между изследваните целеви групи има потенциал за развитие.
Идентифицирани са области, в които служителите на администрацията в община Бяла
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(област Варна) следва да положат усилия за
подобряване на своята работа. Тук могат да се
посочат: ефективност на комуникацията, отделяне на повече внимание на предложенията на
СГО, повишаване на мотивацията на администрацията да взаимодейства с представители на
СГО и проява на повече отзивчивост за предоставяне на информация на обществеността. Една от причините, която демотивира представителите на местната власт да осигуряват необходимата информация и да възприемат СГО
като равностоен партньор е известното недоверие на администрацията относно компетентността на СГО на паритетна основа да участват
в процесите по идентифициране и намиране на
адекватни решения на проблемите в общината.
Следователно, служителите и доброволците в
СГО трябва целенасочено и системно да работят в посока развитие на своята компетентност
и мотивация, като инициират диалог с останалите целеви групи.
Получените резултати за качество на осигуряваната информация показват, че и трите
целеви групи оценяват дейността на администрацията като добра. Представителите на СГО
формират по-благоприятна оценка за точност и
достъпност на предоставяната информация.
Вероятна причина за това е фактът, че СГО
поддържат контакти с администрацията по повод реализацията на различни проекти, при което получават достъп до актуална информация
по различни въпроси от значение за общината.
По-ниската степен на оптимизация на информационните канали и средства за целева група
„граждани” е сигнал, че трябва да се търсят
възможности за по-ефективен трансфер на ин-
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формация, като се отчитат спецификите на
всяка целева група.
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MUNICIPALITY ADMINISTRATION FUNCTIONING – A FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS
Evgeni Stanimirov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Sustainable development of the rural areas is linked with efforts integration of all interested parties in the
region (local authority representatives, civil society structures, and citizens). Efforts coordination between them
creates preconditions for local capacity activation. One of the conditions for partnership development in the rural
areas is the manifested willingness and ability of the local administration to cooperate actively for an integrated
approach application. Some results about local administration functioning in a given municipality – Bjala (district
Varna) are presented in this paper. On this basis some problems concerning interaction between municipality
administration, citizens and civil society structures are identified.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО В ЕС
Иван Кънчев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
По проблемите на бъдещото развитие на лозарския и винарския сектор у нас съществуват отделни публикации, свързани с устойчивото му развитие и предпоставките за завоюване на нови и завръщане на традиционни пазари на грозде и вино. Разработките в това направление в недостатъчна степен предлагат решения, касаещи комплексното развитие на двата свързани сектори в регионален план, както и на равнище земеделско
стопанство. Цел на разработката е да се проучи състоянието на лозаро-винарския сектор, нормативната уредбата на производството, преработката и търговията с грозде и вино в условията на прилагането на ОСП като на
тази основа се предложат изводи и насоки за реформирането на лозарския и винения сектор.
Ключови думи: Устойчиво земеделие, лозарски сектор, винарски сектор, конверсия на лозовите насаждения, организация на пазара на вино
Key words: sustainable agriculture, vine sector, wine sector, conversions of vines, wine sector organization

1. Основи на устойчивото развитие на
земеделието
Проблемът за устойчивото развитие е
комплексен и едновременно надхвърля времеви, традиционни и предметни граници. Това
предопределя и неговите транснационални и
междудисциплинарни измерения и очертава
голяма част от трудностите при вземане на
решения за бъдещето развитие на отделните
аграрни сектори на икономиката.
С основание някои автори отбелязват, че
устойчивото развитие има фундаментален,
дълготраен, многоаспектен и жизненоважен
характер, което налага политиката за постигането му органично да съчетава саморегулативните механизми на пазарната политика с
дългосрочни стратегии и планове и механизми
за преразпределение и обществена намеса.
Направеният преглед на литературните
източници от различни автори показват, че в
ретроспективен план терминът устойчивост се
използва значително по-рано в аграрните и
екологичните изследвания в сравнение с икономическите. При това в определението на
устойчивост на системата се влага различното
съдържание – агрономическо, екологично,
икономическщо, социално и политическо в
зависимост от целите, за които се използва.
Според повечето автори устойчивото земеделие се изгражда на принципите на екологичното (биологичното, органичното) земеделие,
но в известна степен допуска използването и
на ресурси извън самото екологично селскостопанско производство.
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В развитието на научните изследвания,
свързани с концепцията на устойчивостта в
практиката са се оформили два етапи. Първият, с известна условност, може да бъде описан като технологичен, тъй като иновациите
се отнасят главно до самите земеделски практики и целта е по-скоро стабилизация на добиви, доходи и състояние на околната среда,
докато вторият е тясно свързан с управлението на използването и опазването на природните ресурси. Имат основание авторите, които
смятат, че съдържателно развитие на концепцията за устойчивостта се е осъществило от
относително тясната й продуктова ориентация
през фермерско процесната – до цялостна
социална ориентация.
Може да се обобщи, че устойчивото земеделие е „Начин на практикуване на земеделието, който търси оптимални технологии и
умения за достигане на дългосрочна стабилност за селскостопанското предприятие, опазване на околната среда и осигуряване на потреблението”. Това се постига чрез управленски стратегии, които помагат на производителите да изберат подходяща система на земеделие.
2. Особености на лозарския и винарския сектори
Лозарството е един от секторите на земеделието, за който проблемите на устойчивостта и устойчивото развитие имат специфично значение. Предпоставка за последното
са особеностите на лозарството и на произ-
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водството и търговията с вино и други продукти от преработката на гроздето.
Голямата продължителност на периода на
използване на насажденията, достигаща до
25-30 години е причина за голямото значение
на избора на подходящо място за насаждението и за организацията на територията на лозовото насаждение.
Организацията на територията на лозовите насаждения включва проектиране на масивите, разположението на блоковете и парцелите. Необходими са дългосрочни решения,
свързани с определяне на местоположението
на манипулационните пунктове, пунктовете за
подготовка на разтвори за растителна защита,
пътната мрежа и др. Съществено значение
има разположението на редовете по отношение на наклона на терена, начина на напояване и др.
Непосредствено свързан със сортовия
състав е и проблема за правилния избор на
технологии с определяне на бъдещата формировката на насаждението, разположението
на редовете, междуредовото и вътрешно редовите насаждения. Всички тези технологични
решения трябва да съобразяват техническите
и технологичните иновации и да осигуряват
дългосрочно ефективното използване на техническите средства за производство и висока
производителност на труда. При това следва
да осигуряват висок стабилен добив при запазване на почвеното плодородие и качеството на околната среда. Това са и основните
предпоставки за устойчиво развитие на лозарския сектор.
Специхиката на производството на грозде
е, че то се осъществява в земеделски стопанства с различна специализация и размер.
Трудно се съчетава с производството на други
продукти, макар че лозя се отглеждат в стопанства с различна специализация. В класификацията на земеделските стопанства по
производствена специализация не съществува
отделна група за лозарските стопанства. Те
са включени в специализираните стопанства с
трайни насаждения и в различните групи смесени стопанства.
Голямо е разнообразието по размер на
лозарските стопанства сред производителите
на грозде има земеделски стопанства с размер от няколко декари до няколко десетки
хиляди декари лозя. Най-многобройни са
дребните производители, които предоставят
гроздето си за преработка на ишлеме или го

преработват самостоятелно и го използват за
собствена консумация. Значителен е броя и
на лозарските стопанства, които произвеждат
суровина за преработвателните предприятия.
Те продават продукцията си директно от лозовото насаждение.
Все още ограничено са разпространени и
земеделски стопанства, които са изградили
или изграждат собствени изби и жилищни помещения за селски и друг вид туризъм. По
този начин чрез диверсификация на дейността
си по хоризонтална и вертикална посока те
добавят стойност чрез преработка на земеделския продукт и реализират по-високи доходи за домакинствата си.
В областта на преработката по брой преобладават фирмите, които изкупуват продукция от многобройни земеделски стопанства,
като през последните години нараства значението на преработвателите, които създават
собствени лозови масиви. По този начин те
създават предпоставки за промяна на производствената си винена листа по посока на
висококачествените вина от деклариран и
контролиран географски район или дори микрорайон.
3. Характеристика на общата организация на
пазара на грозде и вино
Общата организация на виното е сред
сферите на Общата селскостопанска политика, която се характеризира с висока степен на
регламентация на всички елементи от процеса
на производство, преработката и търговията.
При това в сектора аграрната политика се
осъществява в условията на взаимодействие с
професионалната организация на производителите и преработвателите на грозде – Националната лозаро-винарска камара.
В общата рамка на Договора от Рим, с
който се създава ЕО през 1957 г., първата
версия на обща организация на пазара на виното влиза в сила през 1970 г. Първоначално
между първите 6 страни-членки са постигнати
минимални договорености, тъй като вижданията на северните и южноевропейските странипроизводителки се различават по основни
въпроси, като енологичните практики (например: използване на захароза, за повишаване
алкохолното съдържание на винената мъст),
напояването или новите насаждания.
Някои автори определят като Първи етап
на общата организация на пазара 1970-1976
г. През този етап се въвеждат няколко основ231
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ни принципа, които се съблюдавали от производителите, като се започне с осигуряването
от страните-членки на списък от вина заедно с
техните специфични и традиционни производствени методи (отглеждане и винопроизводство). Ново засаждане е разрешено, но подлежи
на деклариране.
Интервенционната система се използва
само за трапезните вина. При необходимост,
регулирането на пазара се извършваше главно чрез средства по избор: помощ за частно
съхраняване и мярка за доброволна дестилация (наричана „изключителна”), с които се
интеревенира в случай на неочакван дисбаланс на пазара, дължащ се на изключително
изобилна реколта. Считало се е, че не е вероятно да се получи структурен дисбаланс на
пазара.
В началото на седемдесетте години, в резултат на свободното засаждане, рязко се
увеличи в Общността производството на вино.
Намаляването на консумацията на глава от
населението, което се забелязва след 60-те,
не е компенсирано от бързия демографски
растеж. Нарастването на възможностите за
избор на консуматорите, води до поставянето
на по-високи качествени стандарти.
Тези фактори предизвикаха остра криза
на свръхпроизводство и през 1976 г. С регламент 1163/76 се предприемат драстични
стъпки на пазара за трапезни вина: забранено
новото засаждане; премии за изкореняване на
лозята; Премии за замяната на лозята с подобри сортове и методи за култивиране
„преструктуриране на лозята”; режими за
подпомагане на традиционните или новите
пазари за гроздова мъст, за производството на
гроздов сок и др.
Като трети етап се разглежда периода
1984-1999 г. На страните-членки са наложени задължителни квоти за евтини дестилации,
пропорционално на увеличаването на тяхното
винопроизводство в сравнение със съответния
им среден добив през последните години.
Страните-членки прехвърлят задължението на
онези, които сред техните индивидуални или
кооперативни производители, получаваха найвисоки добиви. Премията, плащана за окончателно изкореняване на лозята, беше увеличена, пропорционално на техния добив.
Изкореняват се значителни площи с лозя,
като в ЕС-15 те намаляват от 4,5 на 3,4 млн.
ха (т.е. почти 56 000 ха годишно). Това предизвика рязко намаляване на производството
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на вино за Общността от 15-те страни-членки
от 210 млн. хл през първата половина на 80те години до 155 млн. хл през последните
години.
От 1998 г. в рамките на „План 2000” се
провежда реформиране на сектора, с което
се цели да се:
− се поддържа по-добър баланс между
търсенето и предлагането на пазара в
Общността, дава се възможност на
производителите да се възползват от
разширяващите се пазари на сектора
на виното;
− Забрани използването на интервенцията като изкуствен пазар при свръх
производство, като същевременно
поддържа традиционните решения за
производството на алкохол за консумация и други продукти, получени от
грозде;
− Насърчи регионалното разнообразие;
− Намали броят на законодателните актове в сектора.
3. Реформиране на лозаро-винарския сектор
при условията на ОСП
През месец април 2008 г. е приет Регламент на Съвета на Европа 479 относно
Общата организация на пазара на вино, с който бяха отменени действащите до този момент нормативни документи, касаещи ОСП в
сектора лозарство и винарство.
Оценката на приложението на нормативната база за реформиране на лозаровинарския сектор е направена на основата на
данни общо за страната и на териториалните
звена на Изпълнителната агенция по лозата и
виното гр. Пловдив и гр. Хасково.
Основно направление в реформирането
на сектора е ускорено му преструктуриране.
За три години да приключи доброволното изкореняване на лозя (до края на лозарската
2010-2011 г.). Прилагането на тази мярка ще
предложи алтернативи на лозарите, които
нямат капацитет за развитие на своите стопанства и ще засили конкурентния им потенциал. През есента на 2008 г. Изпълнителната
агенция по лозата и виното (ИАЛВ) утвърди
Указания за кандидатстване по схемата за
трайно изкореняване на винени лозя. До края
на 2008 г. Агенцията е издала 2 броя удостоверения за кандидатстване по тази мярка – за
обща площ 13901 ха, от които за ТЗ Пловдив
– няма издадени удостоверения а за ТЗ Хас-
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ково – 1 брой за 1800 ха. Тази информация
показва, че гроздопроизводителите не търсят
алтернативи за развитие на техните стопанства в други производствени направления и не
желаят да променят лозарската си специализация.
През последните две отчетни години се
наблюдава понижен интерес в производителите на грозде към възможността за предоставяне на права за засаждане от Националния
резерв. В национален мащаб са издадени 260
броя акта за засаждане, в т.ч. 180 броя за
презасаждане, съответно на площ от 568,6 ха
и 8 броя акта за предоставяне на права от
националния резерв за засаждане на винени
сортове в размер на 995,6 ха. За сравнение
през 2007 г. са издадени общо 440 актове за
засаждане (5070,6 ха). Издадените актове за
предоставяне на права от Националния резерв
са 276 броя. Засиленият интерес към засаждане на нови лозя през този период се обяснява с възможността издаденият акт за засаждане да служи пред Държавен фонд „Земеделие” за предимство за получаване на субсидии. Тази тенденция се потвърждава и от данните на Териториалните звена на изпълнителната Агенция по лозята и вината в градовете
Пловдив и Хасково.
Броят на издадените разрешения за засаждане на нови лозя и за презасаждане от
Националния резерв и тяхната площ за периода януари-декември 2008 г. са представени с
табл. 1. Те показват четири пъти по-високия
размер на разрешителните за засаждане в
сревнение с тези за презасаждане.
Табл. 1. Издадени разрешения за права за засаждане на нови лозя и за презасаждане от Националния резерв
Издадени разрешения за:
С права на презасаждане
С права на засаждане от Националния резерв
Всичко

Брой

Площи в
хектари

Средно
на едно
разрешително (ха)

180

568,5

3,1

80

995,6

12,4

260

1564,1

6,0

Тази информация е основание за извода,
че усилията на производителите са насочени
към подобряване практиките за управление на
лозарските стопанства, които обхващат изброените дейности по презасаждане на плододаващите лозя. Те се финансират по мярката

„Преструктуриране и конверсия на винени
лозя”. По нея през 2008 г. са кандидатствали
и са приети за одобряване от ИАЛВ 148 броя
планове за преструктуриране и конверсия на
лозя.
Мярката „Преструктуриране и конверсия
на винени лозя” стартира през 2007 г. Поради
невъзможност да усвои определения за страната бюджет за кампания 2006-2007 г., Министерството на земеделието и храните поиска удължаване на срока за усвояване на средствата и с регламент е удължен крайния срок
за изразходване на средствата. Поради кратките срокове, на практика тази мярка стартира с прием на документи само по три дейности – „Изграждане на огради за защита от диви
животни”, „Изграждане на противоерозионни
съоръжения и реконструкция” и „Реконструкция на съществуващи терени”. Бяха одобрени
14 бенефициенти от ДФ „Земеделие”. До 15
октомври 2007 г. бяха изплатени финансови
помощи на 13 бенефициенти на обща стойност от 346,5 хил. лв.
По тази мярка се дава финансова помощ
за промяна на сорт, формировка и местонахождение на лозовите насаждения, увеличаване на броя на лозите, изграждане на хидромелиоративни съоръжения, смяна на подпорна
конструкция, изграждане на съоръжения за
защита на диви животни и др. Бюджетът за
2007-2008 г. е 35290 хил. лв. при допустими
за подпомагане 2403 ха. Създадени са възможности за авансови и поетапни плащания,
които са обвързани с банкови гаранции в полза на ДФ „Земеделие” за 120% от размера на
субсидията.
Към края на 2007 г. са приети 92 проекти, сключени са договори със 75 ползватели
на финансова помощ по мярката. Размерът
на средствата за 2008 г. е 22216,5 хил. лв.,
а за периода 2007-2010 г. са 33060 хил. лв.
В рамките на Мярка „Популяризиране на
вина на пазарите на трети страни” на финансиране подлежат промоционални проекти,
насочени към вина със защитено наименование за произход или географско указание или
вината с означение на винения сорт лоза.
Срокът за изпълнение на промоционалните
проекти не може да надхвърля 3 години за
одобрен кандидат в дадена трета страна. Подпомагат се търговски дружества, като предимство при изчерпване на финансовия ресурс се дава на категорията микро-, малки и
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средни предприятия; кооперации и сдружения
на вино- и гроздопроизводители.
Националната програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2008/2009 – 2013/2014 г. е с бюджет 166
млн. лв. за целия период заедно с бюджетите
на МЗХ, ИАЛВ и Националната лозаровинарска камара. В таблица 2 са показани
утвърдените от Европейската комисия средства по мерките „Промоция на пазари на трети
страни”, „Преструктуриране и конверсия на
лозя”, „Застраховане на реколтата”.
Табл. 2. Разпределение на средствата по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор

Години

2009
2010
2011
2012
2013
Всичко

1560
2120
2200
2700
2670

ПресИзпъл
труктуриняваране и
щи се
плаконверсия
нове
на
лозя
12548
17114
17772
21927
21702

11250

91063

Промоция
на
пазари
на
трети
страни

Застраховка
на
реколта

Общо

1500
2000
2050
2450
2370

15608
21234
22022
27077
26742

10370

112683

Според последните отчетни данни за периода септември-декември 2009 г. за сектор
„Вино” са приети и одобрени от европейските
структури 6 заявления по схемата „Изкореняване на винени лозя”. В процес на сключване
са договорите с утвърдените фирми.
По мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са приети 17 броя заявления за подпомагане и 36 броя за плащане,
като са извършени плащания на стойност
20372,7 хил. лв. За същия период по мярка
„Застраховане на реколта” са приети 4 броя
заявления за подпомагане. Извършени са
плащания на стойност 239,3 хил. лв. Наймалък е интересът по мярка „Промоции в
трети страни”, по която е прието едно заявление за подпомагане. Тези данни показват, че
програмата за преструктуриране и конверсия
за отчетния период се изпълнява и допринася
за подобряване на производсдтвените и стопанските резултати на сектор „Вино”.
От утвърдените мерки в „Програмата за
развитие на селските райони”, значение за
производителите на винено грозде има мярка
111 „Професионално обучение, информаци234

онни дейности и разпространяване на научни
знания”. Регистрираните земеделски производители отглеждащи винени и десертни лозя
имат право да участват в дългосрочни и краткосрочни курсове за обучение, както и да
участват в различни информационни дейности
като например: семинари, информационни
сесии, работни срещи и демонстрационни
проекти.
Специален интерес представлява и насочената към младите жители на селските райони Мярка 112 „Създаване на стопанства на
млади фермери”. Хора на възраст между 18
и 40 г., които сега започват земеделска дейност т. е. не са регистрирани като земеделски
производители повече от 14 месеца преди
датата на кандидатстване могат да получават
средства в размер до 25 000 евро за подпомагане създаването и преструктурирането на
земеделското си стопанство включително за
отглеждане на винени и десертни лозя, съгласно представен и одобрен от разплащателната агенция бизнес план.
Особено значение за реализацията на
Общата селскостопанска политика има мярката „Създаване на организации на производители”. По нея се подпомагат организации на
земеделски производителите отглеждащи винени лозя. Членовете на организацията трябва
да имат общо най-малко 30 ха. Финансова
помощ ще се изплаща под формата на годишно плащане, отпуснато за пет последователни години, считано от датата на признаване на организацията. Помощта ще се изчислява като процент от годишната пазарна продукция на организацията.
Всички земеделски производители на винено и десертно грозде, чийто площи попадат
в необлагодетелстван район ще получават
компенсаторни плащания за работа при понеблагоприятни условия за производство, а
желаещи да отглеждат лозя по биологичен
начин ще получават компенсаторни плащания
по мярка „Агроекологични плащания”.
Анализът на приложението на нормативната уредба на реформата на лозаровинарския сектор дава основание за следните
обобщаващи изводи:
− Най-важната промяна на ОСП, касаеща сектора е въвеждането на национални правила за контрол и управление на лозарския потенциал и на финансови пакети за подпомагане на
производителите на грозде и вино.
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−

−

−

По отношение на мярката „Подобряване на методите за контрол и управление на лозарския потенциал” налице е засилен интерес към засаждане
на нови лозя след въвеждане на нормативните регламентации, както и
интерес за кандидатстване за субсидии, свързани с изкореняване и реконструирането на стари насаждения.
Най-съществена част от националната политика за развитие на сектора е
въвеждането на националните финансови пакети за стимулиране на производството на грозде и вино. С тях
се предостави възможност за прилагане на мерки, съобразени със спецификата на гроздо и вино производството в България.
След стартиране на мярката „Преструктуриране и конверсия на винени
лозя” след 2007 г., най-голям е интересът за получаване на средства за
промяна на сортовия състав, подобряване на формировките и местона-

сажденията на лозовите насаждения и
за смяна на подпорните конструкции.
− Кандидатстването за средства от избраните мерки по Националната програма за развитие на селските райони
(2007-2013 г.) са главно за проекти,
свързани с изграждане на стопанства
от млади фермери, за подпомагане
на полупазарните стопанства в процес на преструктуриране и за създаване на организации на производители и др.
В заключение може да се обобщи, че
приложението на нормативните реграментации на реформата на лозарския и винарския
сектори, създават необходимите предпоставки
за тяхното устойчиво развитие и за присъствие на нови и традиционни пазари за вино и
грозде.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VINE-WINE SECTOR IN TERMS OF EU
MEMBERSHIP
Ivan Kanchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The problems of future development of vine and wine sector in Bulgaria are depicted in some publications
linked with its sustainable development and the preconditions for winning of new and restoring of traditional grape
and wine markets. These publications do not provide enough decisions for the complex development of these two
binded sectors at regional level, as well as of agricultural holdings level. The aim of the paper is to investigate the
status of the vine-wine sector, the legislative basis for production, processing and trade with grape and wine in
terms of CAP implementation and on this basis to make conclusions and to provide suggestions for restructuring
the vine and wine sector.
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СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ
В БЪЛГАРИЯ
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
След присъединяване на България към ЕС се откриха както нови възможности за земеделските ни производители, така и предизвикателства, с които те трябва да се справят. Приложението на ОСП създава условия
за развитие на лозарския сектор, но при по-силна конкуренция, изисквания за качество и осигуряване на производство, опазващо околната среда. Целта на доклада е да се анализира състоянието на лозарството в България, като на тази базата се направят обобщени изводи и се разработят насоки за повишаване на лозарския
потенциал в страната.
Ключови думи: лозарски потенциал, лозарски стопанства
Key words: vine-growing potential, vine-growing farms

Увод
Благоприятните климатични условия, които
съответстват на биологичните изисквания на
лозата,
човешкият
капитал,
културноисторическото наследство и др. фактори предопределят развитието на лозаро-винарския
отрасъл в България. Установените традиции в
селекцията и технологиите на винопроизводството нареждат страната ни сред основните
страни, производители на вино в Европа.
След присъединяване на България към ЕС
се откриха както нови възможности за производителите в лозаро-винарския сектор, така и
предизвикателства, с които те трябва да се
справят. Приложението на ОСП създава условия за развитие на лозарството и винопроизводството, но при по-силна конкуренция, изисквания за качество и осигуряване на производство, опазващо околната среда. ОСП влияе на
лозаро-винарския отрасъл, като приложението
й предопределя някои от основните тенденции,
свързани със сектора, както на национално,
така и на европейско и световно ниво.
Целта на доклада е да се анализира състоянието на лозарството в България, като на тази
базата се направят обобщени изводи и се разработят насоки за повишаване на лозарския
потенциал в страната.
Състояние на лозарството в България
В условията на новата обща организация
на пазара на вино в ЕС и въведените регламенти на Общността, касаещи лозарския отрасъл
се очакват промени по отношение както на
площите, така и на добивите и произведените
количества грозде.
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Наблюдаващата се тенденция на намаляване на размера на площите на лозята в ЕС е
характерна и за България. На табл. 1. е представена динамиката в площите на лозята в страната за периода 2000-2007 г., като базова година е взета 2000 година. След 2000 година
площите, засадени с лозови насаждения намаляват. За анализирания период се наблюдава
тенденция на намаляване на площите на лозята, като през 2007 г. те са намалели с 25%
спрямо 2000 г. Площите на поддържаните лозя
следват тенденция на намаляване до 2006 г.,
като поддържаните лозя са с най-малка площ
през 2006 г. – 85320 ха. Площите на поддържаните лозя се увеличават през 2007 г. и те са
с по-висока стойност спрямо предишните три
години.
Табл. 1. Площ на лозята в България за периода
2000-2007 (ха)
Динамика на
ПодНеподГодини
площите в %
държани
държани
(база 2000 г.)
2000
153 200
7 271
100
2001
146 995
4 190
94
2002
129 998
15 200
90
2003
103 019
28 050
82
2004
95 551
34 029
81
2005
94724
32 118
79
2006
85 320
43 537
80
2007
97 387
22 954
75

За анализирания период се отчита тенденция на увеличаване на неподдържаните лозя,
поради продължаващата практика на изоставяне на лозови насаждения. Едновременно с това
като причина за намалението на площите може
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да се определи и интензификацията на лозарството, при което се увеличава добивът от единица площ и се налага намаляването на лозовите
масиви.
На фиг. 1. е представено разпределението
площите на поддържаните лозя в България. До
2006 година се наблюдава спад в площта на
плододаващите лозя, но през 2007 година, те
имат леко увеличение от 68426 ха на 72906
ха.
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Фиг. 1. Разпределение на поддържаните лозя в България за периода 2000-2007 г.

Неплододаващите лозя са се увеличили
почти два пъти от 13310 ха на 24481 ха, като
това се дължи най-често на големия срок на
използване на голяма част от лозовите насаждения. Данните за структурата на плододаващите лозя показват, че за периода 2000-2007
г. средно около 95% са били площи с винени
сортове и около 5% са поддържаните лозя с
десертни сортове, което се дължи на традициите за отглеждане на винени сортове и предпочитанието на производителите на грозде да
отглеждат винени лозя, поради особеностите на
самото производство и относително по-ниските
изисквания по отношение на технологиите на
отглеждане на винени сортове в сравнение с
десертните. Интересът към възможността да
бъдат придобити права за засаждане на винени
сортове лози от Националния резерв е сравнително слаб до 2004 г. През следващите три
години от 2005-2007 г., непрекъснато постъпващите искания за предоставяне на права на
засаждане показва завишен интерес на производителите към възможността да се получават
права на засаждане от Националния резерв от
права за засаждане на винени сортове лози.
Това се обяснява с възможността издаденият
акт за засаждане да послужи пред ДФ „Земеделие” за ползване на субсидии и финансиране.
На табл. 2. са представени данни за средните добиви на грозде в България. За периода

2001-2007 г. се наблюдават различия в средните добиви, както при винените сортове, така
и при десертните и при средните добиви от 1
брой асма. Върху размера на средните добиви
оказват влияние технологията на отглеждане на
лозата и почвено-климатичните характеристики
на терена, където са разположени масивите.
Раздробеността на лозовите масиви и неспазването на технологията на отглеждане са причина в някои от годините да се получават ниски
средни добиви. Най-високи са средните добиви
през 2003 г. и за последните две години от
анализираният период, като причините са благоприятните климатични условия през тези години.
Табл. 2.Средни добиви на грозде в България за периода 2000 – 2007 г.,кг/ха
Средни добиви от
Среден добив
лозя, кг/ха
Години
от 1 асма, кг
винени
десертни
сортове
сортове
2001
3 350
3 390
14,5
2002
3 560
3 360
14,0
2003
4 266
3 907
15,0
2004
3 975
2 942
12,0
2005
3 067
2 640
9,0
2006
4 494
4 383
12,7
2007
4 855
5 460
12,7
Средно
3 938
3 726
12,8

Тенденцията на увеличение на средните
добиви в се дължи на интензификацията на
отрасъла през последните години. Най-нисък
среден добив в България е отчетен през 2005
година в резултат на климатични условия, които бяха изключително неблагоприятни за реколтата от грозде в повечето райони на страната.
С цел да се проследят тенденциите в изменението на средните добиви от винените и
десертните лозя в страната през периода 20012007 г. са изчислени единичните индекси при
база 2001 г. за средните добиви от винени лозя
и десертни лозя (фиг. 2.).
Добрите климатични условия, спазването
на агротехническите мероприятия при отглеждане на винените сортове са причина през
2006 и 2007 година да са получени найвисоките добиви, съответно с 34 и 45% повече
в сравнение с 2001 г. Средният добив за периода от 2001-2007 г. при винените лозя е 3938
кг/ха,а при десертните сортове грозде средно
от 3726 кг/ха. За различните години от анали-
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зирания период се наблюдават резки колебания
в средните добиви от винени и десертни лозя.
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Фиг. 2. Динамика на средните добиви от винени и
десертни лозя, %

Средно за периода произведеното количество грозде от лозя е 355 196 хил. кг (табл.
3.). Наблюдава се тенденция на намаляване на
общите количества, произведено грозде, като
то се дължи на намаляване на произведеното
грозде от лозя вследствие на намаляване на
площите с лозови насаждения. Динамиката в
производството показва, че най-малко са произведените количества през 2005 и 2006 година, съответно с 39 и 22%. През 2005 година
това се дължи както на намаляване на площите
на лозовите насаждения, така и на ниските
средни добиви. За периода 2001-2005 година
общото производство намалява като количество. Структурата на производството на грозде от
лозя показва, че винените сортове заемат средно 95%, а десертните около 5%. Тази структура се запазва почти през целия анализиран период, независимо от различието в средните
добиви и намаляването на площите. Производството на винено грозде следва тенденция на
намаление за периода 2001-2005 г., породено
основно от намаляващите площи на винените
сортове. През 2006 година има увеличаване на
произведеното количество грозде, дължащо се
на увеличаване средните добиви от винени сортове, а през 2007 година увеличението на произведените количества се дължи едновременно
на увеличените площи на лозята засадени с
винени сортове и увеличаването на средните
добиви.

Производството на десертно грозде е
17900 хил. кг средно за анализирания период,
като най-ниското количество произведено грозде е отчетено през 2005 година 10723 хил. кг,
а най-високото в началото на периода през
2001 година - 30483 хил. кг. Наблюдава се
тенденция на намаляване на произведените
количества за периода 2001–2005 година, намаление от 29 до 43% за различните години.
Това се дължи основно на намаляващите площи на лозята, засадени с десертни сортове.
Въпреки намаляването на площите, през 2006
и 2007 година произведените количества от
десертни лозя са с по-високи стойности от тези
през 2005 г., поради увеличаването на средните добиви.
Табл. 3. Производство на грозде от лозя в България
за периода 2000 – 2007 г.
Производство на грозде от лозя, хил. кг
Години

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Средно

винено
Количество
400
390
382
316
235
293
341
337

997
304
833
149
363
610
818
296

Структура
92,94
95,71
94,34
95,05
95,64
95,58
96,16
94,96

десертно
Количество
30
17
22
16
10
13
13
17

483
480
961
448
723
563
641
900

Структура
7,06
4,29
5,66
4,95
4,36
4,42
3,84
5,04

Състоянието на лозарския отрасъл и някои
от основните тенденции, характерни за лозарството в България могат да бъдат откроени от
проведена анкета в рамките на международен
проект по седма рамкова програма. Анкетирани са 70 лозарски стопанства, които са относително равномерно разпределени в четири от
петте лозаро-винарски райони в България Северен,Южен, Източен и Подбалкански, като
сред анкетираните стопанства има представители на регистрирани земеделски производители, кооперации и дружествени организационни
форми.
В рамките на направеното изследване за
периода 2003-2007 г., размерът на площите на
изследваните стопанства намалява за винените
сортове, и следва тенденцията характерна за
страната. По отношение на десертните сортове
се наблюдава леко увеличение на отглежданите

1
TEAMPEST, Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на пестициди, ръководител
проф. д.ик.н. Пламен Мишев
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площи. Различието с тенденцията характерна за
страната като цяло се обяснява с желанието на
анкетираните производители на грозде да увеличат площите си с десертно грозде, поради
относително повишилите се цени на десертните
сортове през анализирания период.
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носително високите средни добиви се обясняват основно със спазването на технологичните
мероприятия при отглеждането на лозовите
насаждения.
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Фиг. 3. Площ на винените и десертните лозя за периода 2003-2007 г., ха на стопанство

59% от изследваните стопанства запазват
отглежданите площи през анализирания период,
31% от тях увеличават своите площи, като
размера на увеличението е от 2 до 83% през
2007 година спрямо 2003 г (фиг. 4.). Останалите 10% от стопанствата намаляват размера
на площите заети с винени лозя като намалението е в размер от 15 до 76%. Причината за
намаляване на площите е основно възрастта на
лозовите насаждения и поради това някои от
земеделските стопани са извършили преструктуриране и намаляване на лозята, които са
неконкурентоспособни и от които възвръщаемостта на инвестициите е намалена.
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Фиг. 4. Структура на лозарските стопанства по отношение на динамика в площите, %

В рамките на направеното изследване,
през анализирания период средните добиви са
относително по-високи от характерните за
страната (фиг. 5.). Те следват тенденция на
увеличение, като за винените сортове се увеличават от 6470 кг/ха на 6790 кг/ха, а за десертните сортове от 7950 кг/ха на 8900 кг/ха. От-
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Фиг. 5. Средни добиви на лозарските стопанства за
периода 2003-2007 година, кг/ха

В табл. 4. е представена динамиката в
производството на винено и десертно грозде на
анализираните стопанства. Наблюдава се намаляване на произведените количества винено
грозде и увеличаване на количествата десертно. Това се обяснява с намаляване на площите
на винените лозя и насочването на някои от
анкетираните лозарски стопанства към отглеждане на десертните сортове грозде.
Табл. 4. Динамика на производството на винено и
десертно грозде, %
Производство, %
Година
Винено грозде
Десертно грозде
2003
100
100
2004
76
91
2005
78
84
2006
94
102
2007
88
105

Данните в табл. 5. представят техническата осигуреност на изследваните стопанства. За
анализирания период, техническата осигуреност на над 50% от стопанствата се равнява на
сумата от 0 до 6000 лв., като около 30% не
разполагат с никакви машини за обработка на
лозовите масиви, а използват външни услуги.
Табл. 5. Структура на техническата осигуреност на
лозарските стопанства, %
0-6000
6001-20000
над 20001
Година
лева
лева
лева
2003
60
23
17
2004
57
26
17
2005
54
26
20
2006
54
26
20
2007
50
28
22
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Част от лозарските стопанства обясняват
ниската си техническа осигуреност с липсата
на средства за закупуване на машини, други
смятат, че е по-целесъобразно наемането на
външни услуги, поради относително малките
размери на стопанствата им. Наблюдава се
подобряване на техническата осигуреност на
анкетираните стопанства, като през 2007 година стопанствата, които разполагат с техника на
стойност над 20001 лева са 22%, което е с
5% повече от тези през 2003 година.
Едва 27% от анкетираните стопанства
участват във вид сдружение на производители,
най-често земеделска кооперация. Останалите
73% не участват и нямат желание да участват
в такъв тип организация.
Обобщени изводи и предложения
На основата на анализа на данните за
площите и добивите на лозята и производството
на грозде в България могат да се направят
следните обобщени изводи:
− Общите площи на лозята през последните
години в рамките на ЕС намаляват. Това се
дължи на прилагането на новите регламенти на Общността, свързани със изкореняването на лозови насаждения. Наблюдаващата
се тенденция на намаляване на площите на
лозята е характерна и за България. От данните за площите на лозята за периода
2000-2007 година се наблюдава спад, който се дължи на увеличаващите се неподдържани лозя и продължаващата практика
на изоставяне на лозовите насаждения, както и на увеличаващите се площи на неплододаващите лозови насаждения;
− Увеличават се площите на неплододаващите
лозя, като това се дължи най-често на големия срок на използване на голяма част от
лозята и пределната възраст на много от
лозовите насаждения. Причината за намаляване на плододаващите площи при анкетираните стопанства също е възрастта на
лозовите насаждения, поради което някои
от земеделските стопани са извършили
преструктуриране и намаляване на лозята,
които са неконкурентоспособни и от които
възвръщаемостта на инвестициите е намалена;
− Винените сортове имат доминираща роля
структурата на поддържаните лозови насаждения, което се дължи на увеличаващия
се интерес към процеса на възстановяване
на лозовите насаждения от винени сортове
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−

−

−

−

−

и увеличаващия се интерес на производителите към засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на
съществуващите лозя, регламентирани с
Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане
и изкореняване на съществуващите лозя;
По отношение на средните добиви се наблюдават различия както за винените сортове, така и при десертните. Това се дължи
на използваните технологии на отглеждане
на лозата и почвено-климатичните характеристики на терена, където са разположени
масивите, раздробеността на лозовите масиви и неспазването на технологията на отглеждане са причина в някои от годините да
се получават ниски средни добиви;
Добрите климатични условия, спазването на
агротехническите мероприятия при отглеждането на винените сортове са причина
през 2006 и 2007 година да са получени
най-високите добиви през анализирания период, а неблагоприятните климатични условия са причина за най-ниските отчетени
стойности на средните добиви през 2005
година;
В България се наблюдава спад в общите
количества произведено грозде, което се
дължи основно на намаляване на площите с
лозови насаждания. Динамиката в производството показва, че най-малко са произведените количества през 2005 и 2006 година, като през 2005 година това се дължи
както на намаляване на площите на лозовите насаждения, така и на ниските средни
добиви. При анализираните стопанства намаляването на количествата на винено
грозде по-скоро е свързано с намаляване
на площите в някои от анкетираните стопанства, отколкото вследствие на ниски добиви.
Наблюдава се ниска техническа осигуреност на голяма част от анкетираните стопанства, която се обяснява, както с невъзможността за осигуряване на средства за
закупуване на техника, така и с нецелесъобразността от закупуване на техника, поради относително ниските размери на някои
от анкетираните стопанства;
Голяма част от анкетираните лозарски производители не участват и нямат желание да
участват в някакъв вид сдружение на производители.
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За преодоляване на някои от негативните
тенденции, свързани с лозарския отрасъл и
някои от проблемите на лозарските стопанства
е необходимо:
− лозарските стопанства да се възползват от
новата обща организация на пазара на вино
в ЕС, която предвижда, че от сезон
2008/2009 и последващият сезон 2010/11,
лозарите ще могат да получават субсидии
за изкореняване на лозови насаждения.
Предвижда се изкореняване на 175 млн. ха
лозови насаждения в продължение на 3 години, от които 70 млн. ха по време на първия сезон. По този начин, тези от лозарските структури, които искат да редуцират
неплододаващите площи биха могли да получат стимул за изкореняване под формата
на субсидия;
− лозарските производители да се възползват
от възможността да получават права за засаждане на винени сортове лози от Националния резерв. Това би довело до подмладяване на лозовите насаждения, преодолявайки проблемът с големия срок на използване на лозовите масиви, вследствие на което ще се повиши и производственият потенциал на лозята;
− модернизация на земеделските стопанства
по отношение на технологиите. В тази
връзка, лозарските производители могат да
се възползват от средствата предвидени от
Националния стратегически план 20072013 г. Първата поставена цел в него
включва модернизиране на технологиите и
въвеждане на модерни практики за управление на земите и горите, насърчаване на
иновациите, разнообразяване на икономи-

ческите дейности, модернизиране на земеделските стопанства по отношение на въздействието им върху околната среда и др.
За осъществяване на тази стратегическа
цел са предвидени 42% от бюджета му;
− стимулиране участието на лозарските стопанства в договорни сдружения.Това ще
подпомогне лозарските производители при
осъществяване
на
относително
подългосрочни стратегии и намаляване на
риска, на който са изложени. Участието им
в организации на производители ще създаде
условия за достъп на лозарите до производствени услуги и кредитни средства, както и
до знания и нови технологии.
Осъществяването на някои от предложенията и реализирането на средствата, предвидени
по някои мерки от държавното подпомагане ще
окажат значително влияние върху лозарския
потенциал в България, повишавайки конкурентоспособността на лозарския отрасъл и неговото относително значение.
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STATUS AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF VINE-GROWING POTENTIAL IN
BULGARIA
Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstact
After Bulgaria's accession to the EU has opened new opportunities for agricultural producers as well as
challenges that they must cope. Applying of CAP create conditions for vine - growing sector’s development, but
with higher competition, quality requirement and production, that protect the environment. The purpose of the
paper is to analyze the state of vine-growing farms in Bulgaria and on this basis to work out general conclusions
and make recommendations for increase the vine-growing potencial in the country.
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Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В доклада се разглеждат теоретичните основи на устойчивото развитие на селското стопанство и на тази
основа се изясняват особеностите на развитието на лозаро-винарския сектор. Прави се анализ и оценка на
състоянието и проблемите на лозаро-винарския сектор в Южен централен район.
Ключови думи: устойчиво развитие, лозаро-винарски сектор
Key words: sustainable development, grape and wine producing sector

Увод
Лозарство-винарството е традиционен сектор за българското стопанство. Това се дължи
на добрата комбинация от природни и човешки
ресурси, съществуващите дългогодишни и
опит, което допринася за повишаване на конкурентноспособността на лозарството и винарството на България и за утвърждаването ни на
европейския и международните пазари.
С присъединяването на България към Европейския съюз законодателството е хармонизирано с Общата селскостопанска политика.
Нужно е секторът да произвежда качествена и
конкурентноспособна продукция, да осигурява
доходи на селското население и жизненост на
селските райони на страната. За постигането
на тези цели земеделските производители трябва да използват добрите производствени практики, които осигуряват производство на качествени земеделски продукти, а преработвателите
- стандартна конкурентноспособна продукция.
1. Основи на устойчивото развитие на лозаровинарството
За начало на развитието на концепцията
най-често изследователите приемат доклада на
Брунландската комисия „Нашето общо бъдеще”, в който двата термина „устойчиво” и
„развитие” се свързват, за да очертаят желаната посока за изменение на обществото. В доклада развитието се разглежда в икономически,
екологичен и социален аспекти, като водещ е
икономическия аспект, като „икономическо
развитие, което задоволява потребностите на
настоящото поколение, без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да задоволят собствените си нужди” [2]. По този начин
традиционната неокласическа концепция за
развитието се свързва с концепцията за запаз-
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ване на околната среда, поставяйки изисквания
за устойчивост на растежа. Дефинирано в пообщ план устойчивото развитие е „процес на
промяна, при която експлоатацията на ресурсите, насочеността и инвестициите, ориентирането на технологиите и на институционалните
промени са в хармония помежду си и увеличават текущия и бъдещия потенциал, с който се
осигуряват човешките потребности и стремежи” [1]. При това „устойчивото развитие не се
разглежда като фиксирано състояние на хармония, а по-скоро като процес на промени..”
[2].
Лозарството е един от секторите на земеделието, за който проблемите на устойчивостта
и устойчивото развитие имат основно значение,
което се определя от особеностите на лозарството и на производството и търговията с вино,
а именно [3]:
− многогодишния характер на насаждението и влизане в пълно плододаване
след 3-4 години и несъвпадение на
производствения и възпроизводствения
цикли;
− повишени изисквания към почвените,
климатичните, теренните и други условия;
− сезонност на производството, неравномерно трудово напрежение в рамките на годината и многократно повторение на редица трудови процеси;
− ниска транспортабилност на произведената продукция от грозде и ограничен срок за съхраняване на продукцията от грозде в прясно състояние;
− функциониране на голям брой земеделски стопанства, специализирани в
производството на грозде и наличие на
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−

голям брой преработвателни фирми с
различен капацитет;
развит пазар на вино и другите продукти от преработката на грозде и прилагана Обща селскостопанска политика
на Европейския съюз в лозарския и винарския сектори, конкретизирана в
общата организация на пазара на вино.

2. Състояние на лозарството в Южен централен
район.
В Южен централен район съществуват
дългогодишни традиции за отглеждане на лозя и
производство на вино, основани на подходящите почвено-климатични условия, наличния производствен потенциал и висока квалификация
на заетите в сектора. Лозаро-винарството e
приоритетен, структуро-определящ и експортно
ориентиран сектор в икономиката на района.
На територията на района развитието на лозарството и винарството се подпомага от Регионалната лозаро-винарска камара „Тракия”,
като за периода 2004-2008 г. се наблюдава
увеличение през годините както на производителите на грозде физически лица, така и юридически лица, както и на броя на регистрираните винопроизводители. Това нарастване е с пониска динамика от нарастването на броя на
производителите на грозде и вино в другите
регионални камари, доказателство за което е
по-високият темп на нарастване общо за страната. Водещата позиция на района по брой регистрирани производители на грозде и вино е
свидетелство за неговата лидерска роля в производството на вино в страната.
Големият дял на лозовите насаждения в
площта на трайните насаждения /55,5% за
2004 г. и 58,1% за 2008 г./ показва водещата
роля на лозарството в Южен централен район и
неговата висока лозарска специализация. Тази
роля с годините се засилва и за 2008 г. делът
на лозовите насаждения в Южен централен
район от площта на всички трайни насаждения
нараства до 58,1%, въпреки общото намаление
на дела на лозовите насаждения в страната.
Този извод се потвърждава и от значително поголемия дял на лозовите насаждения в района в
общата площ на обработваемата земя. Този
дял е с 16,6% по-висок от равнището за страната, а през 2008 г. тази разлика нараства до
17,3%. Важната роля на лозарството в Южен
централен район се доказва и от по-големия
среден размер на стопанствата /15% през
2006 г., 23% през 2007 г., 24% през 2008 г./

спрямо средният размер на стопанствата общо
за страната, което им позволява по-ефективно
да използват техниката, да спазват агротехническите срокове и качествено да извършват
мероприятията, да прилагат модерни технологии. Ролята на лозарството в Южен централен
район с годините нараства поради увеличения
брой на лозарските стопанства и нарасналата
реколтирана площ, което води до нарастване и
на средния размер на едно стопанство.
В района през последните 5 години се
наблюдава тенденция на запазване и постоянно
увеличаване на общата площ на земите заети с
лозя, което е показано на фиг. 1.
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2004

2005
ЮЦР

2006

2007
Общо Б-я

2008

Фиг. 1. Динамика на площите заети с лозови насаждения за Южен централен район и страната за периода 2004-2008 г.

За периода 2004-2008 г. се наблюдава
сравнително голяма диференциация на реколтираните площи в района по години – те варират от 83,1% до 98,2% от общата площ на
лозовите насаждения. Това стабилно увеличение на реколтираните площи в района, заети с
лозови насаждения позволява да се направи
заключение, че районът заедно с Югоизточен
район (ЮЦР) са водещи в страната района за
отглеждане на лозови насаждения.
За периода 2004-2008 г. в ЮЦР намалява
относителният дял на площите, засяти с десертни сортове, което се дължи на загубата на
външни пазари и ниските изкупни цени, което е
показано на фиг. 2. Независимо от негативната
тенденция за намаление на площите заети с
десертни лозя е нужно да се отбележи значителната роля на района в общото производство
на десертно грозде.
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Фиг. 2. Динамика на реколтираните площи заети с
десертни сортове за периода 2004-2008 г.

За периода от 2004-2008 г. данните за
структурата на плододаващите лозя показват
пълния превес на площите заети с винени сортове пред тези с десертни сортове. През анализирания период площите, заети с винени сортове имат леко увеличение, както и се наблюдава
известно преструктуриране между производството на червени и бели вина, което е видно от
фиг. 3. На база на този анализ може да се направи извода, че червените винени сортове грозде продължават да заемат основно място в
реколтираните площи заети с винени сортове в
района, като едновременно е налице и значителен ръст на реколтираните площи заети с бели
винени сортове.
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Фиг. 3. Динамика на реколтираните площи заети с
червени и бели винени сортове за периода 20042008 г.

На фиг. 4. и 5. са представени данни за
динамиката на средните добиви за периода
2004-2008 г. за винените и десертните сортове
лозя. Наблюдават се големи различия в добивите както за винените, така и за десертните сортове. Реализираните средни добиви през анализирания период не съответстват на биологичния
потенциал на десертните сортове, което е показателно за влошеното агротехническо и фитосанитарно състояние на съществуващите в
страната насаждения, вследствие неспазване на
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агротехническите изисквания за отглеждането
им. Рядко прилагани са листното подхранване,
торенето с калиеви и фосфорни торове, извършването на резитби на зелено за регулиране на растежните процеси - прищипване, кършене, колцуване и др. Растителнозащитните
мероприятия не се извеждат навреме, което
води до недобро узряване и запасяване на растенията, понижена устойчивост на ниски зимни
температури и често пъти води до загиване на
лозите. По финансови причини хербициди почти не се използват, вследствие на което насажденията са заплевелели, а много от тях силно
проредени и изоставени.
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Фиг. 4. Динамика на средните добиви на винено
грозде за Южен централен район и България за периода 2004-2008 г.
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Фиг. 5. Динамика на средните добиви на десертно
грозде за Южен централен район и България за периода 2004-2008 г.

Производството на винено и десертно
грозде в България за периода 2004-2008 г. и
динамиката в произведените количества при
база 2004 г. са показани в табл. 1., което подкрепя извода за водещата роля на Южен централен район в производството на винено и десертно грозде в страната.
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Табл. 1. Производство на грозде в България за периода 2000–2007 г.
Разпределение на произведеното грозде (тона)
Винено
Десертно
Общо
2004
ЮЦР
88 896
Общо за страната
316 149
2005
ЮЦР
94 791
Общо за страната
235 363
2006
ЮЦР
103 088
Общо за страната
293 610
2007
ЮЦР
143 906
Общо за страната
341 818
2008
ЮЦР
115 670
Общо за страната
345 650
Източник: МЗХ, Агростатистика

96 821
332 597

100
100

29,1

5 405
10 723

100 196
246 086

103,5
73,9

40,7

6 593
13 563

109 681
307 173

113,3
92,3

35,7

9 387
13 641

153 293
355 459

158,3
106,7

43,1

12 839
17 889

128 509
363 539

132,7
109,3

35,3

ЮЦР червени
вина
ЮЦР бели
вина
Б-я червени
вина

20
04
20
05
20
06
20
07
20
08

Относителен
дял на ЮЦР

7 925
16 448

Южен централен район е един от основните райони производители на червено вино, което е видно от фиг. 6.
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Фиг. 6. Динамика на производството на червени и
бели вина за периода 2004-2008 г.

Тенденцията на запазване и даже увеличаване на дела на червените вина в общото произведено количество е противоположна на наблюдаваната тенденция - общо за страната делът
на произведените бели вина да нараства за
сметка на червените. През наблюдавания период Южен централен район заема първо или
второ място през различните години по произ-

водство на червени трапезни и регионални вина, делейки го с Югоизточен район. Южен централен район за изследвания период неизменно
заема първо място сред останалите райони по
производство на качествени червени вина. По
отношение на белите качествени вина районът
е в другата крайност – заема последно или
предпоследно място сред другите райони.
Основните изводи, които могат да се направят са, че в Южен Централен район съществуват условия и предпоставки за устойчиво
развитие на лозаро-винарския сектор, при условие че реално се прилагат нормативните
регламенти на ОСП, Националната програма за
развитие на селските райони /2007-2013 г./.
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Abstract
In the paper is examined the theoretical basis of the sustainable development of agriculture and on this
ground are clarified the grape and wine producing sector peculiarities. Are analyzed and assessed the status and
problems of grape and wine producing sector in South-Central Region.
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Докладът проследява състоянието, заетостта и използването на земеделските земи на Р България в условията на един десетгодишен период. Вниманието е насочено към промените в тяхната структура и трансформация в земи за неземеделски цели. Излагат се проблемите, свързани със собствеността и стопанисването на
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Заетостта на земеделските земи има решаващо значение за тяхната доходност и за
доходността на дейностите, осъществявани в
отрасъл „Селско стопанство”. За заетостта на
земеделските земи и за тенденциите в нейното
изменение по години може да се съди от данните на Българската Анкета за Наблюдения на
Селскостопанската и Икономическата Конюнктура (БАНСИК) [1].
Тази анкета през 2008 г. се провежда за
единадесети път и се основава на независимата
и обективна техника на извадковите анкети на
части от територията на страната, с помощта
на които се получават ежегодни данни за промените в заетостта и използването на територията в периода след 1998 г. Анкетата е съставна част от европейското интегриране на Р
България в областта на статистиката. Тя е основно насочена към селското стопанство и земеделските земи, но част от нейните данни
позволяват да се проследят и промените в
околната среда и териториално-селищното устройство.
Анкетата отразява промените в структурата на земеделските земи и редуването на земеделските култури върху отделните поземлени
участъци – индикатори, имащи решаващо значение за заетостта и използването на земеделските земи. Самата анкета се провежда от специалисти на Министерство на земеделието и
областните дирекции „Земеделие и гори”, с
което се тушират субективните мнения на поземлените собственици и ползватели на земеделските земи и се гарантира обективността на
събраната информация за страната като цяло,
както и за 6-те района за планиране.
Набирането и обработката на информацията се основава на категории, понятия и дефиниции, съгласно Решение на Европейската ко-
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мисия № 89І651/ЕИО и в съгласие с практиката на възприемане на европейската нормативно-правна база в областта на структурирането
на поземлените ресурси, тяхното обособяване
и използване [1].
Тази нормативно-правна уредба се възприема и в Р България от началото на 1998 г.
По-съществените различия в нея, в сравнение с
използваната в страната до началото на 1998 г.
могат да се сведат до следните:
Първо. Обработваемата земя е земеделската земя, която ежегодно участва в сеитбооборот – площите, върху които се отглеждат
едногодишни култури, както и оранжерийните
площи, площите, заети с ягоди, изкуствени ливади (люцерна, детелина, райграс), хмел, маслодайна роза, лавандула, угарите и площите за
производство на семена и посадъчен материал.
Второ. Използвана земеделска площ (ИЗП),
която включва обработваемата земя, трайните
насаждения, постоянно затревените площи, семейните градини и оранжерийните площи.
Трето. Угарите са обработваеми земи, които в годините на наблюдение не се реколтират.
Тези площи могат да останат в тази категория
не повече от две години, след което се прехвърлят в категорията „Необработвана селскостопанска земя” или в „Естествени ливади”, ако
се косят или ползват за паша на животните.
Четвърто. Постоянно затревените площи,
които включват ливадите, високопланинските
пасища, затревените повърхности със слаб
продуктивен потенциал и ливадите, върху които
едновременно се отглеждат и различни овощни
видове.
Пето. Семейни градини са площите, които
се използват за отглеждането на земеделски
култури, продуктите, на които не са предназна-
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чени за пазара, а само за потребностите на земеделските стопани и техните домакинства.
Шесто. Необработвани земи са земите,
които не са включени в сеитбооборот и от които не е добивана земеделска продукция повече
от две години. Това са земи, годни за земеделски цели и могат да се включат в експлоатация,
което е и причината те да се включват в площите със селскостопанско предназначение.
Седмо. Площите със селскостопанско
предназначение (ПССП) включват използваната
земеделска площ (ИЗП) и необработваните земи.
Набраната информация за единадесетте
години от провеждането на анкета, позволява
задълбочен анализ и надеждни изводи за заетостта и използването на земеделските земи за
целия период от 1998 до 2008 година. В обобщен вид резултатите от ежегодната анкета за
заетостта и използването на земеделските земи
за периода 1998-2008 г. показват, че Р България разполага през 1998 г. с 5923603 ха земи
със селскостопанско предназначение, което
може да се определи като едно добро разпределение на поземлените ресурси на страната –
53,36% от общия им размер. Останалата част
от поземлените ресурси на страната – горите,
естествените зони (езера, реки, скали и др.) и
терените с променен релеф (застроени, промишлени и други зони) имат относителни дялове както следва – 33,40%, 6,50% и 6,70%
(пресметнато по данни на БАНСИК 2002) [1].
Основният проблем при земите със селскостопанско предназначение е изключително
високият темп на съкращаване на техния размер. За изследвания период това намаление е в
размер на 27540 ха, или 275400 дка годишно.
Това е резултатът от интензивната смяна на
функционалното предназначение на земеделските земи, предимно за сметка на обработваемата земя и използваната земеделска площ. За
периода 1964-1989 от обработваемия фонд са
отпаднали 2270000 дка, или средногодишно по
90800 дка и това се е считало за прекалено
много [2]. Основните причини за това са разширяването на населените места, на промишлените, защитените и курортните зони, инфраструктурното строителство и процесите на ерозия. Единственият начин да се противодейства
на тази негативна тенденция е да се приспособяват нови поземлени ресурси за земеделски
цели чрез отводняване или други скъпо струващи противоерозионни земеустройствени начинания. Тези възможности са ограничени, а и

новоусвоените земи са с ниска продуктивност,
което налага безкомпромисна и устойчива политика за опазване на земите със селскостопанско предназначение.
Обработваемата земя разполага своя относителен дял от общия размер на площите със
селскостопанско предназначение в рамките от
57,26 до 54,22%, като по-рязкото намаление е
характерно за последните четири години на изследвания период, когато този дял през 2007 г.
спада и до 53,96%.
Още по-изразителна е тенденцията на намаление на използваната земеделска площ - от
почти 96% от земите със селскостопанско
предназначение в началото на изследвания период, до почти 90% в края на периода, което
означава намаление с 544264 дка годишно за
целия период. Това намаление е за сметка на
намалението на размера на обработваемата
земя и увеличението на размера на необработваните земи. Данните показват, че средногодишното намаление на обработваемата земя е
с 329454 дка годишно, а нарастването на необработваните земи е с 268 867 дка годишно
за целия изследван период. Сериозно внимание
заслужава обаче обстоятелството, че в периода
до края на 2007 г. средно годишното намаление на земите със селскостопанско предназначение, на използваните земеделски площи и
обработваемата земя е значително по-голямо.
Същото се отнася и за нарастването размера
на необработваните земи. Тази неочаквана и
крайно благоприятна промяна в периода след
2007 г. се дължи на членството в ЕС и на директните плащания за площ. На фона на очертаващата се световна енергийна и продоволствена криза, и пренасочването на земеделските
земи за отглеждането на енергийни култури, и
производството на биогорива, разхищението на
този ограничен и невъзпроизводим поземлен
ресурс е икономически и социално неоправдано, и застрашаващо продоволствената сигурност на страната.
Тази неблагоприятна най-обща картина на
структурирането на земите със селскостопанско предназначение се допълва и с по-конкретни
обстоятелства, показващи заетостта на земеделските земи. Площите на зърнените култури
показват един устойчив средногодишен спад за
целия анализиран период. Относителният им
дял от използваната земеделска площ намалява
с 10-11%. Причините за това на първо място
се крият в съкращаването на площите на пшеницата, ечемика и най-вече на царевицата. От247
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дръпването на производителите от тази важна
за българското земеделие култура се дължи на
ниските добиви от дка и ниската й рентабилност, поради отглеждането й практически без
напояване, което води до свиване на производството.
Макар и неравномерно по години площите
на слънчогледа, като основна маслодайна култура, нарастват основно за сметка на зърнените култури. С 4% нарастват постоянно затревените площи, а площите на фуражните култури остават без промени, докато площите на
зеленчуците, на индустриалните немаслодайни
култури и на трайните насаждения устойчиво
намаляват.
Особено значение за заетостта и използването на земеделските земи имат семейните
градини, угарите и необработваните земи. Семейните градини, като площи, на които се отглеждат продукти предимно за земеделските
домакинства, в хода на приключващата поземлена реформа и разгръщащи се пазарни отношения свиват своя относителен дял, и от размера на използваната земеделска площ – от
2,50% до 0,50%, и от размера на земите със
селскостопанско предназначение – от 2,39%
до 0,46%. Площите от семейните градини през
изследвания период се прехвърлят основно към
обработваемата земя. Към нея се прехвърлят
частично и площи от трайните насаждения.
Угарите, според дадената вече за тях дефиниция са категория, придобила съществено
значение за заетостта на земеделските земи в
хода на поземлената реформа и най-вече след
нейното приключване. Техният относителен дял
нараства и по отношение на земите със селскостопанско предназначение от 2,16% до
7,64% през 2006 г. и по отношение на използваната земеделска площ – от 2,27% до 8,41%
през същата година. Зад тези проценти в края
на изследвания период стоят почти четири и
половина милиона дка земеделски земи, независимо от тяхното намаление през последните
две години. Основната им част се формира от
оставените като угари площи на пшеницата,
слънчогледа и царевицата от предходната година. Около 39,3% от площите с пшеница през
2002 г. например, са оставени като угари за
2003 година [1].
Необработваните земи, според дефиницията възприета в ЕС са площи, които не са
включвани в сеитбообръщение и не са реколтирани повече от две години. За целия период
от 1998 до 2008 г. площта на тези земи устой248

чиво нараства, за да достигне през 2007 г. до
5 501 600 дка, или 9,71% от общия размер на
земите със земеделско предназначение. Наред
с устойчивото нарастване на площта на тези
земи, тя през повечето години си остава в рамките на 4,5 – 5 млн. дка. Увеличението на размера на необработваните земи се дължи преди
всичко на изоставянето на значителни площи
трайни насаждения, най-вече лозови, както и на
обработваеми земи, на семейни градини и на
постоянно затревени площи [1].
За условията на съвременното земеделие
угари в размер на 291751 ха и необработвани
земи в размер на 550116 ха или общо 14,86%
през 2007 г. и 16,74% от земите със селскостопанско предназначение за 2006 г. показва
твърде ниска заетост на земеделските земи и
недопроизводството на селскостопанска продукция за стотици милиони левове.
Прегледът на заетостта и използването на
земеделските земи по райони за планиране
очертава две доста различни картини – една до
2007 г. и друга – през 2008 г. Първата показва,
че използваната земеделска площ е съсредоточена основно в Североизточен, Южен централен и Северен централен райони, на които се
пада повече от 60% от използваната земеделска площ. На същите райони се падат и повече
от 70% от обработваемата земя в страната.
Над 70% от зърнените култури са съсредоточени в същите три района като е на лице тенденция на нарастване на този дял през последните години. На фона на тази картина особено
ясно се очертава недостатъчната заетост на
Северозападния район със зърнени култури,
поради високия дял на необработваните земи –
18-20% и на угарите – 15-20% от общия им
размер в страната, наложен от пазарни и реформени причини.
Почти по същия начин са разпределени и
площите заети от маслодайни култури, делът
на които се движи в рамките на 74-75% от общата им площ в страната. И тук се открояват
ограничените площи, заети с тези култури в
Северозападния и Югоизточния райони, където
условията са подходящи за тяхното отглеждане.
И в тези райони икономически и пазарни причини налагат изключването от стопански оборот на значителни площи плодородни земеделски земи, представляващи 12-14% средногодишно от общия размер на същите в страната.
При това дори е налице тенденция на нарастване на този размер, независимо от настъпилото
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съживяване на конюнктурата около приемането
на страната в ЕС.
Подчертаното свиване на площите заети от
зърнени и маслодайни култури в тези два района, не е продиктувано от нарасналите площи на
друга група култури, или пък да е компенсирано със затревени площи или трайни насаждения,
също подходящи за Северозападния и Югозападния райони за планиране. То се дължи на
свиване на производството поради намаляване
на производителите. Демографският срив в тези райони е по-изразен.
Данните за 2008 г. показват една поразлична картина, но тя е едногодишна и помалко достоверна. Трудно е да се оцени доколко промените са трайни и продукт на членството в ЕС, и в каква степен отчитат само конюнктурата около приемането на Р България в ЕС.
Различията са в рязко увеличения дял на площите на зърнените култури в Северозападния
район около два пъти и в Югоизточния с около
50%. Същото се отнася за маслодайните култури, техническите немаслодайни култури, зеленчуците и фуражните култури. Нарастването
на площите за изброените групи култури води
до аналогични промени, видни от данните за
2008 г., в относителния дял на обработваемата
земя в двата района и в дела на използваната
земеделска площ – съответно двукратно и около 50%. Очевидно е положителното влияние на
членството в ЕС и очакваните директни плащания за възстановяването на аграрния потенциал
на тези два региона, с най-сериозни отрицателни последици от обществено-икономическите
промени.
Разпределението на необработваните земи
и угарите се вижда още по-детайлно от данните
по области. Първото, което се вижда е, че необработваните земи за периода 2002-2007 г.
нарастват устойчиво и с близо 17%. Угарите
запазват своя висок размер макар и различен
по години. Най-голям при необработваните земи е относителният дял на Видинска област –
10-12% годишно и на Хасковска област – 1314% годишно. Високи стойности необработваните земи имат и в област Монтана и отчасти в
област Враца, което се отразява и на целия Северозападен район. Тази картина се запазва
при занижени стойности и през 2008 г. За разлика от необработваните земи угарите имат
значителни относителни дялове в областите
Пловдив, Бургас, Плевен, Варна, Видин и Враца,
което не може да се обясни с потребностите на
сеитбооборота. Основната причина може да се

търси в усилената трансформация на земеделските земи в земи за неземеделски цели и значителната разлика в цените на земите за земеделски и неземеделски цели.
Резултатите от анализа на динамиката в
размера и структурата на земеделските земи
позволява няколко съществени извода:
Първо. С изключително високи темпове
намаляват площите със селскостопанско предназначение, използваните земеделски площи и
обработваемите земи поради безогледната
трансформация на земеделските земи в земи с
друго предназначение.
Второ. Заетостта на земеделските земи се
снижава поради устойчиво влияние на икономически, пазарни и реформени причини, включително и на причини от демографски характер,
особено интензивни в отделни региони на страната.
Трето. Снижената заетост на земеделските
земи ограничава продуктивността и рентабилността на отрасъла като цяло, като увеличава
размера и относителния дял на угарите и необработваните земи.
Четвърто. Съвместното влияние на изброените обстоятелства формират заетост на земеделските земи, която не отговаря на природните дадености на страната и на превръщането
им в устойчиви конкурентни предимства, на
основата на диверсификацията на земеделското производство.
Пето. Високите темпове на намаление на
земите със селскостопанско предназначение
налага безкомпромисна и последователна политика за тяхното опазване.
Шесто. Членството на Р България в ЕС и
най-вече директните плащания на площ рязко
забавят тази неблагоприятна тенденция – увеличават обработваемата земя и използваната
земеделска площ, като едновременно с това
намаляват площите на угарите и необработваните земи.
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Abstract
The paper outlines the condition and use of agricultural lands in Bulgarian during a ten-year period. The focus
is on the changes in the structure of land use and the transformation into land for non-agricultural purposes. Issues
concerning the land ownership and management are outlined in the light of the sustainable development of
agriculture.
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Резюме
Във всички нови страни членки на ЕС има относително голям процент малки стопанства. Една част от тях
използват почти изцяло произведената от тях продукция за задоволяване на потребностите на домакинствата си,
а другата произвежда по-големи количества от собствените й потребности и реализира излишъците на пазара
Икономическите резултати от дейността на тези структури представлява интерес пред изследователите работещи в областта на преструктурирането на аграрния сектор, като се отхвърли или приеме твърдението, че
малките стопанства като цяло са ниско-доходни. Доклада е изготвен на база проучване на земеделски стопанства.
Ключови думи: аграрни структури, приходи, малки и полупазарни стопанства
Key words: agricultural structures, small and semi-subsistent farms, income

Увод
Земеделието е традиционен сектор за българската икономика. След 2007 г. то се средата, в която функционира е нова, поради членството на България в ЕС. Развитието на аграрния
сектор, към положително е важен критерии за
благополучното развитие на страната ни. Особеност на българското земеделие, е че е с ясно
изразена дуалистична структура. Малките непазарни и полупазарни земеделските стопанства (ППЗС) са с най-голям брой, но от друга
страна големите стопанства стопанисват над
90% от обработваемата земя. Тъй като за големите стопанства е възможно по-лесно спазването на механизмите за регулиране и управление на аграрния сектор, то за дребните, нестокови стопанства не може да се очаква съществен потенциал за растеж. При тази ситуация безспорен интерес представляват резултатите от дейността на полупазарните стопанства
в България, за които може да се допусне, че
имат потенциал за развитие.
Основната цел, която се постига в доклада
е да се проследят икономическите резултати от
дейността им и до колко могат да бъдат конкурентоспособни според собствените им възприятия
1. Същност и характеристика на полупазарните
стопанства
Полупазарното земеделско стопанство,
като термин е сравнително нов, но като структура литературното проучване доказва, че е
характерна за страните от Централна и Източна
Европа. До 2003 година в България, официална

характеристика на този тип стопанство, няма.
Стопанствата могат да се разгледат като самостоятелно управлявани единици, които са
подвластни на множество фактори, които оказват силно влияние върху тяхното развитие.
Един от най-често срещаните подходи е системният подход /Чаянов, Станков, Кънчев, Дойчинова, Боели, и др./ според който земеделското стопанство е сравнено с предприятие и се
разглежда като система от взаимосвързани
елементи за общи действия за постигане на
общи цели. По този подход земеделското стопанство е сравнено като входно-изходна система, чиито производствени фактори са във
взаимодействие. На входа се характеризира с
чертите на купувач на производствени фактори
нужни за производството, а на изхода се явява
като продавач на вече произведената продукция.
Чрез това определение, земеделското стопанство приема присъщите черти на всяко едно
предприятие.
Автори като Бухенрайдер, Мишев, Давидова, Мишева, Пенева, Лерман, Костов, Лингард и др. характеризират земеделско стопанство с неговата земя, на която може да бъде
изградена селскостопанска инфраструктура
като сондажни кладенци, напоителни канали,
обори, складове, както и самата къща. Тези
автори преплитат стопанство и домакинство,
като развитието на стопанството до голяма
степен зависи от това на домакинството. По
своята същност и характеристика от една страна приличат на натуралните стопанства от
гледна точка на социалния елемент, който притежават, а от друга на стокови стопанства, по-
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ради факта, че част от продукцията бива продавана. Голяма част от авторите обясняват
развитието на аграрната дейност по-скоро с
начин на живот, отколкото успешен аграрен
бизнес. Интересно е да проследи дали и икономическите резултати от дейността на подобен род структура, може да се счете за усшен
аграрен бизнес или е по-скоро начин на живот.
Полупазарните земеделски стопанства, преплитат в себе си от една страна производствена
аграрна дейност и от друга, целите на домакинствата. Тези стопанства много точно се
описват чрез модел, предложен от Зви Лерман
(фиг. 1. ).

Ноу-хау

Суровини
Земя
Труд
Покупки
Машини

Стопанство и
домакин-ство

Произве-дена
продукция

за
продан

за
собствена
консумация

Кредит

Фиг. 1. Модел на малки земеделски стопанства

В този модел е хваната същността на движение на типичната система, описана чрез вход
и изход, като в изходната част е разделена
произведената продукция, според нейното
предназначение. В същото време показва, че се
наблюдава преплитане между стопанство и домакинство. Този модел е доста опростен, тъй
като в действителност, има множество външни
фактори, които влияят върху стопанството и
неговото развитие – като климатични особености, икономическа ситуация, инфраструктура и др.

1

2. Втора глава Изследване на ППЗС
2.1. Изследване на ППЗС в България
През 2007 година по проект S-farm1 с ръководител за България проф. д.ик.н Пламен
Мишев беше извършено анкетно проучване2 на
185 земеделски стопанства, подбрани според
приетото определение за термина полупазарно
стопанство. Изследваните обекти бяха анкетирани обстойно, като предварително бяха филтрирани именно тези стопанства, чиято характеристика в най-голяма степен отговаря на термина полупазарно земеделско стопанство. За
определяне на икономическия размер бяха подготвени материали, на базата на които бе
пресмятано предварително дали дадения стопанин попада в извадката. Икономическият
размер се изразява условно с термина „европейска икономическа единица”, отговаряща на
„общата стандартна разлика” – разликата между брутния селскостопански продукт и разходите свързани с този продукт.
Икономическите единици са получени, като изчислената за съответното земеделското
стопанство обща стандартна разлика се раздели на левовата равностойност на 1 200 евро
(използва се официалният курс на БНБ - 1 евро
= 1,95583 лв.).
Характеристика на анкетираните стопанствата
След обобщаване на резултатите от анкетите може да се направи извода, че едно средно стопанство обработва приблизително 22 декара земя, като много малка част от земеделските стопанства наемат допълнително земя. По
скоро, стопанствата отдават част от земята си,
с цел получаване на продукция за влагане в
животновъдството.
Относно специализацията на изследваните
полупазарни стопанства, ясно се откроява смесената структура на производство. 17,6% от
всички анкетирани имат ясно изразена структура(животновъдна или растениевъдна) а всички
останали имат смесена структура (фиг. 2.).
2.2 Икономически резултати от дейността на
ППЗС в България
За да се изясни икономическата същност
следва да се пресметне и производителността
на труда.

Project „Sustainability of Semi-Subsistence Farming Systems in New Member States and Acceding Countries”, contract No
150652-2006 F1SC-DE.
2
Данните от проучването са за 2006 година.
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растениевъдство
9.72%
животновъдство
7.88%

смесена
структура
82.40%

Фиг. 2. Разпределение на стопанствата, според специализацията им, на база икономически размер

2.2.1 Производителност на труда
За анкетираните 185 стопанства, средния
размер на едно домакинство е 2,91 души. След
направели изчисления от обработените въпроси
за разпределение на времето за селскостопански дейности възлиза, че за всяко едно стопанство се влага 197 дни, от които 189,9 дни са в
силен сезон и 7,2 дни в слаб сезон (взети са в
предвид собствен труд и нает с и без заплащане), при осем часов работен ден, разпределен
не равномерно на членовете на домакинствата.
За да бъдат коректни изчисленията, формулата
ще бъде преобразувана и вместо количества
продукция в натура, ще бъде пресметната в
стойностна изражение продукцията по цената,
която са получавали стопанствата за единица
продукт. Там където липсват данни за цени(не
продават именно тези продукти) са взети средни изкупни цени по данни на статистиката за
същия период.

w=

∑

q. p
t

,

(1)

където:
q е произведеното количество продукция по видове;
t - човекодни, изразходвани от едно
стопанство;
р – цена на единица произведена продукция3.
След изчисление на резултатите от проучването излиза средна производителност на стопанство 33,69 лева дневно или 6637 лева годишна производителност от полупазарно земеделско стопанство.

2.2.2 Икономически резултати от дейността на
полупазарните стопанства
За да се разкрие икономическата същност
на полупазарните земеделски стопанства,
следва да се анализират и икономическите резултати – приходи, разходите направени за
производството и печалбата на домакинството.
Приходи от аграрна дейност на полупазарно
земеделско стопанство
Както вече бе споменато по горе(виж фигура 6), най-често продавания продукт е млякото, като средната цена на литър(краве) варира
в рамките на 28-40 стотинки на литър, според
млечността и периода на изкупуване. Приходите включват стойността на реализираната продукция за 2006 г., която е производна от произведената продукция и продадената продукция
в натура и цената и, по следната формула:
n

TR = ∑ Bi .Pi ,

(2)

i =1

където:
TR са получените приходи от реализация на продукцията;
Bi – количеството продукция в натура от
i-тия продукт;
Рi – цената на i-тия продукт.
При пресмятане на приходите, са използвани реалните продажни цени, които стопаните
са получили за своята стока. Приходът на едно
стопанство възлиза на 1579 лева годишно. При
отчитане на приходите са взети в предвид само
продадените количества, произведена продукция.
B

Разходи за аграрна дейност на полупазарно
земеделско стопанство.
Основен проблем по определянето на разходите на ППЗС произтича от трудността да
разделят разходите на домакинството от тези за
производството. В много случаи бюджета използван, както за нуждите на семейството, така
и за вложенията в земеделието е един и същ.
За целта на изследването въпросите, свързани с разходната част бяха изнесени по различните видове разходи и остойностени на база
цена на закупуване на отделния ресурс (фиг.
3.).

3

При извършване на продажби от продукцията, приходите са калкулирани по продажна цена. При производството
предназначено за лична консумация, са използвани среди цени на продуктите от регионалните пазари.
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фураж
персонал

230

гориво,отопление,напояване
177
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127

пестициди
семена и посадъчен материал

126

ветеринрни разходи и изкуствено осеменяване

117

изкуствен тор
животни

81 106

транспортни разходи
други
рента и наем машини
данъци земя,сгради
застраховки
социални плащания

новат ниските проходи от дейността на стопанствата.

220

поддръжка машини и сгради
машинни услуги

лихви по селскостопански заеми

495

77
26

62

20
13
11
2

Фиг. 3. Разходи в лева за аграрна дейност средно на
стопанство (в лв.)

Тъй като селскостопанските дейности
свързани с растениевъдството са с изразен сезонен характер, са взети в предвид разходите
направени не само през 2006 година, а за
всички разходи за получената реколта през тази
година.
Среден разход на едно стопанство възлиза
на 2042 лева годишно. Най-висок разход от
общия възлизащ на 24% е за фураж за животни, последван от разходи за наемане на сезонни работници4 (11%) както и за напояване и
гориво. Социалните плащания в процентно изражение клонят към нула, тъй като само едно
стопанство има обявен такъв разход. Интересно да се отбележи, че все повече стопанства
имат разходи по застраховане на животните.
Обикновено, стопаните застраховат едрия рогат добитък, като застраховка на една крава е
25 лева за 2006 година. В свободен разговор
анкетираните споделяха, че са предприели този
вид разход, най-вече защото в предходни периоди, част от животните им не са оцелявали, а
по този начин се намалява риска от животновъдството. Като допълнение, може да каже, че
стопанствата отделят малко средства за изкуствени препарати за производството, което е и
добра перспектива, за преминаването им към
екологично земеделие. Разходите за изкуствено
осеменяване, варират между 20-25 лева на
крава, като интересно е, че няма разлика в цената между изкуствено осеменяване и естествено. Също така, от данните във фигурата,
може да се потвърдят изводите от литературния
анализ, че стопанствата не влагат средства за
закупуването на семена и животни (общо 207
лева годишно). От тук също могат да се обос-

Печалба от дейност на полупазарно земеделско
стопанство
Оперативната печалба на полупазарното
земеделско стопанство е равна на разликата
между приходите и разходите от дейността.
През 2006 г., стопанствата се реализирали загуба средно на стопанство в размер на 463
лева. Загубата, може да бъде обяснена, с това
че направените разходи за дейността включват
и разходите за продукцията използвана за хранителни нужди от домакинството.
Ако собствената консумация на стопанство се добави към продадената продукция от
стопанството (при пресмятане на производителност на труда), то тя възлиза на 6637 лева
годишно. От нея като се извадят разходите за
дейността (2042 лева), то в този случай, би
излязло на печалба в размер на 4595 лева. От
тук може да се направи извода, че консумираната продукция от едно стопанство възлиза на
5058 лева.
Изводи и насоки за развитие на полупазарно
земеделско стопанство
Има няколко насоки, по които полупазарните стопанства могат да работят, за поуспешната им реализация, а именно: увеличаване количеството на производствената продукция. На база проведеното изследване, се
установи, че стопанствата имат ниска производителност от декар. Главна причина се оказа
използването на некачествени семена и в редица от случаите произведени от самото стопанство. До голяма степен се отнася и същото
твърдение за животновъдството. Този проблем
може да бъде разрешен чрез въвеждането на
по-високодобивни сортове, по продуктивни животни, използване на правилни технологии и др.
използването на нова техника за обработване или търсене на по-евтин вариант за обработка
на почвите. Изводът е базиран на високите разходи на едно стопанство именно в тази насока.
Чрез минимизирането на разходите за 1 декар,
печалбата на стопанството би се повишила.

4
Тук се включват разходите за овчари, говедари, плащания към кооператив или частно лице за дейности свързани с механизирани услуги.
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Преди да се оцени влиянието на действащата аграрна политика върху аграрния сектор,
при избора дали да се субсидират малките полупазарни и натурални стопанства би следвало
да се отговори на следния въпрос: дали тези
стопанства, трябва да бъдат оценявани само
чрез икономически показатели или трябва да се
включат и социални такива.
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ECONOMIC RESULTS AGRICULTURAL ACTIVITIES OF THE SEMI-SUBSISTENCE
FARMS IN BULGARIA
Hristina Harizanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The small scale farms are spread in all over the new member of EU. One of them use almost all production
for self-consummation, but the other part sold the surpluses. It is an important issue to find out what are the
economic results of agricultural activities of the the semi-subsistent farms. The methods used in the paper are
statistical ones. The main aim is to answer the question - are they really low productiveness producers or they
having some advantages in some products? In the paper are compared the statistical data to survey of agricultural
farms.
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ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ФОНДОВЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ
Светла Маджарова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
През последните пет години в България земеделските земи все повече се превръщат в акционен актив.
Акционерните дружества /фондовете за земеделска земя/ са създадени със специална цел да се концентрират
в сектора чрез закупуване на техни акции. Това правят и все повече чуждестранни инвестиционни фондове. В
сравнение с Европа, където земята за земеделие не е типичен актив за инвеститорите, в България възстановяването на одържавените поземлени имоти създаде много активен вторичен пазар, който предостави възможност за влизането на тези акционерни дружества в пазара на земеделски имоти. След реституцията и извършената поземлена реформа, земеделската земя бе раздробена на малки парцели с множество собственици. Сега
Фондовете за земеделска земя или инвеститорите се опитват да комасират земеделската земя на пазарен
принцип, като изкупуват и обединяват малките парцели в големи масиви. Основен източник за печалбите на
тези фондове ще бъде повишаването на цената на земята, произтичащо от комасирането й, с което се създават
условия за ефективно земеделие. Инвестиционните земеделски фондове се явяват нов фактор на пазарa на
земеделска земя. Изкупувайки по-голяма част от общата обработваема земеделска земя в страната, инвеститорите ще могат да започнат нейната консолидация чрез замени помежду си или с държавата.
Ключов думи: акционерните дружества, фондовете за земеделска земя, комасиране, поземлена реформа
Key words: joint-stock companies, farm land funds, re-grouping, land reform

Увод
Акционерните дружества със специална
инвестиционна цел /АДСИЦ/, които инвестират
в земеделска земя се наложиха като основен
играч на пазара през 2006г. Към края на същата година фондовете притежават почти 400
хил. дка, като близо 85% от тях са концентрирани в двете най-големи АДСИЦ. Те разчитат
на печалба основно от повишаването на стойността на земята в средно срочен план, както и
на приходите от аренда.
До края на 2008 г. у нас са регистрирани
60 дружества със специална инвестиционна
цел за секюритизация на недвижими имоти и
земеделска земя. Само през 2008 г. лиценз са
получили още 19 нови дружества. Бързото развитие на пазара на недвижими имоти в последните години доведе до увеличаване броя на
фондовете за инвестиции в недвижими имоти и
земеделска земя. Седем от дружествата са
специализирани в секюритизация на вземания,
а останалите - в обезпечаване на инвестиции в
недвижими имоти. Освен АДСИЦ има и фондове, които развиват дейност като обикновени
акционерни дружества.
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1. Характеристика на водещите Инвестиционни
поземлени фондове /АДСИЦ/
1.1. „Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ”
Това е първото акционерско дружество
със специална инвестиционна цел в България,
насочено изцяло към закупуване на земеделска
земя /през 2009 г. сменя името си в „ЕЛАРГ
фонд за земеделска земя АДСИЦ”/. Дружеството е учредено за срок от седем години през
март 2005 г. „Елана фонд за земеделска земя”
АДСИЦ придобива единствено земеделски земи
и няма да секюритизира други видове недвижими имоти. Дружеството се стреми да придобива земеделски земи в тези региони, в които
почвата има качества, подходящи за земеделска обработка и съществуват традиции в земеделието. През 2009 г. АДСИЦ притежава 293
хил. дка обработваема земя, от които 82% са
земеделски земи от трета до пета категория.
Общо средната цена на придобиване с всички
разходи е 219 лв./дка, а имотите които притежава сдружението са 38 900 или с 7800 броя
повече в сравнение с 2007 г. Договорената
площ за отдаване под аренда през стопанските
2007/2008 г. и 2008/2009 г. са 193 000 и
170 000 дка. Средната рента за разглежданите
периоди са 13,6 лв./дка и 16,72 лв./дка. Постъпленията от аренди за 2008 г. са 2 520 000
лв., а през 2009 г.– 2 843 000 лв.

Светла Маджарова

1.2. „Адванс Терафонд" АДСИЦ
Инвестиционната стратегия на дружеството е насочена към закупуване на земя – земеделска и урбанизирана. АДСИЦ е най-големият
арендодател на земеделска земя в страната
след държавата. Инвестициите в земеделска
земя имат за цел осигуряване на текущ доход
за акционерите от наем, аренда или продажбата им. Успоредно с текущия доход, дружеството цели нарастване на активите чрез окрупняване на вече придобитите парцели. Освен в
земеделски земи, дружеството инвестира в
урегулирани поземлени имоти в границите на
градовете или в земи в околностите им с цел
урегулиране. „Адванс Терафонд” АДСИЦ към
края на юли 2009 г. притежава 290,2 хил. дка
земеделска земя и 138 дка градска на обща
стойност 121,6 млн. лв. Закупени са още 10
хил.дка земеделска земя, от които 3400 дка са
концентрирани само в едно землище. Към края
на юли 2009 г. дружеството има сключени
договори за наем и аренда за 198,7 хил. дка,
като това са 76% от всички земи, закупени до
края на 2008 г. Предвижда се през 2009/2010
г. 80% от земите да са отдадени под аренда.
За момента от фонда не предвиждат извършването на строежи, ремонти и подобрения на
имотите, които притежават. Мениджмънтът на
„Адванс Терафонд” АДСИЦ планира бързо да
окрупни земеделската и урбанизираната земя,
за да може да повиши пазарната им стойност.
Резултатите за полугодието на 2009 година от
действията на дружеството е печалба от 2,2
млн. лв.
1.3. „Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
Фондът е една от компаниите за имоти,
които поддържат смесен портфейл от имоти,
сред които с по-малък процент е обработваемата земеделска земя. Дружеството е създадено през декември 2004 г. за срок от седем
години. Инвестиционната стратегия е насочена
към закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради) и към строителство и въвеждане в
експлоатация на нови сгради. Дружеството
инвестира и в покупко-продажба и отдаване под
аренда на земеделски земи. През първото тримесечие на 2009 г. е отдало под аренда 11355
декара земеделска земя за срок от една до пет
стопански години в областите Добрич, Варна,
Силистра, Разград. Арендата е дължима в края
на съответната стопанска година. Средната
постигната наемна цена за стопанската

2008/2009 г. се е увеличава от 16,15 лв./дка
до 16,36 лв./дка. Към края на март 2009 г.
закупената земеделска земя достига до 40633
дка. Общо инвестираните до момента средства
в земеделска земя от 2005 г. са 12 242 хил.
лева, което прави 301,3 лв. на дка средна покупна цена, включваща разходите по придобиване на имотите. Основната част от закупените
земи са III и IV категория, като средната големина на отделните имоти е около 10-15 дка.
През първото тримесечие на 2009 г. Дружеството е отдало под аренда над 29 755 дка земеделски земи, представляващи 73% от общо
притежаваните от „Фонд за недвижими имоти
България" АДСИЦ.
1.4. „Булленд инвестмънтс" АДСИЦ
Фондът е учреден през август 2005 г., като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска
земя. Инвестиционните цели, които преследва
Булленд инвестмънтс" АДСИЦ са дългосрочно
инвестиране на набраните средства в земеделска земя, която се използва за земеделско производство, окрупняване на придобитите земеделски имоти с цел повишаване на тяхната
стойност и тяхната атрактивност. През първото
тримесечие на 2009 година общата стойност
на притежаваните 21 568 дка земеделски земи,
използвани за земеделско производство, е в
размер на 6 239 млн. лв. Средна площ на имот
е 8,15 дка, усреднена категория на земите –
4,15 (1-10 к), средна цена на покупка – 208,4
лв./дка. От притежаваните от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ към 31.03.2009 г. земеделски
земи, 80% са отдадени под наем или аренда на
земеделски производители. Приходите от продажби на инвестиционни имоти – земеделски
земи са в размер на 14 875 лева. Приходите от
аренди и наеми на земеделска земя са в размер на 3 269 лева Общият размер на приходите на дружеството към 31.03.2009 г. е 128
664 лева.
1.5. Фонд за земеделска земя „Мел инвест"
АДСИЦ
Фондът е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава
със закупуване на земеделска земя. Дружеството е създадено през март 2006 г. за срок от
седем години. Фондът ще купува земеделска
земя с цел последващото й отдаване под аренда. В стратегията му е предвидено и закупуване
на други имоти, но само ако се влоши ситуа257
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цията на пазара на земеделска земя. До 30 юни
2009 г. Фондът притежава 65 297,653 декара
земеделска земя на стойност 23 508 млн. лв.,
от тях 28 090 млн. лв. или 43,02% са земеделски земи разположени в землището на област Плевен. През първото шестмесечие на
2009 г. са придобити 386,461 дка на стойност
141 хил. лв. За същия период е извършена
продажба на 5185,2 дка земеделски земи на
обща стойност 1916 хил. лв. Всички придобити
от дружеството до момента имоти представляват земеделски земи като от тях 37,45% са
земеделски земи от трета категория. Общата
стойност на придобиване на имотите на дружеството към 30.06.2009 г. е 19493 хил. лв.,
като средната цена е в размер на 298,5 лв. на
декар.
1.6. „Агрофинанс" АДСИЦ
Фондът е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, създаден през 2006
година. Дружеството развива дейността си в
областта на инвестициите в недвижими имоти,
по-специално в земеделски земи. Инвестиционната политика на дружеството е да инвестира в
поземлени имоти в земеделски територии. Към
31 юли 2009 г. дружеството е придобило 123
060 декара качествена земеделска земя. Найголям дял в структурата на портфейла от земеделски имоти притежавани от дружеството по
райони към 31.07.2009 г. заема Северозападен район с 46 169 дка, или 37,53%, като
32,4% от всички парцели на „Агрофинанс" са
концентрирани в област Враца. На второ място
в структурата се нарежда Северен централен
район с 41 473 дка, което представлява 33,7%
от общия размер притежавана земеделска земя, следван от Североизточен район с 20 552
дка или 16,7%, и на четвърто място се нарежда Южен централен район с 14 866 дка или
12,08% от общия дял придобита на земя. Инвестираните средства от дружеството са в размер на 34 497 млн. лева. Средната инвестиционна цена на портфейла, с включени разходи е
280,32 лв./дка. „Агро Финанс” АДСИЦ приоритетно инвестира в земеделски имоти от първа
до шеста категория, които заемат 95,99% от
инвестиционния портфейл. От тях 84,21% са
земеделските земи от трета и пета категория.
1.7. Агроенерджи АДСИЦ
Фондът е учередено през 2007 г. и стартира 2008 г. официално на Българска фондова
борса. Целта на това е придобитата недвижи258

мост да се прехвърли в капитала на Агроенерджи АДСИЦ. Дружеството е насочило инвестициите си към два основни сектора – земеделие
и възобновяеми енергийни източници. Емисията
на дружеството е в размер на 18,5 млн. лв.,
разпределени в същия брой акции, с номинална
стойност от 1 лв. Собственият капитал е 24
млн. лв. Към юли 2009 г. в портфейла на дружеството със специална инвестиционна цел
има 70 хил. декара земеделска земя при средна изкупна цена 335 лв./дка. Дружеството има
намерение да осигурява и външно финансиране – банкови заеми и издаване на облигации.
Амбициите на мениджърския екип в следващите 2-3 години е да управляват портфейл от 500
хил. дка. Компанията инвестира в цялата страна, но засега приоритетна е Северозападна
България.
1.8. Акционерите на земеделски инвестиционен
фонд „Серес"
Фондът развива своята акционерна дейност като обикновено акционерно дружество.
То не е акционерно дружество със специална
инвестиционна цел. Земеделският инвестиционен фонд „Серес" е основан 2006 г. и е сред
най-крупните собственици на земеделска земя
след някои дружества със специална инвестиционна цел и държавата. Дейността на фонда е
комбинация от инвестиции в земеделска земя
(придобиване на земя и отдаването й под аренда) и развитие на земеделие. През 2008 г. земеделски инвестиционен фонд „Серес” развива
собствено производство на пшеница, царевица,
слънчоглед и рапица, които се отглеждат на 40
хил. дка земя, или близо една четвърт от притежаваните от фонда земи. В зависимост от
разположението, размера и качеството на земята, изкупната цена на един декар варира
широко в диапазона между 200 и 400 лв. Останалата част от площите се отдават под аренда. Инвестиционната програма на фонда
включва придобиване на нови земи, закупуване
на земеделска техника и машини, изграждане
на зърнобази и стопански структури. Генералната цел на фонда е да се превърне в голям
производител на земеделска продукция в България. Освен културите, които се отглеждат в
момента, дружеството е отворено за отглеждане и на други селскостопански продукти. В
началото на 2009 г. земеделски инвестиционен
фонд „Серес” е инвестирал в земеделска техника на стойност над 2 млн. евро. Целта е чувствително да се ускори развитието на земедел-
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ския бизнес на компанията, концентриран основно в Северна България. Капиталът на дружеството през 2009 г. е достигнал 45,1 млн.
евро. или в сравнение с 2008 г. е увеличен с
15 млн. евро.
1.9. „Феърплей Аграрен фонд”
Фондът развива свята дейност като обикновено акционерно дружество. Започва дейността си 2007 година в Северозападна България. „ФеърПлей Аграрен фонд” АД /ФАФ/ е
създадено с цел покупка и експлоатация на
земеделски земи и други недвижими имоти,
чрез отдаване под наем, лизинг или аренда,
продажба на земеделски земи и други недвижими имоти, посредничество при сключване на
сделки с недвижими имоти, комисионерство,
представителство на местни и чужди физически
и юридически лица, извършване на всяка друга
дейност, която не е забранена от закона или
поставена под разрешителен режим Понастоящем ФАФ развива дейност в три основни направления: поземлена собственост /покупка и
арендуване на земеделска земя/, растениевъдство /добив на зърнени и маслодайни култури/ и
животновъдство /млечно говедовъдство/. За
първото тримесечие на 2009 г. дружеството не
е придобило дълготрайни материални активи.
Към края на март 2009 г. ФАФ притежава над
61 000 дка земеделска земя във Северозападна
България. За разглеждания период на индивиN
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.

дуална основа дружеството е реализирало приход от продажби на земеделски земи и наеми
на обща стойност от 51 хил. лв.
2. Резултати на водещите АДСИЦ
От направената характеристика и анализ
на дейността на Акционерните дружества, явяващи се най-големите собственици на земеделски земи в България, и базирайки се също на
резултатите постигнати от всички останали
поземлени фондове в страната /над 60 Акционерни дружества/ можем да обобщим следното:
2.1. Изкупуване на земеделска земя
Първата дейност на всички поземлени инвестиционни фондове е изкупуване на земеделски земи с цел окрупняването им чрез последваща размяна на съседни парцели земи. Найголемият собственик на земеделска земя си
остава държавата. Тя притежава 2,35 млн. дка,
или 6,71% от аграрния фонд у нас, който е 35
млн. дка. От своя страна десетте най-големи
частни собственика на земя в България притежават 3,52% от аграрния фонд у нас, или 1,23
млн. дка. Сред първите трима най-големи собственици е Елана ФЗЗ АДСИЦ с 293 хил. дка,
следвана от Адванс терафонд АДСИЦ с 282
хил. дка и Серес с 217 хил. дка (табл. 1.).

Табл. 1. Собственици на земя в България за периода 2006-2009 г.
Фондове за земя / АДСИЦ
дка
%
Държавен поземлен фонд
Най-големи собственици на земя
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ
Адванс терафонд АДСИЦ
Серес АД
Агро финанс АДСИЦ
Агроенерджи АДСИЦ
Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ
Феърплей аграрен фонд АД
Винпром Пещера АД
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
Булленд инвестмънт АДСИЦ
Малки собственици
Общ аграрен фонд

2 350 000
1 232 187
293 000
283 000
217 000
122 000
81 026
70 364
64 000
51 342
29 755
21 700
31 417 813
35 000 000

6,71
3,52
0,84
0,81
0,62
0,35
0,23
0,20
0,18
0,15
0,09
0,06
89,77
100

Средна покупна
цена (лв)
350
243
219
243
300
280
235
298
200
301
208

Източник: От отчетите на Дружествата по данни на БАСЗЗ

2.2. Разпокъсаност на земеделската земя
Основните проблеми, които се срещат при
закупуването на земеделска земя са нейната
разпокъсаност и големия процент маломерни

имоти, както и големия брой съсобственици. В
много случаи тези собственици са разпръснати
из цялата страна и чужбина, което води до значително затрудняване и забавяне на самите
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сделки. Собствениците на маломерни имоти
притежават 31 417 813 дка или 89,77% от

общия аграрен фонд (фиг. 1.).

Източник: От отчетите на Дружествата по данни на БАСЗ

Фиг. 1. Структура на Общия аграрен фонд в България по собственици на земеделска земя за периода 2006 –
2009 г.

2.3. Арендните отношения
Друг основен проблем, се явява неправомерното ползване на земеделската земя и не
до там добре развитите арендни отношения.
Според Закона за арендата арендаторите са
сключили договори за поне 5 години, а в тях
липсва задължителна клауза за актуализация
на рентата. Арендните договори пък са с едногодишен срок за прекратяване, което забавя
прехвърляне при друг арендатор и също така,
ако собственикът иска да продаде земята си,
първо трябва да я предложи на арендатора.
2.4. Средна покупна цена на декар земеделска
земя
Средната покупна цена на поземлените
фондове за земя през 2006-2009 г. е 243
лв./дка. Над средната цена на придобиване на
декар земеделска земя се нареждат фондовете
за земя: Агроенерджи АДСИЦ – 335 лв./дка,
следван от Фонд за недвижими имоти България
АДСИЦ – 301,3 лв./дка и на трето място в класацията се нарежда Серес АД – 300 лв./дка.
Ръстът на цените през изследвания период
в рамките на средния за страната е 15–20%,
но не всички имоти имат еднакъв ръст. Този
ръст се отнася за имоти над 10 или 20 декара.
Причината за това е, че управлението на маломерните имоти излиза доста скъпо и не е икономически ефективно. Ето защо целта на всеки
притежател на земеделска земя е да има максимално количество земя във възможно най260

малък брой землища. Нормално е този процес
да стартира първо при големите собственици,
но не се изключва участието и на по-малките.
Все пак при по-малките това е по-трудно и се
предполага, че те ще се включат накрая - в
процеса на комасация.
Заключение
Засилването на процеса на замени между
отделните поземлени фондове с цел концентрация на земя на ниво землище и иницииране
на проекти за комасация на земята, заедно с
останалите големи собственици – държавата,
съответната община и някои от местните арендатори, които инвестират и в покупката на земя, ще даде силен тласък за развитие както на
пазара на земеделска земя, така и на земеделието в отделните региони, тъй като в момента
един от основните проблеми пред сериозните
производители е липсата на достатъчно големи
площи, върху които да развият своя бизнес.
Всички тези действия ще допринесат за устойчиво използване на земеделската земя в България.
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LAND INVESTMENT FUNDS: OPPORTUNITY FOR STEADY USE OF FARM LANDS
Svetla Madjarova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
During the last five years farm lands in Bulgaria have been steadily transforming into campaign assets. The
joint-stock companies /farm land funds/ are created with the specific goal of concentrating in the sector by
purchasing of their shares. This is also done by more and more foreign investment funds. In contrast with Europe,
where farm land is not a typical asset for investors, in Bulgaria the restitution of the nationalized land properties
created very active secondary market which afforded these joint-stock companies the opportunity to enter the
farm real estates market. After the restitution and the land reform, the farm land was fragmented into small
parcels with multiple owners. Now the farm land funds or the investors are trying to re-allot farm land on a market
principle, by buying up and uniting small parcels into large massifs. Main source of income for these funds will be
the price increase of farm land that results from its re-grouping, which creates conditions for effective agriculture.
The land investment funds are a new factor on the farm land market. By buying up the larger part of the total
agricultural land in the country investors will be able to start with its consolidation by exchanges between
themselves or with the government.
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ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО
ЖИВОТНОВЪДСТВО ВЪРХУ ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ
Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
В икономически аспект конкурентноспособността отразява възможността определен продукт да бъде продаден на по-ниска или равна цена от тази на конкурентите и разкрива конкурентния пазарен потенциал на
предприятието или производството. В този смисъл пред българското животновъдство стои въпросът да предлага на пазара продукти с качество и цена, отговарящи на европейските стандарти и изисквания на потребителите. Значителен приоритет потребителите отдават на подобренията при отглеждане на животните и хуманното
отношение към тях. Цел на настоящата разработка е да се изследва влиянието на конкурентноспособността на
българското животновъдство върху хуманното отношение към животните. За постигането на целта се решават
следните задачи: да се анализират факторите, оказващи влияние върху конкурентноспособостта на животновъдството и хуманното отношение към животните; да се разкрият възможностите за повишаване на конкурентноспособността и благосъстоянието на животните. Методите, които се използват за решаване на задачите са
анализ и синтез, исторически, системен и структурен подход. Очакванията от изследването са, че голяма част
от животновъдните ферми все още не са достатъчно добре запознати с механизмите на Общата селскостопанска политика за подкрепа на земеделските стопанства.
Ключови думи: фактори, животновъдни ферми, благосъстояние на животните
Key words: factors, animal farms, animal welfare

Стратегическа цел на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз е да се
повиши устойчивостта, конкурентносопрособността, производителността и екологичността
на земеделието и производството на суровини
и храни. Земеделието заема централно място
при решаване на ключовите проблеми на обществото, каквито са: изхранване на населението, опазване на природните ресурси, създаване на работни места, развитие икономиката на
регионите. Земеделието има съществено място
и в икономика на България. След провеждането
на аграрната реформа при прехода към пазарна икономика българското земеделие претърпя
дълбоки производствени, структурни и икономически промени. Откроиха се няколко тенденции, по-важни от които са: драстично намаление на животните и продукцията от тях –
месо, мляко – над 5 пъти, невъзможност на
селскостопанското производство и особено
животновъдството да задоволи нарастващото
потребителско търсене – вносът на месо от 51
хил.т. през 2001 г. достигна 154 хил. през
2008 г., произвежданото говеждо и телешко
месо задоволява само 21,5% от потребностите
в страната. Нашият пазар е напълно открит за
внос на продукция от другите страни на ЕС.
Поради по-голямата финансова подкрепа вносната продукция е по-евтина и конкурентноспособна в сравнение с нашата. Това е особено
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силно изразено за продуктите от животновъдството.
В икономически аспект конкурентноспособността отразява възможността определен
продукт да бъде продаден на по-ниска или равна цена от тази на конкурентите и разкрива
конкурентния пазарен потенциал на предприятието или производството. В този смисъл пред
българското животновъдство стои въпросът да
предлага на пазара продукти с качество и цена,
отговарящи на европейските стандарти и изисквания на потребителите. Значителен приоритет
потребителите отдават на подобренията при
отглеждане на животните и хуманното отношение към тях.
Цел на настоящата разработка е да се изследва влиянието на конкурентноспособността
на българското животновъдство върху хуманното отношение към животните.
За постигането на целта се решават следните задачи: да се анализират факторите, оказващи влияние върху конкурентноспособостта
на животновъдството и хуманното отношение
към животните; да се разкрият възможностите
за повишаване на конкурентноспособността и
благосъстоянието на животните.
Методите, които се използват за решаване
на задачите са анализ и синтез, исторически,
системен и структурен подход.

Надка Костадинова

Анализирането на условията и възможностите за стабилно и конкурентно развитие изисква да се направи оценка на състоянието на
животновъдното производство по някои основни показатели – брой животни, произведена
продукция – разкриващи влиянието на определени фактори върху конкурентноспособността.
За последните години в България се наблюдава
трайна тенденция към намаляване броя на жи-

вотните, спадане на тяхната продуктивност и
респективно – на получената продукция.
Животновъдството е основен източник на
мляко, месо, яйца. Важен показател и фактор
за неговата конкурентноспособност е динамиката в броя на животните и обема на тяхната
продукция. На табл. 1. са представени данни за
броя на животните в България по видове за
периода 2005-2008 г.

Табл. 1. Селскостопански животни по вид, хил. бр.
Видове животни
2005
2006
2007
01.11.2008*
Говеда
621,8
628,2
602,1
655
359,3
361,2
349,9
350
− в т.ч. крави
Свине
943,0
1012,7
888,6
900
Овце
1602,3
1635,4
1526,4
1600
1314,4
1296,1
1233,4
1290
− в т.ч. овце майки
Птици-общо
19514,9
20157,0
18700,0
19000
− в т.ч. кокошки
9548,6
10419,0
9252,0
9400
носачки
* Прогноза
Източник: МЗХ, Агростатистика

Изискванията на европейския пазар, свързани с добива на качествени и безопасни животински продукти предизвикаха окрупняване,
модернизиране и преструктуриране на животновъдните стопанства. По данни на отдел „Агростатистика” към земеделското министерство
за 2007 г. се наблюдава чувствително намаление в броя на фермите – 10,8%, като във
всички сектори е увеличен средния брой на
отглежданите животни и тази тенденция продължава и през 2008 г. Говедовъдните стопанства намаляват с 13,1%, стопанствата с овце

намаляват с 12,3%, а свиневъдните – с 13,8%.
Броят на всички животни през 2007 г. намалява
спрямо 2006 г. – говедата – с 4,2%, овцете –
с 6,7%, свинете – с 12,2%, а птиците – със
7,2%, но за 2008 г. се прогнозира минимално
увеличение в резултат на субсидиите от ЕС.
Спадът в броя на животните рефлектира върху
произведената животинска продукция – общото
производство на месо и мляко намалява. В
табл. 2. са систематизирани данни за производството на животинска продукция по видове
за периода 2005 – 2008 г.

Табл. 2. Производство на животинска продукция по видове
Видове продукция
2005
2006
2007
2008
Мляко общо хил. л.
1463,7
1471,4
1288,5
1277,4
1110
1249,4
1260,9
1114,9
− в т.ч.краве
овче
101,5
104,2
82
81
Месо общо, хил. т
228
230
225,6
20,5
30
23
− в т.ч. говеждо и телешко
свинско
75
75
70,9
птиче
98,8
105,5
115
108,5
Яйца, млн. бр.
1535
1585
1630
1508
Източник: МЗХ и НСИ

През 2008 г. в страната е произведено с
около 1% по-малко мляко спрямо 2007 г., а
през 2007 г. с 12,4% по-малко спрямо 2006 г.
Производството на всички видове млека е намаляло както в резултат на намаления брой
животни, така и поради неблагоприятните климатични условия в страната, които затрудниха
изхранването на животните и доведоха до на-

маляване на средната млечна продуктивност.
За стабилизиране на пазара в направление
„Мляко” от 01.04.2007 г. е въведена квотна
система. Чрез нея се цели постигане на баланс
между търсене и предлагане, осигуряване на
по-добър жизнен стандарт на фермерите и подобряване конкурентноспособността на млечните продукти.
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Общото производство на месо в страната
за 2008 г. е 225,6 хил.т. и е с 4,3% по-малко
от 2007 г., като най-голямо е намалението при
свинско месо – със 7%, следвано от птичето –
5,6%. От 2007 г. в България ежеседмично се
събират и докладват цените на окачественото и
класифицирано месо от свине и говеда по скалата (S) EUROP. Окачествяването и класификацията служат за база при определяне цената на
месото и стимулиране на производителите за
заплащане в зависимост от качеството.
С намаляване броя на животните суровинните ресурси за вътрешна реализация се ограничават и вносът на месо има все по-голяма

роля за допълване на нарастващия дефицит.
Външнотърговският стокообмен с животински
продукти оказва сериозно влияние върху развитието на животновъдството. Динамиката и
структурата на вноса и износа на тези продукти
са важен индикатор за конкурентноспособността на българското животновъдство. Те се определят от пазарното търсене, възможностите на
производството, взаимозаменяемост на стоките
и икономическата изгода от вноса. На табл. 3.
са представени данни за динамиката и структурата на вноса и износа на месо за периода
2005-2008 г.

Табл. 3. Внос и износ на месо по видове
2005
2006
Месо от:
внос
износ
внос
износ
Едър рогат добитък (ЕРД)
65486
211 82683
294
Дребен рогат добитък (ДРД)
135
8265
37 8189
Свине
41126
334 44725
250
Птици
44059
8481 42109 8054

в тона
2007
внос
износ
20112
4082
175
7123
83614
626
47753 17117

2008
внос
износ
20225
2340
773
6383
93994
1919
-

Източник: МЗХ, Агростатистика

България е традиционен производител на
месо от дребен рогат добитък (ДРД), но за
2008 г. вносът от това месо се е увеличил над
4 пъти, увеличен е вносът на свинско месо с
12%, увеличава се и вноса на птиче месо. Близо 4 пъти спрямо 2006 г. е спаднал вносът на
месо от едър рогат добитък (ЕРД) в резултат от
наложените много високи вносни мита от големите контрагенти Аржентина и Бразилия.
Значително нараства общият износ на месо през 2007 г. спрямо 2006 г. и е в резултат
на премахване на ограниченията за износ след
приемане на България за член на ЕС и нарастване на свободния достъп на български продукти на европейския пазар. Водещо в експортната
структура е птичето месо – 2 пъти спрямо
2006 г. е увеличен износът.
Но през 2008 г. износът на месо от ЕРД
намалява почти наполовина спрямо 2007 г., с
около 10% намалява износът на месо от ДРД.
Износът от свинско месо се увеличава около 3
пъти, обаче то има най-малък относителен дял
от общата структура на месото за износ – около 7%.
С изключение на месото от ДРД, България
внася в пъти повече от останалите видове месо, отколкото изнася. Тази тенденция показва,
че европейските страни разширяват своя пазарен дял, тъй като възможностите им за предлагане на разнообразни, висококачествени и по-
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силно субсидирани продукти са големи. Установената тенденция показва невъзможността на
говедовъдството, свиневъдството и птицевъдството да задоволят потребностите на вътрешния
пазар, което е индикатор за значително намалена конкурентноспособност и пазарна ориентация на българското животновъдство. Основни
причини за това състояние са намалената продуктивност на животните, ниската производителност на труда , остарялата материалнотехническа база, слабата механизация и иновативност, недостатъчната развъдно-подобрителна
работа и здравен ветеринарен контрол.
Достигането на конкурентни цени на животновъдните продукти е пряко свързано с хуманното отношение към животните. Морално
важен и значим е фактът, че за понижаване на
цените може да се прилагат методи на производство, които да окажат неблагоприятно въздействие върху благосъстоянието и здравословното състояние на животните. Взаимовръзката между грижата за животните и производствените резултати е сложна и противоречива,
защото и самата грижа е комплексна. Подобряването на условията за оглеждане на животните - примерно увеличаване на площта за отглеждането им – увеличава разходите на животновъдите. По-големите разходи могат да бъдат
покрити с по-високи доходи чрез ценови пре-
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мии за продукти, произведени от животни, отглеждани в по-добри условия [8].
През последните години се отбелязва увеличение на търсене на продукти, отглеждани
при хуманизирани технологии. Все повече се
търсят яйца, снесени от кокошки, които се гледат органично или във ферми на свобода. Проучване през 2009 г. на екофондация „Четири
лапи” у нас показва, че 10% от клиентите си
купуват по-скъпите с 20% екояйца. В същото
време 90% от яйцата в търговската мрежа в
България са от кокошки, гледани в клетки. Тези
яйца, освен че са произведени при нехуманно
отношение към птиците, са и вредни за здравето, тъй като в тях има химикали.
От 2012 г. голяма част от българските
производители на яйца са заплашени от фалити, заради изискванията на ЕС към отглежданите в клетки носачки.
Подобренията при отглеждане на животните и увеличение на благосъстоянието им може
да се постигне с малко увеличение на цената,
заплащана от потребителите [9]. Но те продължават да очакват и търсят ниски цени. В резултат на това всяко повишение на производствените разходи ще се отрази на производителите
и те ще реализират загуби или по-ниски печалби, поне в краткосрочен план. Тези краткосрочни ефекти могат да се предотвратят чрез
отпускане на субсидии.
Обобщавайки резултатите от проучването,
се налага изводът, че влиянието на конкурентноспособността върху хуманното отношение
към животните е противоречиво. От една страна, повишаването на конкурентноспособността
е свързано с повишаване броя на животните и
продукцията от тях, което производителите
постигат с нехуманизирани производствени
технологии. От друга страна – потребителите
търсят животински продукти от свободно отглеждани животни, но нямат готовност да платят
тяхната по-висока цена.
В резултат на проведеното изследване могат да се посочат следните възможности за
повишаване на конкурентноспособността на
българското животновъдство и благосъстоянието на животните: максимално усвояване на
помощите по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС; ефективно изразходване на
бюджетните средства; предоставяне на безплатни консултантски услуги на фермерите;
целева подкрепа на млечния сектор, както по
отношение на текущите производствени разходи, така и за инвестиции; подкрепа за животно-

въдството в планинските и полупланински райони чрез помощите на база на ползваните
ливади и пасища, както и чрез инвестиции за
изграждане на малки преработвателни мощности; модернизация на фермите чрез подобряване
на материално-техническата им база, повишаване на механизацията и иновационната активност; възобновяване на оригинални български
породи, технологии и продукти, които в найголяма степен отразяват специфични природни
условия в отделни райони на страната; организиране на по-широка информационна кампания
относно възможностите на фермерите да се
възползват от европейските структурни фондове за реализиране на инвестиции, които ще
повишат ефективността на производството и
хуманното отношение към животните.
Голяма част от животновъдните ферми все
още не са достатъчно добре запознати с механизмите на Общата селскостопанска политика
за подкрепа на земеделските стопанства. Подобряването на информационната среда, обучението и съветите за животновъдите ще бъдат
от съществено значение за повишаване на достъпа им за обществена подкрепа, а заедно с
това за увеличаване на адаптивността им, конкурентноспособността и хуманното отношение
към животните.
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EFFECT OF THE COMPETITIVENESS OF BULGARIAN ANIMAL HUSBANDRY ON THE
HUMANE ATTITUDE TO ANIMALS
Nadka Kostadinova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
In economic aspect the competitiveness reflects the possibility of a particular product to be sold at a lower or
equal price than the competitors’ one and reveals the competitive market potential of the enterprise or the
production. Consumers pay considerable attention to the improvements in animal breeding and the humane
attitude to animals. The objective of the following paper is the study effect of the compatibility of Bulgarian animal
husbandry on the humane treatment of animals. The aim is to be accomplished through the following tasks:
analysis of the factors influencing the compatibility of the animal husbandry and the humane treatment of animals;
outline of the existing opportunities for improving compatibility and animal welfare. The methods applied for
completing the tasks are: analysis and synthesis, historical, systematic and structural approach. The expected
outcome of the research is that big part of animal farms are not acquainted quite well the Common agricultural
policy mechanisms for the support of the agricultural farms.
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КОЗЕВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Огнян Хубенов
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Голям брой фактори с комплексно действие могат да влияят върху развитието на подотрасъла козевъдство в България. Специфични особености на подотрасъла и значението му за страната. Универсална продуктивност – мляко, месо, кожи, вълна, пух и други; сезонност на производството; определяне на компонентите,
групите и комплекса от фактори, създаващи предпоставки за устойчиво развитие на козевъдството в България:
абиотични фактори и тяхното влияние върху устойчивото развитие – географско местоположение, надморска
височина, релеф, климат, почви и други; биотични фактори и тяхното влияние върху устойчивото развитие –
растителност, животни, генетично разнообразие, породи кози; антропогенния фактор с решаващо значение за
устойчивото развитие – въздеиствие върху околната среда, законодателна основа, икономически и социални
програми при селекцията на животните и за пазара на продукция от козевъдството.
Ключови думи: козевъдство, устойчиво развитие, ефективност
Key words: goadbreeding, sustainable development, effectiveness

Увод
Концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически растеж, който е в състояние да задоволи нуждите на съвременното общество от благосъстояние (с всичките му социално-демографски и здравни особености) в
дългосрочен план, без да лишава бъдещите поколения от възможността да задоволят своите
нужди. По-конкретно устойчивото развитие
предполага да се избират и насърчават стратегии за икономическо развитие, съобразени с
опазването на околната среда и биологичното
равновесие на Земята.
Теория за устойчиво развитие: Стремеж за
политика и начин на живот на населението и
преди всичко състояние на икономиката, при
което се използват безотпадни технологии, залага се на използването на възобновимите суровини, разчита се на рециклирането като целта е експлоатация на природата без промяна в
нейните параметри, които влияят на човешкия
живот.
Резултати и дискусия
Устойчивото развитие е в дневния ред на
всички правителства в Европа и много мерки се
предприемат, за да се гарантира, че природните ресурси няма да се използват във вреда на
бъдещите поколения.
Устойчивото земеделие и производството
на храни наистина са много подходящи въпроси, тясно свързани с регионалното развитие и
по този начин с отглеждането на кози. Освен
това, концепцията за „устойчиво развитие" ясно

е повлияна от политиката на ЕС за земеделски
производители за повече от десетилетие.
Земеделските практики при отглеждането
на кози, са до голяма степен екологично чисти,
социално и културно съвместими, желателни
или дори, необходими за развитието на селските райони и от полза за опазване на ландшафта
в незащитените по специалните програми територии. Освен това, отглеждането на кози допринася съществено за поддържането на биологичното разнообразие, тъй като генетичното
разнообразие, сега е международно прието като ценен ресурс, и е все още доста добре поддържано в местно адаптирани видове и породи
овце и кози в най-добрия възможен начин, т.е.
чрез доброто отглеждане и използване.Подобро управление на пасищата и избягване на
прекомерна паша, дава възможност да се преодолеят негативните последици от загуба в ботаническото разнообразие и ерозията на почвата, върху високопланински и други чувствителни пасища. Дребните преживни животни, наистина могат да играят важна роля за устойчивото използване на по-голяма гъвкавост и варианти при системите за производство в козевъдството, така че да съответстват на местните нужди и условия.
Голям брой фактори с комплексно действие могат да влияят върху развитието на подотрасъла козевъдство в България:
− Абиотични фактори и тяхното влияние
върху устойчивото развитие – географско местоположение, надморска височина, релеф, климат, почви и други;
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−

Биотични фактори и тяхното влияние
върху устойчивото развитие – растителност, животни, генетично разнообразие, породи кози;
− Антропогенния фактор с решаващо значение за устойчивото развитие – въздействие върху околната среда, законодателна основа, икономически и социални програми при селекцията на животните и за пазара на продукция от козевъдството.
Козевъдството в България определено бележи спад през последните няколко години,
както като брой стопанства, така и на отглежданите в тях животни. Само козите – майки са
намалели от 447 хил. бр. през 2007 г. на 412
хил. бр. през 2008 г. до 346 хил. бр. през
2009 г., което прави над 100 хил. бр. или около 23% намаление за кратък период от време.
Козевъдните стопанства през май 2009 г. намаляват с 21,0% спрямо май 2008 г. Броят на
козите – майки намалява с 15,9%, а средния
брой кози – майки, отглеждани в стопанство се
увеличава с 3,7%.
Подобна е картината и при другите видове
и категории животни. Млечните крави от 342
хил. бр. през 2007 г. на 303 хил. бр. през
2009 г. и овцете – майки от 1269 хил. бр. на
1159 хил. бр.
Козевъдството все още дава възможности
за изява, като евентуална компенсация на кризата на фермерите и стопаните в България. За
да направят правилна преценка на дейността и
да постигнат положителни икономически резултати, фермерите трябва да бъдат запознати с
някои особености на подотрасъла козевъдство
и състоянието, динамиката и възможността за
реализация на вътрешния и външните пазари.
Географското местоположение и природно-климатичните условия на България са изключително подходящи за развитието на козевъдството.
Козите се отличават с голяма адаптивност
и много добра аклиматизация и могат да бъдат
отглеждани, както в равнинните, така и в полупланинските и планинските части на страната.
Козите имат широка хранителна база използват разнообразна растителност – тревна,
храстовидна и дървесна, като над 120 ботанически вида в това число и билки могат да участват в менюто на козите. Изключително подвижни, те могат усвояват фуражи на трудно
достъпни терени за другите видове домашни
животни. Козите и овцете консумират и някои
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отровни за говедата растения и се използват за
почистване на пасищата без употребата на химикали и получаването на екологично чиста
продукция с по–малко разходи.
Козите могат да се използват и превантивно за прочистване от растителност на пожароопасни райони без допълнителна механизация.
Продължителността на пасищния период
обикновено е над половин година, което снижава разходите за фураж и като цяло на единица
добита продукция. Козите са животните с найвисока относителна млечна продуктивност. При
високопродуктивните породи се постига средно
15-20 пъти по-висока млечност спрямо живото
им тегло или 800-1000 л лактационна млечност на животно.
Козето мляко е с много добри диетични
качества. По аминокиселинен състав е найблизко до майчиното мляко и не предизвиква
алергии на белтъчна основа. Възможни са
алергии на основата на млечната захар (лактоза), които могат да се избегнат при подквасване на млякото и получаване на козето кисело
мляко. При протичане на млечно-киселата
ферментация лактозата се усвоява от млечнокиселите бактерии и не предизвиква алергии.
Мазнините са под формата на микросфери и са също много лесно усвоими от организма. Козето мляко съдържа готов витамин А и
някои водно разтворими витамини, макро - и
микроелементите – калции, фосфор, калии,
желязо, магнезии, кобалт и др. от минералните
вещества. Козето мляко съдържа малко каротин (провитамин А) и по тази причина е бяло на
цвят.
Освен за пряка консумация козето мляко
се използва за приготвянето на козе кисело
мляко и козе сирене с високо качество. Козето
мляко и продуктите получени от него са изключително подходящи за малки деца, болни и възрастни хора и като цяло за всички възрастови
групи.
Според Дирекция “Агростатистика” към
Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) към 1 май 2009 г. козите намаляват до
620,4 хил. броя (-15,0%) спрямо 1 май 2008 г.
Намалява и броя на стопанствата, отглеждащи
кози с 21,0% (табл. 1.).
Табл. 1. Козевъдни ферми
Показатели
Кози
(общо)
Кози (хил. бр.)
620,4
Изменение 2009/2008
-15,0%

Кози
(майки)
346,2
-15,9%

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КОЗЕВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Стопанства (хил. бр.)
Изменение 2009/2008
Среден брой животни на
стопанство
Изменение 2009/2008

(продължение)
124,4
122,4
-21,0
-20,9%
5,0
2,8
8,7%

3,7%

Само в 2,5% в стопанствата се отглеждат
десет и повече кози-майки и в тях се отглеждат
25,1% от всички кози-майки в страната.
За периода 01.11.2008 г.–30.04.2009 г. в
страната е произведено общо 561,2 млн. л
мляко, от които 512,4 млн. л краве мляко
(91,30%), 31,9 млн. л овче мляко (5,68%),
14,5 млн. л козе мляко (2,58%) и 2,4 млн.л
биволско мляко (0,43%).
Освен за млечна продуктивност козите се
използват и за добив на месо. Месото от млади
животни не отстъпва по хранителни и вкусови
качества на агнешкото месо, а в някои случаи
е и по – предпочитано и е търсено и високо
ценено на вътрешния и външните пазари.
За същия период 01.11.2008 г.–30.04.2009
г. са заклани 165,5 хил. бр. кози.
От ангорската, кашмирската, оренбургската и някои други породи се получава ангорска вълна и пух, едни от най–фините естествени
материи също високо ценени на пазара. Получават се и кожи с голяма здравина и износоустойчивост за нуждите на кожарската промишленост.
Производството на продукция от козевъдството би трябвало да се облагодетелства от
липсата на квоти за износ за страните от Европейския съюз и други страни.
Търсенето на продукция от козевъдството
на външните пазари е голямо, като цените са
благоприятни и обикновено по-високи от тези
на кравето мляко и млечни продукти.
Наблюдава се и голямо разнообразие от
продукти, като само във Франция се предлагат
над 130 вида козе сирене, което може да се
приложи и у нас.
Козевъдството дава възможност за развитието на семеен бизнес, като може да се участва по програми към МЗХ и социалното министерство, разработени за отглеждането на различен брой животни.
Козевъдството предоставя възможност за
развитието на биологично производство и продукция все по-търсена на външните пазари.
Дотук бяха разгледани някои по-значими
предимства на подотрасъла, но отглеждането
на кози може да бъде свързано и с някои не-

достатъци, с които трябва да бъдат запознати и
производителите.
Съобразно действащото местно и европейско законодателство отглеждането на поголям брой животни е разрешено само извън
населени места в подходящи за това сгради.
Възможно е използването на стари сгради,
ако отговарят на изискванията. Проектирането
и изграждането на нови сгради и съоръжения
изисква допълнителни инвестиции и попродължителен период от време.
Голяма част от животните са с местен
произход и с посредствена продуктивност. Необходимо е подобряване на породния състав,
което също изисква допълнителни средства и
време.
Възникването на заболявания може да доведе до продължителни карантини без реализация на продукцията и дори до ликвидирането на
животните в района.
Козите
спадат
към
сезоннополицикличните животни и в козевъдството има
изразена сезонност, което показва, че не се
получава продукция през цялата година.
Периодът от ноември до април, май на
следващата година е свързан предимно с разходи и без да има съществени приходи за фирмата.
Механизирането на най-трудоемкия процес – доенето е възможно, но е необходимо
определено ниво на селекция за получаване на
животни със сходни показатели за млечност
(изравненост на стадото). Съвременните доилни инсталации са скъпи и изискват също допълнителни инвестиции.
В повечето ферми труда е с ниско ниво на
механизация, непривлекателен и ангажиращ.
Изводи и препоръки
Намаляването на броя на козите през последните години се дължи и на липса в застъпване на поколенията. Предимно възрастни хора
се занимават с отглеждането на кози, които не
се заменят с по-млади. По информация на МЗХ
само около 7% от заетите в земеделието са
под 35 годишна възраст.
Неконтролираното отглеждане на кози
може да доведе до екологични проблеми, особено в места с млади горски насаждения. Забранено е отглеждането на кози в защитени територии. В райони с рудодобив и преработка в
млякото се съдържат тежки метали и арсен.
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Въпреки наблюдавания спад, козевъдството запазва значението си за страната, като алтернатива в продукцията от животновъдството.
Системите за производство в козевъдството трябва да бъдат насочени към качеството,
безопасността, сигурността и в хармония с
околната среда, за да могат да играят важна
роля в устойчивото развитие в нашата страна.
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PREREQUISITES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN GOAT OF BULGARIA
Ognyan Houbenov
D. A. Tsenov Academy of Econcomics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Number of factors with complex action may influence the development of sub-goat in Bulgaria. Specific
features of the sub and its significance for the country. Universal productivity - milk, meat, hides, wool, down and
others; seasonality of production; determining components, groups and complex factors that create conditions for
sustainable development of goat farming in Bulgaria: abiotic factors and their impact on sustainable development geographical location, altitude, topography, climate, soils, etc.; biotic factors and their impact on sustainable
development - vegetation, animals, genetic diversity, breeds of goats; anthropogenic factors critical to sustainable
development - vazdeistvie environmental, legal basis, economic and social programs in animal breeding and market
production of goat.
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Резюме
За постигане на устойчиво развитие и ползване на природните ресурси съществена роля имат изследванията, насочени към оценяване влиянието на стресовите фактори на околната среда върху растителните организми и търсене на възможности за преодоляване на негативните ефекти от тях. Абиотичните и биотични стресови въздействия предизвикват промени в нормалните физиологични процеси на всички диви и културни растения и водят до драстично понижаване на добивите и до влошаване на качеството на продукцията. Засушаването
и засоляването на почвите, хербицидите и вирусните инфекции са основни стресови фактори на околната среда, които затрудняват получаването на екологично чиста продукция. Спектралните дистанционни и вирусологичните изследвания предоставят възможност за ранна и обективна оценка на състоянието на растенията, на
тяхната реакция на измененията на околната среда. Тази оценка е от съществено значение за подобряване и
навременно взимане на управленчески решения за получаване на качествена продукция, което е едно от найважните условия за постигане на устойчиво развитие и устойчиво земеделие.
Ключови думи: абиотичен и биотичен стрес, дистанционни изследвания, вируси, засоляване, хербициди
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Увод
Глобалните проблеми, пред които е изправено човечеството са тясно свързани и взаимно
зависими и трябва да се разглеждат като единна система от динамично променящи се явления. Задълбочаването на тези проблеми и усилията за решаването им водят до значителни
промени в количествените и качествените характеристики на целия комплекс регионални
или локални социално-икономически проблеми
на общественото развитие. Поради това за решаването им са необходими обединените усилия на всички държави както и обща методологична основа, чрез която да се балансират приоритетите в развитието на съвременната цивилизация. Тази необходимост предизвиква появата на научно-обоснованата концепция за устойчиво еколого-икономическо развитие в глобален и регионален мащаб. Преходът към устойчиво развитие обаче изисква оптимално дефиниране на неговите принципи, цели, задачи и
инструменти, както и разкриването на конкретните
природни
условия,
социалноикономически фактори и научно-технически
предпоставки за осъществяването му [1].
Главният проблем, пред който сме изправени днес по повод на идеята и практиката на
устойчивото развитие е ясен, но същевременно
сложен и труден за решаване поради факта, че
на международно равнище, както и в отделните

страни, се вземат много важни решения за
действие, които след това не се изпълняват или
се изпълняват в ограничен обем. Днес устойчивото развитие се възприема като начин на използване на природните ресурси, който цели да
задоволи човешките нужди като същевременно
запазва естествения баланс в околната среда,
така че тези потребности да могат да бъдат задоволявани както в текущия момент, така и в
далечното бъдеще. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:
постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт и опазване и
подобряване на околната среда и за в бъдеще
[2].
Физиологичното състояние на растенията
е показателно за тяхната продуктивност и адаптивност към стрес и е общ признак за средата,
в която те растат. Усилията на учените през
последните години са насочени към изясняване
на някои аспекти относно връзката между
спектралните отговори и физиологията на растенията в условията на стрес [3]. Засушаването
и засоляването на почвите са основни проблеми на околната среда, които силно засягат растежа и добива на културните растения. Те са
сред най-важните абиотични стресове, ограничаващи реколтата в безводни или засушени области, където съдържанието на сол в почвата е
естествено високо [4]. Те засягат много физи271
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ологични, морфологични и биохимични процеси, включително кълняемостта на семената,
растежа и поемането на вода и хранителни вещества от растенията.
В екологията и съвременното земеделие
особено внимание се отделя на влиянието на
хербицидите и вирусните инфекции. Още от
началото на приложението на хербицидите тяхното използване за плевелен контрол беше интензивно. Едва през последните три десетилетия беше признато, че те могат да бъдат вредни
за човека и околната среда. Засега броят на
публикуваните резултати, отнасящи се до действието на остатъчните количества агрохимикали върху техните основни мишени - растенията,
е все още недостатъчен. В последно време се
провеждат активни изследвания с цел да се намали приложението им и да се уточнят приемливи дози за тяхното използване.
Растителните вируси са патогени, причиняващи заболявания по земеделските култури,
които водят до драстично снижаване на добивите от тях и до влошаване на качеството на продукцията до такава степен, че тя загубва търговска стойност. Научните съобщенията за въздействието на вирусните инфекции върху физиологичните процеси на растенията са оскъдни и противоречиви. Напоследък се обръща
сериозно внимание на устойчивостта на растенията, индуцирана от някои салицилови производни като средство за намаляване използването на пестициди и получаването на екологично
чиста продукция.
В тази работа са разгледани спектралните
дистанционни и вирусологични методи и някои
техни приложения за оценка на реакцията на
растенията на неблагоприятните условия на
околната среда, която е предпоставка за ранно
или навременно взимане на управленчески решения за опазване на природата и постигане на
устойчиво развитие и устойчиво земеделие.
1. Методи за ранна диагностика на увреждания
и болести по растенията
1.1. Спектрални дистанционни изследвания
Дистанционните изследвания (ДИ) са методи за придобиване на данни, отнасящи се до
някои свойства на обекти, материали и природни явления, с регистриращо устройство без
физически контакт с признаците, които се наблюдават. Учените, прилагащи ДИ, могат да събират голямо количество данни бързо и ефективно, както и бързо да получават интерпретиращи резултати. Тези методи са неразрушител272

ни и неинвазивни и даден обект може да бъде
анализиран многократно без увреждания.
Едно възможно приложение на ДИ е при
оценяването и управлението на природни площи. През последните 40 години ДИ осигуряват
ценна информация за управлението на селскостопанската продукция. В тази област те са
съсредоточени върху спектралните и пространствени свойства на растителността и на заобикалящата ни природа. Изменения в тези характеристики могат да се измерват във времето и
да помогнат в разбирането на това, което се
случва на дадена площ. Данните и сенсорите,
които се използват за тяхното събиране, зависят главно от целите на потребителите.
Спектралните ДИ са методи, чрез които се
регистрира отразената и излъчена от обектите
радиация във видимата и инфрачервената (ИЧ)
области на спектъра. Научните изследвания
допринесоха за развитието на тези методи чрез
натрупване на знания за това как се изменя отразената или излъчена радиация от листата на
растенията в зависимост от тяхната текстура,
дебелина, цвят или възраст, от типа на растителния вид, концентрацията на биохимикали, от
хранителния режим и водно съдържание, и от
други условия на околната среда [5]. Специфичните свойства на растителността и дали тя
е здрава или болна влияят на количеството и
качеството на отразената или излъчена от тях
радиация.
На фиг. 1. е показана типична спектрална
отражателна характеристика (СОХ), т. е. отразената от здрав зелен лист от соево растение
радиация. Листните пигменти хлорофил а и б,
каротеноидите (жълти и оранжеви) и антоцианидите (червени пигменти) поглъщат голяма
част от радиацията до 700 nm. Хлорофилът
поглъща над 90 % в UV, синята (450 nm) и
червената (680 nm) област на спектъра като
причинява леко повишаване на радиацията в
зелената област (550 nm).
Листните пигменти, главно хлорофилът,
са основен фактор в отражателните свойства
на листата в UV и видимата област на спектъра.
В близката ИЧ област (750-1350 nm) отразената от листата радиация е висока, тъй като листните пигменти не поглъщат повече падащата
радиация.
Хлорофилът на листата и различното поглъщане на радиацията в различните дължини на
вълните създават база за регистриране на отразената радиация с различни технически средства, като широколентови радиометри, които са
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използва халогенна лампа, осветяваща равномерно повърхността на обекта. Управлението
на спектрометъра и съхраняването на данните
от измерванията се осъществява от портативен
компютър, работещ със специализиран софтуер.
На фиг. 3. са показани нетретирани (контролни) растения от грах във фаза на развитие 4
лист и третирани с две концентрации 2,5 μM и
25 μM на хербицида асифлуорфен.
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Фиг. 1. Отразена радиация от зелен соев лист

типични за съвременните спътникови платформи, или с хиперспектрални сенсори, които измерват отразената радиация в тесни вълнови
интервали. Тези средства могат да се разполагат на космически станции, спътници, самолети,
както и да работят на земята (автоматични или
ръчни за работа на полето).
В нашите изследвания данните за отразената от листа на растения, подложени на стресови фактори на околната среда, радиация са
регистрирани с многоканален спектрометър
USB2000 (Ocean Optics) във видимата и близката ИЧ области на спектъра (450-850 nm) със
спектрална разделителна способност (полуширина) 1,5 nm [6]. Измервания са проведени на
специализирана експериментална установка в
лабораторни условия (фиг. 2).

а)
б)
в)
Фиг. 3. Растения от грах: а) контролни и третирани с
б) 2.5 μM и в) с 25 μM асифлуорфен

На фиг. 4. са показани осреднените СОХ
от по 25 листа от всеки вариант. Статистически
достоверни са разликите между СОХ на третираните с 25 μM асифлуорфен и СОХ на контролните растения в зелената (520-580 nm),
червената (690-720 nm) и близката ИЧ (720750 nm) области.
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Фиг. 2. Експериментална установка за измерване на
отразената от листата радиация

Светлинният сигнал от изследвания обект
се довежда до входния процеп на спектрометъра с помощта на гъвкав световод с монтиран
сменяем обектив. Като източник на светлина се

Wavelength, nm

Фиг. 4. Осреднени СОХ на грахови растения, третирани с хербицида асифлуорфен

На фиг. 5. са показани осреднените СОХ
от по 20 нетретирани и заразени със спори на
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гъбата ръжда млади пшеничени растения . Разликите между тях са статистически достоверни
в червената и близката ИЧ области.
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Фиг. 5. Осреднени СОХ на листа от пшеница

На фиг. 6. са показани осреднените СОХ
от по 25 листа на доматени растения, контролни и заразени с вируса на доматената мозайка
ToMV (Tomato mosaic virus). Статистически
достоверни разлики са установени в зелената
област (550 nm), червения ръб (703 nm) и в
близката ИЧ област.
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Фиг. 6. Осреднени СОХ на листа от домати

1.2. Вирусологични изследвания
Вирусните болести се разглеждат като биотични фактори, които причиняват поражения
върху растенията с голямо икономическо значение. Те предизвикват промени в метаболизма
на инфектираните растения, във фотосинтезата
и в ензимната активност, които водят до драстично понижаване на добивите от тях и до влошаване на качеството на продукцията до такава
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степен, че в някои случаи могат да се окажат
фактор, ограничаващ производството на дадена
култура [7]. Много патогени причиняват дискретни огнища на заболяване в културните растения вследствие на нееднаквото оцеляване,
пристигане на вектори или пътечково разпределение на благоприятен микроклимат в засетите
площи. Вирусите причиняват външни и вътрешни изменения в растенията. Външните изменения се отнасят до формата, размера и оцветяването на различни части на растенията. Вътрешните изменения засягат клетките и те могат
да бъдат класифицирани в три категории:
− некроза - бързо загиване на клетките
под влияние на проникналия в тях вирус;
− хиперплазия - изразява се в изобилен
растеж и диференциране на клетките.
Проявява се при някои мозайки, формиращи мехурести петна с повече
хлоропласти, които са следствие на
бързия растеж на клетките на листата;
− хипоплазия - задържане растежа на
клетките. Проявява се при мозайките в някои участъци на листата се наблюдават по-дребни клетки с по-малки или
липсващи междуклетъчни пространства и с по-малко хлоропласти.
Вирусните инфекции причиняват сериозни
промени във физиологичните процеси на растенията и най-вече във фотосинтезата, особено
вирусите, причиняващи симптоми на мозайки.
Вирусите влияят пряко върху хлоропластите
или косвено върху обмяната на веществата на
болните растения. Измененията се изразяват в
понижаване активностата на фотосинтезатата
(до 40%) поради повредата на хлоропластите и
поради натрупване на скорбяла. Има случаи
когато инфекцията води до тъмнозелено оцветяване и в такива случаи енергията на фотосинтезата е по-голяма в сравнение със здравите растения [7].
Ранната диагностика позволява ранното
провеждане на борбата срещу вирусните болести и е от особено значение за вирусите,
преносими със семена и от вектори насекоми.
При тези вируси дори едно болно растение да
има в посева, инфекцията бързо се приема и
разпространява от векторите, които може да
бъдат листни въшки, трипси или белокрилки.
Тези насекоми са бързо подвижни, посещават
много растения и за много кратко време разпространяват вируса по другите растения в по-
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сева. Така те могат да предизвикат епидемично
разпространение на дадена вирусна болест.
В настоящия момент се използват три групи вирусологични методи - серологични, електронно-микроскопски и молекулярни:
1. Серологични методи
Серологичните техники са основани на
свойствата на обвивния протен на вирусите. За
диагностика на растителните вируси в листа,
плодове и семена на болни растения повече от
30 години широко се използва методът на ензимно-имунологичното свързване (Enzime linked
immunоsorbent assay - ELISA) като икономически най-изгоден и бързо изпълним Идентифицирането на вируса се осъществява с различни
варианти на ELISA - с поликлонални антисеруми или със специфични моноклонални антитела [8]. Доминиращ е т. н. вариант двойно антитяло сандвич DAS - ELISA (double antibody
sandwich), известен още като диретна ELISA.
При тази техника върху плаката се адсорбира
първото антитяло, коeто представлява гамаглобулин (IgG), извлечен от антисерума за даден
вирус. Върху него се наслоява антигена и след
взаимодействието им се накапва маркирано с
ензим второто, също специфично за вируса
антитяло. В случая се оценява захванатото антитяло. Получени чрез ELISA екстинкционни
стойности се измерват със спектрофотометър
ELISA Rider (фиг. 7.), при дължина на вълната
405 nm. Методът се характеризира със специфичност за всеки конкретен вирус, чувствителност и точност, подходящ е за анализиране на
голям брой проби.

Фиг. 7. Спектрофотометър ELISA Rider

2. Електронно-микроскопски методи
С тях могат да се идентифицират вирусите
по морфологията на вирусните частици или по
цитоплазмените включения в инфектираните
тъкани, наблюдавани в ултратънки срези. На
фиг. 8. е показана морфологията на вируса на

доматената мозайка ToMV в тютюневи листа,
наблюдавана, чрез електронен микроскоп
ЭMB100Б (Электрон) с разделителна способност 5 ангстрьома [9]. Този метод обаче не е
подходящ за масова диагностика, защото не
позволява анализ на голям брой проби.

Фиг. 8. Морфология на вируса на доматената мозайка

3. Молекулярни методи
Молекулярните методи за диагностика на
вирусите се основават на свойствата на вирусната нуклеинова киселина (рибонуклеинова РНК или дезоксинуклеинова - ДНК). През последните 20 години един от най-широко разпространените методи в растителната вирусология е методът на полимеразната верижна реакция (Polymerase Chain Reaction - PCR). Създаден през 1986 год., този метод намира много
широко приложение в растителната вирусология поради високата си чувствителност и специфичност. Тъй като преобладаващата част от
растителните вируси е изградена от РНК и първата стъпка е подготовка на ДНК копие на вирусната РНК като се използват праймери, които хибридизират с комплементарен участък от
РНК и ензима обратна транскриптаза. Осъществява се процесът обратно транскрибиране, а
методът се нарича обратно транскрибираща
полимеразна верижна реакция.
Изводи
Дистанционните изследвания чрез отразената от обектите радиация дават възможност за
ранно, ефективно и обективно откриване и
оценяване на реакцията на растенията на изменящите се фактори на околната среда. Ранната
вирусологична диагностика може да предотврати вирусните епидемии чрез провеждане на химическа или биологическа борба срещу вирус-
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ния патоген. Съвместното използване на дистанционните и вирусологични методи предоставя достоверна количествена оценка за влиянието на болестите и стресовите фактори на околната среда върху растителните организми, която е от съществено значение за подобряване и
навременно взимане на управленчески решения
за получаване на качествена продукция и устойчиво земеделие.
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SPECTRAL REMOTE SENSING AND VIROLOGICAL INVESTIGATIONS OF CULTURAL
PLANTS FOR SUSTAINED DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF NATURAL
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Abstract
To achieve sustainable development and use of natural resources it is of essential importance to carry out
investigations of environmental stress factors on the plant organisms and to search for possibilities to overcome
the negative effects stemming from them. The abiotic and biotic stress factors cause changes in the normal
physiological processes in all cultural and wild plants and lead to a dramatic reduction of yields and to deterioration
of the harvest quality. Drought and salinity of soils, herbicides and viral infections are basic problems of
environment and render difficulties on the road to production of ecologically friendly crops. Spectral remote
sensing and virology studies give the possibility for early, efficient and objective disclosure of plant health and
evaluation of plant responses to different stress factors. This evaluation is of essential importance for timely
decision making and management improvements on the way to quality production what is one of the most
important conditions to arrive at sustainable development and stable agriculture.
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БАЛАНС НА ПРИРОДАТА И НЕРАВНОВЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Балин Балинов
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Резюме
В природата преди появата на човека е съществувал баланс, осигуряващ устойчиво развитие на живата и
нежива материя. Човека, като разумно същество със своята поява, започва постепенно да нарушава този баланс, без да съзнава в достатъчна степен, че унищожава собствените си условия за живот, така и на останалия
жив свят. И двата модела на развитие на икономиките по света-планова и пазарна икономика не успяха да
постигнат баланс в човешкото развитие с природата и сега плодовете от нарушения баланс се берат от цялото
човечество. Света е изправен пред световна икономическа криза, нарушен енергиен баланс и ускорено изчерпване на ресурсите на планетата. Човечеството трябва да помогне за възстановяване на баланса, така че да
запази себе си и природата за бъдещите поколения.
Ключови думи: нарушен енергиен баланс, баланс на природата, планова и пазарна икономика, устойчиво
развитие
Key words: disturbed energy balance, global economic crisis, balance of nature, sustainable development,
planned and market economy

Увод
Постигането на устойчиво развитие изисква балансираност между икономическия растеж
и околната среда. Модела на природата без
човешко участие е постигал за различни периоди от време при нейния кръговрат балансираност на живата и нежива природа. Човешката
поява започва да нарушава тази балансираност,
поради изтласкането на съществуващите видове, от тяхната обичайна среда, което поражда и
загубване на десетки и стотици видове безвъзвратно, без да има достатъчна яснота за полезното съществуване на който и да е вид. Човека
макар и разумно същество е изучил много
малко от биологичното разнообразие съществуващо на планетата и развивайки своите икономики създава условия не за балансираност, а
за неравновесие между жизнената му среда
(природата), икономиката и обществото. Характерно за екосистемата е да се саморегулира и самовъзстановява, макар че е възможно
отклонение, но ако то е в обратими граници не
е с фатални последици. С появата на човека
започва да се реализира дисхармония между
неговото съществуване и жизнената среда.
Може да се каже, че този процес на балансиране в природата е дългогодишно взаимодействие на видовете със средата осигуряваща техния живот. Всеки обитател на флората и фау-

ната има своето предназначение в сложната
верига на живата и нежива материя. За връх на
това биологично разнообразие човекът е провъзгласил себе си, с което възниква и човешката неосфера (Ноосфера (от гр. νόος – разум и
сфера) – ново еволюционно състояние на материята, при което разумната дейност на човека става решаващ фактор за нейното развитие)1. Човешката намеса и развитие в различните периоди на неговото съществуване са
пораждали различни екологични кризи, на които мащабите са били в границите на възможностите на природата да се възстановява, чрез
непрекъснатия й кръговрат. Особено след 18
век непрекъснатото колебание в икономическото развитие редуващо за различни срокове спадове и възходи, предпоставя условия за непрекъсната небалансираност между среда и икономика. Съвременните мащаби на човешко
въздействие създават условия за нарушаване
на енергийния баланс на планетата, на възможностите биосферата да възстановява равновесието, появява се човешкият отпадък на
изкуствено създадени материали, неразградими
по обичайните за природата пътища. Природата
отпадък не създава и това създава условия за
балансираност през различните периоди на
нейното
съществуване.
Натрупването
на

1
Зорин, С. ТВОРЧЕСТВО И НООСФЕРА Ежегодник „Дельфис”, Материалы Второй Российской Междисциплинарной научной
конференции „Этика и наука будущего. На пути к духовно-экологической цивилизации”, Москва, 15-16 февраля 2002г.
(Понятието ноосфера е въведено от френските учени Льороа и Тейар дьо Шарден (1927), които му дават идеалистична
трактовка. В. И. Вернадски развива материалистичната представа за ноосферата като качествено нова форма на организираност, възникваща при взаимодействие на природата и обществото).
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опасни химически, радиоактивни, изкуствени
материали от човека, които след жизнения цикъл на продукта стават трудноразградими от
силите на природата за кратък период създават
условия за катализиране на неравновестните
процеси. Човека не може да се пребори с природата, природните явления и катаклизми, могат да водят до екологични кризи, но може да
се твърди, че не малко процеси на въздействие
на природата са и поради неразумната човешка
намеса върху жизнената среда на неговото
съществуване. Реализирането на по-добри условия на живот ускорява изчерпването на биологичния природен ресурс без адекватно да се
връща като количество на природата, от който
е взет. Демографския взрив от последното столетие върви и с увеличаване на изчерпването
на ресурсите, изсичане на горите, с което намалява в пъти тяхното полезно действие като
такива, изтощаване на почвите и тяхното ерозиране, намаляване на водните и хранителните
запаси, все по нарастващо опустиняване на
земите, промяна на климата и типичните зони
на неговото проявление с резки затопляния и
застудявания, ураганни ветрове и дългогодишни
засушавания. Но човечеството не бива да забравя, че е получило ресурсите на кредит, предоставени от самата планета. Всичко, което се
употребява от човека, като ресурс от планетата, както всеки кредит, рано или късно трябва
да се връща и то с лихвите. Това е още един
път потвърждение, че балансът се крепи, както
на детската люлка. Ако седне едно дете с определено тегло на единия полюс, за да има
равновесие от другата страна трябва да има
дете с приблизително същото тегло. Погледнато от гледна точка на природата, колкото ресурс под една форма си е позволило да придобие човечеството, толкова трябва да възстанови
на природата. Сега се получава илюзията, че
някои могат да получат нещо срещу нищо, но
винаги цената е платена от някой друг. Ако
сегашното общество не плаща цената, бъдещите поколения ще бъдат натоварени да я платят.

Има ли скрита цена?
Болшинството подходи за оценка на придобитите природни ресурси не включват пълните и реални разходи за тяхното получаване,
оценява се растежа, без да са включени последиците за жизнената среда, в която съществува
човечеството и както кредита, който трябва да
се връща, се получава разминаване във времето и прехвърляне на очакваното и неочакваното
бреме на бъдещите поколения. Сегашните показатели за растежа имат редица несъвършенства, но все още не се заменят с други, които
могат да компенсират част от тях. Такива показатели, които имат за цел да компенсират недостатъците на сегашната система на националните сметки са: Екологичен отпечатък; Пълно осчетоводяване на разходите; Зелен брутен
вътрешен продукт; Индекс за човешкото развитие; Индекс за устойчиво икономическо благосъстояние; Индекс на живата планета; Индекс
за качеството на живот; Индекс на човешкото
благополучие и въздействието върху околната
среда2. Използваният досега показател БВП за
измерване на икономическия растеж е важен,
но крайно недостатъчен за предизвикателствата
на 21 век. За тази цел са необходими допълнителни показатели (посочени по горе)3.
„БВП е добър показател за ритъма на икономиката, който показва скоростта, с която
печелим пари, без да се отчита дали това води
до създаване на полезни продукти и услуги или
пък вреди на човека и на околната среда. Ние
имаме нужда преди всичко от инструмент, показващ разстоянието, което все още ни разделя
от една устойчива и солидарна икономика”4.
Един от важните елементи е необходимостта от
поддържане на устойчивост в развитието, както
и подобряване на благосъстоянието на човечеството. С БВП не може да се покаже цената
на ресурсите, цената на престъпността, цената
на водата, въздуха, шума, загубата на обработваеми земи. В научните среди навлиза един нов
показател, чрез който тези компоненти се
включват, за да коригират недостатъците на
БВП и подобно нещо. Устойчивостта може да

Цената, която плаща човечеството за потребление от природата
2
The Happy Planet Index (Индексът съчетава въздействието върху околната среда с човешкото благосъстояние за измерване
на екологична ефективност, с която, страна по страна, хората живеят дълъг и щастлив живот).
3
Заключение от проведената в Брюксел на 19 и 20 ноември 2007 г. конференция на Европейската комисия на тема „Отвъд
БВП“, както и от конференцията „Een comfortabele waarheid“ („Удобна истина“), проведена на 10 януари 2008 г., в Tilburg.
4
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отвъд БВП — показатели за устойчиво развитие“
(2009/C 100/09) Официален вестник на Европейския съюз, 30.4.2009 г.
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се изчисли като се анализира екологичния отпечатък на човечеството и макар и при него да
съществуват недостатъци, за сега се отчита, че
той е от най-добрите показатели в това направление. В БВП не е включена цената на изчерпването той е известен като реален показател на
развитие (Genuine Progress Indicator). Използването на този показател показва на учени от
11 страни, преизчислявайки развитието през
последните 50 години, че света живее в тотална стагнация. Финансовата криза може да бъде
преодоляна, но има друга, която е свързана с
услугите на природата, които предоставя на
човечеството като ресурси. Екип от икономисти
воден от Роберт Констанца вкарва в икономическите модели цената на природните услуги.
Изследването показва, че то се равнява на 33
трилиона долара, повече от годишният БВП на
света. БВП създава една измамна картина за
човешкото развитие от гледна точка на просперитета и благосъстоянието. Пример, който се
дава в редица доклади е растежът, постигнат за
сметка на природата, например като изсичане
на горите, това повишава икономическия растеж, но съвсем не осигурява устойчиво развитие на човечеството. Така продължаващото
унищожаване на тропическите гори, ще увеличи за кратък период икономическия растеж, но
ще лиши планетата от така необходимия кислород и услуга на дърветата, чрез тяхното противоерозийно въздействие с тяхното абсорбиране на СО2, както и позволяващо при дъждове
да стопира процесите на наводнения в поречията на големите реки. Пример за пораженията
от изсичането на гори, публикуван от Лестър
Браун в книгата му План Б 2.05 е за наводнението на река Яндзъ през 1998 година, убило
3000 души, оставило без подслон 14 млн. и
нанесло щети на китайската икономика за 30
млрд. долара. Анализирайки ситуацията се
оказва, че основните причини за наводненията
са: дългогодишното изсичане на горите в горната част на реката и прекаленото замърсяване
в долната й част. Изводът е, че неотсечените
гори са три пъти по-ценни от отсечените. Жалкото е, че природните бедствия по смисъла на
БВП имат положително въздействие. Бедствията не допринасят особено за подобряване на
благосъстоянието на населението или за устойчивостта на обществото, но по смисъла на
5
6

БВП повишават икономическата активност по
възстановяване на последиците от бедствията и
с това влияят върху неговия растеж. БВП е
добър икономически измерител за икономическите резултати, но не отразява напредъка на
обществото в други области, не отчита дали
това води до създаване на полезни продукти и
услуги или пък вреди на човека и на околната
среда. Гонитбата на печалба на развитите икономики създава условия за ускорено изчерпване на ресурсите на страни със слаби икономики, издържащи се основно с продажба на първични суровини и изтощаващи ги без възможности за възстановяването им. Създадената
организация през 2003 година Global Footprint,
използвайки показателя екологичен отпечатък
при изследването на 100 държави установяват,
че 80% от тях потребяват повече, отколкото
може да получат от собствената си територия.
Освен, че поглъщат над своите възможности,
вкарвайки ресурси от други страни, създаваните отпадъци от това потребление замърсяват
почвите, атмосферата и моретата и океаните,
където могат и попадат. Потреблението на
средния американец се осигурява от 9,6 хектара земя, на европееца е нужно половината от
това количество, но и в двата случая товара
върху планетата започва да става непосилен.
Най-малко замърсяват жителите на бедните
държави като Малави, Хаити, Непал или Бангладеш Там се потребява половин хектар на
човек, което е крайно недостатъчно за нормално изхранване и живот. Сега като наказание за
Хаити е и земетресението, сполетяло ги на 12
януари 2010 г. с трус оценяван като опустошителен, 7 по скалата на Рихтер и последващи
редица други трусове. Тази трагедия за населението на Хаити, ако се вземе методиката на
БВП, усилията за възстановяване на последиците от природната стихия ще бъдат отчетени
като нарастване на БВП за тези страни, които
участват в инвестиране по преодоляване на
последиците й.
В световен мащаб на разположение са по
1,8 хектара продуктивна земя на глава от населението за задоволяване на индивидуалното
потребление. Понастоящем на световно равнище се използват по 2,2 хектара на човек:
следователно в момента човечеството изчерпва
бързо ресурсите на планетата6.

Браун, Л. План Б 2.0, изд. Книжен тигър С.,2006, стр.28
www.footprintnetwork.org
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Табл. 1. Екологичен отпечатък (глобални хектара на
човек от населението)
Екологичен
Общо за
Населеотпечатък на
същия
ние
(млн.)
потребление
период
2006 г.
Свят
6,592.9
2,6
1,8
България
7,7
3,3
2,7

България също е надвишила средния за
света екологичен отпечатък. Нарастването на
населението в света изисква допълнителни ресурси при намаляващо се количество на плодородната земя, нарастването на пустините,
намаляването на прясната вода.
Осъзнаването от човечеството за нарастващите проблеми с изчерпването на ресурсите
на планетата и неточните измерители за отразяването на този процес изисква, да се създадат условия за измерване от всички държави
освен общоприетия показател за БВП и съпътстващите показатели, отразени по горе в текста,
за да може да се изчислява не само печалбата
и изчерпването на ресурсите, но и в социалната област (да се даде възможност на хората да
живеят в добро здраве, да създават приходи и
да се гарантира на онези, който нямат възможност за това, разумно ниво на социално осигуряване), и в екологичната област (защита на
биоразнообразието, ориентация към устойчиво
производство и потребление) ще позволи да се
намери управляемо решение на редица въпроси от първостепенно значение (заетост, неравенство, образование, бедност, миграция, щастие, изменение на климата, изчерпване на ресурсите на планетата.
За съжаление срещата на 192 държавни
представители в Копенхаген по въпросите на
климатичните промени, не постигна политическо съгласие за драстични промени. Най-

големите замърсители и държави изчерпващи
ресурсите на бедните Африкански държави и
тези от Латинска Америка и на тази среща не
се съгласиха да създадат условия за тяхното
подпомагане в области замърсяващи средата,
но жизнено необходими за тях.
Изводи и препоръки
Икономическия растеж бе идеал за предходното столетие, когато човечеството все още
не осъзнаваше напълно мащабите на своето
въздействие върху природните ресурси и скоростта на тяхното изчерпване, вече в настоящето столетие политиката на всички държави
трябва да бъде насочена към съчетаване на
икономическите, социалните и екологическите
фактори. Настоящият 21 век има за цел да
спаси планетата от неразумното човешко разграбване на природните ресурси, чрез политика
на екологоикономическо, социално и демократично развитие.
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BALANCE OF NATURE AND UNSTABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
Technical University, Sofia, Bulgaria
Balin Balinov
Abstract
In nature, before the advent of man there is a balance that ensures sustainable development of living and
non-living matter. Human being as prudent with their appearance, gradually began to affect this balance, not sufficiently aware that destroys its own conditions of life and live the rest of the world. Both the development of
economies in the world, planned and market economy failed to achieve balance in human development with nature, and now the fruits of balance disorders are picked from all mankind. The world is facing a global economic
crisis, disturbed energy balance and accelerated depletion of the earth's resources. Mankind should help to redress
the balance so as to keep themselves and nature for future generations.

280

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2010 (27)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2010 (27)

РАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Веселина Григорова
Икономически институт, Българска академия на науките, София
Резюме
Енергетиката е един от основните отрасли на българската икономика и една от основните подсистеми на
националната инфраструктура, от която зависи икономическият растеж, устойчивото и екологосъобразно развитие на страната. В доклада са разгледани проблеми на либерализацията на енергийния пазар, диверсификацията на енергийните ресурси, когенерацията, енергийната ефективност и екологосъобразното развитие на
отрасъла като важни елементи на енергийната политика. Направени са изводи и препоръки за подобряване на
енергийния мениджмънт и управлението на устойчивото развитие на българската икономика.
Ключови думи: енергетика, устойчиво развитие, диверсификация, регулиране, рационална политика
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Енергетиката е един от основните отрасли
на българската икономика, от който зависи до
голяма степен икономическият растеж, устойчивото и екологосъобразно развитие на страната. В доклада са разгледани проблеми на енергийната политика у нас в контекста на устойчивото развитие.
Главни приоритети на европейската енергийна политика, в т.ч. на българската са:
− снижаване разходите на енергия и повишаване конкурентоспособността на
икономиката;
− устойчиво развитие и опазване на
околната среда чрез развитие на нискоемисионна енергетика;
− сигурност на енергийните доставки
чрез намаляване на външната зависимост на страните членки на Европейския съюз (ЕС) от вносни енергийни ресурси и др.
Основни инструменти на рационалната
енергийна политика у нас са Законът за енергетиката (с неговите изменения и допълнения),
Закона за енергийната ефективност, Енергийната стратегия и др. През 2008 г. е приета
Концепция за енергийна стратегия на България
до 2020 г. (консултативен документ), в която
са определени националните енергийни цели и
задачите на енергийната политика, насочена
към устойчиво и екологосъобразно развитие на
икономиката.
В Закона за енергетиката, който е съобразен с принципите на Европейското законодателство, наред с многото клаузи регламентиращи динамиката на отрасъла, се предвижда
издаването на удостоверения за енергийни

спестявания (т. нар. „бели сертификати”), които да доказват приноса на притежателите им в
осъществяването на мероприятията по енергийна ефективност.
С цел повишаване дела на електроенергията, произвеждана от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в брутопотреблението на
електроенергия, в Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката първоначално е предложен 12-годишен срок за задължително изкупуване на електроенергията от
ВЕИ по предварително определени по години
преференциални цени за всеки нейн производител, започнал продажби на пазара на електроенергия до 31.12.2010 г.
Във връзка с действието на Закона за
енергийна ефективност, който създава правната основа на политиката за енергийна ефективност у нас, се изисква изготвянето на тригодишни Планове за действие по енергийна ефективност и мониторинг за тяхното изпълнение,
както и разработване на Програми за въвеждане на мерки по енергийна ефективност и координация между отделните ведомства по прилагането на тези мерки.
Концепцията за енергийна стратегия на
България до 2020 г. (консултативен документ),
съдържаща пакет от мерки за рационална
енергийна политика, е насочена към: преориентиране на икономиката към ефективно използване на енергията от нисковъглеродни източници; намаляване на енергийната интензивност на
брутния вътрешен продукт чрез понижаване на
потреблението на енергийни ресурси и ограничаване на вредните емисии в атмосферата,
подобряване на енергийната ефективност чрез
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намаляване на загубите при преобразуването
на енергията, вкл. на тази от ВЕИ, обезпечаване
на енергийната сигурност и устойчивото развитие на икономиката и др.
През август 2004 г. е приета: „Визия,
стратегически цели и приоритети на Националния план за развитие през 2007-2013 г.”, съгласно които „България трябва да бъде страна с
високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостното й интегриране в ЕС”. Следователно достигането на устойчиво и екологосъобразно развитие е основна цел на икономическата ни политика, в т.ч. на енергийната политика на страната.
В контекста на стратегическите насоки в
горните документи трябва да се извърши:
− данъчно стимулиране при използването
на енергоикономисващи технологии и
ВЕИ (ефективното потребление на
енергията е един от източниците на повисок и устойчив икономически растеж);
− преразглеждане на нормите за допустими емисии и на стандартите за качество на околната среда и привеждането им в съответствие с европейските
нива;
− освобождаване от данък добавена
стойност и митнически сборове на
вноса на машини и оборудване за
енергетиката с екологично предназначение;
− възприемане на най-добрите практики
в разглеждания контекст в ЕС;
− насочване на средствата на предприятията, набрани от санкции и такси за
управление на дейности по опазване на
околната среда;
− признаване до 2014 г. на големите
предприятия-замърсители на околната
среда за разход (за целите на данъчното облагане) на средствата, инвестирани в програми за постигане на съответствие с нормативните изисквания по
опазване на околната среда.
По-важните задачи на енергийната политика1 са следните:
1. Гарантиране сигурността на енергийните доставки, което става чрез диверсификация на енергийните ресурси по ви1

дове, източници и доставчици, с отчитане на тенденциите на регионалните и
световните енергийни пазари. За изпълнението на тази мярка е необходимо:
− модернизация на съществуващите
топлоизточници за увеличаване на
комбинираното производство на
електро и топлоенергия;
− подобряване структурата на енергийните ресурси чрез увеличаване
потреблението на природен газ
(създаване на пазар на природен
газ, подобряване на нормативната
база, особено за доставките на газ
за битови нужди, облекчаване на
процедурите за поставяне на газови
инсталации на клиентите и др.);
− разширение, модернизация и реконструкция на националната енергийна мрежа;
− оползотворяване на потенциала на
ВЕИ;
− подобряване качеството на енергийните услуги.
2. Повишаване на енергийната ефективност - в „Национална програма за енергоспестяване до 2014 година” и „Тригодишен национален план за действие
за енергоспестяване” са набелязани
мерки за рационална енергийна политика, насочена за повишаване на енергийната ефективност чрез намаляване на
енергоемкостта на продукцията във
всички отрасли, на разхода на енергия
при крайните консуматори и др.
3. Либерализация на енергийния пазар - от
юли 2007 г. българският електроенергиен и газов пазар са либерализирани,
което означава че съответните потребители получават право на избор на доставчик, а производителите, крайните
снабдители, потребителите и търговците
на електроенергия получават право на
свободен достъп до мрежата за транспортиране на енергията до мястото на
потребление.
4. Опазване на околната среда - необходимо е да се намалят емисиите на серни окиси, азотни окиси, прах (най-вече

За повече подробности виж В. Григорова „Структурни промени и инвестиции в енергетиката на България”, изд. „Авангард
Прима”, С., 2009, монография, сс. 288.
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от топлоелектрическите централи, защото
не всички имат електростатични филтри за
прахоулавяне) и др. Очаква се да се въведат системи за мониторинг и собствени
непрекъснати измервания във всяка централа на вредните й емисии, за да могат да
се контролират, както и спешно да се извърши модернизация и реконструкция на
съществуващите енергетични мощности.
Тенденцията в Централноевропейските и
Източноевропейските страни членки на ЕС е
към значителен спад на емисиите парникови
газове през 2020 г. спрямо 2005 г., с изключение на Румъния, в която парниковите емисии
нарастват (съответно от 153,7 на 169,5 млн.
тона въглероден диоксид). Най-голям се очаква
спадът им в Словения (с 30,8 млн. тона), Чехия
(с 23,0 млн. тона), Полша (с 11,0 млн. тона),
България (със 7,6 млн. тона) и Унгария (с 3,8
млн. тона). Развитието на ефективни и чисти
технологии за генериране на енергия е приоритетна задача на енергийната политика на страните от ЕС, ето защо мерките в тази насока в
Централно и Източноевропейските страни, вкл.
България трябва да се засилят.
С цел намаляване емисиите на вредни
парникови газове Европейската комисия изисква българските въглищни централи от 2013 г.
нататък да закупуват/заплащат разрешителни
за всички емитирани от тях емисии, което ще
увеличи значително производствените им разходи. В същото време централи в страни от
Балканския регион, които не са членки на ЕС,
ще бъдат в по-благоприятни конкурентни позиции поради факта, че техните разходи няма да
бъдат увеличени с подобни екологични „отежнения”. Затова по-добре е разпределянето на
квотите за производителите на електрическа
енергия, на топлинна енергия или комбинирано
на двата вида енергия (както е посочено в Директива 2004/8/ЕС за когенерацията) да става
чрез безплатни разрешителни за емисии като
квотите намаляват ежегодно с едни и същи количества, достигайки нулев процент през 2020
г.
Европейската комисия поставя акцент върху изследването и развитието на нови технологии като важна предпоставка за устойчиво развитие на енергетиката и на икономиката като
цяло. В България обаче се отделят 20 пъти помалко средства от средното ниво на ЕС за изследване и развитие. Ето защо енергийната политика у нас трябва да насочва инвестициите

към нови енергийни технологии и възобновяеми
източници на енергия.
Същото се отнася за информационните
технологии (ИТ), които играят съществена роля
в постигането на устойчиво развитие и решаването на многобройни проблеми в енергетиката.
Докато в Западна Европа ютилити компаниите
изразходват средствата от ИТ-бюджетите си за
собствени ИТ-отдели и за външни ИТ-услуги в
съотношение 1:1, то в Източна Европа, вкл.
България 3/5 от ИТ-бюджетите на компаниите
се изразходват за външни ИТ-услуги, което е
изключително нерационално.
Необходимо е у нас по-добре да се развият ВЕИ технологиите (които към 2015 г. се
очаква да спестяват над 35% от емисиите на
въглероден диоксид в сравнение с изкопаемите
горива, а биогоривата - около 50%), мрежовата
инфраструктура, съоръженията за съхраняване
на енергия. Освен това трябва да се осигури
приоритетен достъп на ВЕИ до енергийната
мрежа на страната и да се изпълнят други важни изисквания на Европейската комисия, представени в „Енергийна политика за Европа” (януари, 2007 г.) и произтичащия от този доклад
пакет „Енергетика/Околна среда”, насърчаващ
използването на ВЕИ. Вторият пакет на Европейската комисия „Оползотворяване на потенциала” включва стратегически решения, насочващи към засилване позициите на България в
Югоизточна Европа, а именно:
− приоритетни инвестиции в производство
на беземисионна електроенергия, така
че към 2020 г. чистата енергия (ядрена
и ВЕИ) да заема около 50% дял в енергийния микс и емисиите въглероден диоксид да се намалят наполовина;
− диверсификация на видовете, източниците и маршрутите на енергийните доставки;
− активно участие на страната при формирането и провеждането на обща регионална политика за устойчиво развитие и заемане на ключова роля при бъдещото разширяване на Европейската
енергийна общност (утвърждаване на
България като енергиен център на Югоизточна Европа чрез участието й в големи електроенергийни и газови проекти с екологична насоченост, съдействащи за устойчивото развитие на Региона).
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Обобщено, главните енергийни цели за устойчиво развитие на икономиката ни са:
1. намаляване емисиите на вредните газове - проблем се очаква да възникне
във връзка с въглищните централи, които от 2013 г. нататък трябва да закупуват/заплащат разрешителните за
всички емитирани от тях емисии;
2. увеличаване дела на ВЕИ в общото
крайно потребление на енергия - предложението на Европейската комисия е
16% от общото крайно потребление на
енергия в България през 2020 г. да
бъде от ВЕИ. Енергията от тях ще бъде
използвана за производство на електроенергия, за крайно потребление (за
отопление и охлаждане), като биогорива за транспорта и др. Във връзка с така поставената цел са направени следните уточнения:
− основните ВЕИ технологии, чрез
които индикативната цел на Европейската комисия засега може да
бъде изпълнена са биомаса, водна,
слънчева и вятърна енергия;
− националната цел за производство
на електроенергия от ВЕИ е 1,4
млн. тона нефтен еквивалент годишно;
− най-големият технически потенциал
на ВЕИ (4,1 млн. тона нефтен еквивалент) е във фотоволтаичните
инсталации, но действащите цени
не позволяват оползотворяване на
повече от 1% от него;
− в средносрочен период водната
енергия, на която е богата България, ще продължи да има приоритетно значение сред ВЕИ технологиите.
3. повишаване на енергийната ефективност - българската икономика е значително по-енергоразточителна от страните от ЕС-27, ето защо се предвижда
снижаване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт с
повече от 1/3 до 2020 г., което може
да стане чрез:
− спестяване на енергията при крайното потребление, т.е. при потреблението й в домакинствата, транспорта, индустрията и услугите;
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−

спестяване в процеса на преобразуване на енергията, в т.ч. намаляване загубите при преноса и разпределението на енергия, повишаване ефективността на работа на
термичните централи, повишаване
дела на енергията, произведена по
високоефективен комбиниран начин и др.
Държавите членки на ЕС имат задължението да представят на Европейската комисия Национални планове за действие за енергийна
ефективност и да определят организация, която
да контролира спазването на изискванията за
развитие на енергийните услуги, за екологично
енергопроизводство и за икономия на енергия.
Следователно за повишаване на енергийната
ефективност, трябва не само да се намалят
емисиите на въглероден диоксид, но и да се
снижи енергийното потребление, което ще резултира в намаляване на вноса на първични
енергийни ресурси, а оттук – на външнотърговския ни дефицит, значителна част от който
се формира именно от вноса на такива ресурси. Високата енергоемкост на брутния вътрешен продукт и недостигът на вътрешни енергоносители са едни от най-големите предизвикателства пред конкурентоспособността на българската индустрия на международните пазари.
Най-големият потребител на енергоресурси
(над 50% от общото енергийно потребление в
страната) е преработващата промишленост,
така че енергоемкостта на българската икономика се формира главно от енергоемкостта на
производствената сфера и повечето мерки за
енергийна ефективност и устойчиво развитие
трябва приоритетно да са насочени към нея.
Както се вижда от табл. 1., в света найвисок относителен дял в крайното енергийно
потребление имат нефтът, природният газ и
въглищата (с изключение на Южна и Централна
Америка и Близкия изток). Делът на атомните
електроцентрали (АЕЦ) е сравнително по-висок
в Европа и Евразия, Северна Америка, Азия и
Тихоокеанския регион. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) също е съществен (с
изключение на Близкия изток и Африка). От
горните констатации следва, че в Европейските
страни, в т.ч. България има необходимите
предпоставки за генериране на екологично чиста енергия (от АЕЦ и ВЕЦ) и за устойчиво развитие.
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Табл. 1. Крайно енергийно потребление в света (млн. тона нефтен еквивалент)
Региони
Нефт
Природен газ
Въглища
АЕЦ
ВЕЦ
Северна Америка
1124.6
702,5
611,6
212,3
152,0
Южна и Централна Америка
236,5
117,5
21,8
4,9
147,9
Европа и Евразия
970,1
1031,7
552,9
287,8
184,6
Близкия Изток
280,1
260,3
8,9
4,9
Африка
130,5
68,2
102,8
2,4
20,3
Азия и Тихоокеанския регион
1148,0
394,7
1792,1
128,2
178,6

Общо
2803,0
528,6
3027,2
554,2
324,1
3641,5

Източник: Energy Outlook, 2008

В контекста на рационалната енергийна
политика и преструктурирането на енергетиката от началото на 2008 г. у нас възникна идеята за създаване на държавен енергиен холдинг
поради тенденцията на укрупняване на големите енергийни компании в света и успешните
примери на холдингови структури в страните от
Централна и Западна Европа. Това преструктуриране и консолидация на енергийните дружества в холдинг се оказва необходимо в период
на финансова криза - с оглед обединяване на
финансовите им средства, а също така в период на енергийна криза - с оглед ефективното
разпределение и управление на енергоресурсите. Корпоративният модел на енергийния холдинг предполага висока концентрация на капитала. Други сравнителни преимущества на подобна структура са, че тя дава възможност за
икономии от мащаба на производство, за оптимизиране на разходите за управление и издръжка на дружествата, за конкурентното им
позициониране на регионалния енергиен пазар,
за по-висок икономически растеж и устойчиво
развитие на икономиката.
Следователно структурната политика в
енергетиката трябва да насочва към: висока
енергийна ефективност (т.е. към ефективно
потребление на електрическа, топлинна енергия и природен газ); диверсификация на енергоносителите; високоекологични производства;
по-малко енергопоглъщащи (по-енергоикономични) технологии и продукти, с по-ниски цени
и по-висока конкурентоспособност на вътрешния и международния пазар. Същественото подобряване на законовите, данъчните, инфраструктурните и други макроикономически и отраслови фактори е важна предпоставка за рационална икономическа политика и устойчиво
развитие.
Българската икономика се характеризира
с висока енергийна интензивност, висока замърсяемост на околната среда, нисък брутен
вътрешен продукт на глава от населението и
оттук - ниска събираемост на вземанията от

потребителите на енергия, нисък относителен
дял на използване на ВЕИ и т.н., фактори, които създават ограничения за нарастване на инвестициите в страната и в частност - в енергетиката. По-важни предпоставки за привличане
на дългосрочни инвестиции в отрасъла са: намаляване на емисиите парникови газове, на
цените на енергийните ресурси, създаване на
ефективен вътрешен пазар на енергия, на адекватна енергийна инфраструктура и енергийна
политика.
За подобряване на сигурността на енергоснабдяване са необходими инвестиции както
за намаляване загубите на енергия, така и за
повишаване ефективността на работа и удължаване
експлоатационния срок на ключови
централи, включени в приватизационните и инвестиционни приоритети на страната ни, а
именно - инвестиции в енергийна инфраструктура и алтернативна енергия, в екология и
енергийна ефективност. Инвестициите в нови
енергоефективни технологии, вятър, слънце и
биомаса са с цел преодоляване зависимостта
от вносните енергоресурси и опасността от
глобалното затопляне. Очаква се да се направят големи инвестиции и в чистите технологии
за използване на въглищата, защото енергийната ефективност може съществено да се увеличи, ако бъдат спестени милиони тона вредни
емисии.
Проектите за енергийна ефективност
включват инвестиции в комбинирано производство (на електро и топлоенергия), в реконструкция на енергийната инфраструктура, смяна
на горивата и др. Необходим е непрекъснат
мониторинг на тези инвестиционни проекти с
оглед контрола за използване на средствата по
предназначение.
Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” също предвижда средства за инвестиции в
областта на енергийната ефективност и ВЕИ.
Очаква се да стартират две схеми: „Въвеждане
на ВЕИ в предприятията” и „Въвеждане на
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енергоспестяващи технологии в предприятията”. Максималният размер на безвъзмездното
финансиране за „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията” е 1 млн.
лева, а за „Въвеждане на ВЕИ в предприятията”
- 2 млн. лева. Целта на тези мерки е намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници, използвани от
предприятията. Във връзка с това, приоритетни
инвестиции са въвеждане в експлоатация на
енергоспестяващи машини и оборудване, подмяна на използваните енергийни суровини
(например, въглищата с природен газ и/или
ВЕИ) и др.
С оглед осъществяването на рационална
енергийна политика в контекста на устойчивото
развитие на икономиката са необходими инвестиции:
− в активи за улавяне и съхраняване на
въглероден диоксид и за намаляване на
емисиите му;
− за подготовка на мрежите високо и
средно напрежение с цел да поемат
развитието на ВЕИ;
− за развитие на енергийната инфраструктура и за хранилища на природен
газ и радиоактивни и ядрени отпадъци;
− за производство на тънкослойни модули, необходими за слънчевите колектори;
− за биогазови инсталации;
− за внедряване на интелигентни съвременни устройства с оглед по-точно измерване на топлинната енергия в битовите сгради;
− за непрекъснат мониторинг на газопроводи и петролопроводи;
− за изграждане на съвместни междурегионални енергийни инвестиционни
проекти и за по-пълно използване на
средствата от ЕС и други фондове с
енергийна насоченост, защото в повечето Централно и Източноевропейски
страни са оползотворени ½ от тези
възможности.
Страните членки на ЕС провеждат съгласувана енергийна политика с цел:
− постигане на по-голяма сигурност на
енергийните доставки – това означава
намаляване на рисковете при добив и
доставка чрез разнообразяване на
енергийните ресурси по вид, местонахождение, доставчици и др.;

286

−

дерегулиране (заместване на регулирането с конкуренция) и либерализация
(разширяване и постепенно отваряне
на пазара) на отрасъла;
− повишаване на конкурентоспособността на българската енергетика и то както на регионалния, така и на интегрирания европейски пазар;
− достигане на по-висока енергийна
ефективност и по-голяма възвръщаемост на инвестициите;
− опазване на околната среда (производство и потребление на екологично чиста енергия);
− инвестиране в модерни уреди и иновативни методи за точно измерване и отчитане на консумираната енергия и по
този начин за по-прецизно регулиране
на енергопотреблението с цел намаляването му;
− насочване на инвестициите към производства с голяма добавена стойност
като високо иновативни енергийни технологии и екологична енергия от ВЕИ;
− рационално използване на енергийните
ресурси чрез енергоспестяващи технологии, енергоспестяващо потребление
с цел намаляване на енергоинтензивността на брутния вътрешен продукт и
постигане на по-висока енергийна сигурност и ефективност на икономиката
ни и намаляване последствията върху
нея на световната финансова криза.
Обобщено, приоритетните цели и структурно-инвестиционните промени в енергетиката
у нас са насочени главно за намаляване на
енергийната интензивност (брутното вътрешно
потребление на енергия, падащо се на единица
брутен вътрешен продукт) и вноса на енергийни ресурси, за повишаване на енергийната
ефективност и сигурност на страната, на конкурентоспособността на отраслите и производствата и на чистотата на околната среда.
Табл. 2. Енергийна интензивност - брутно вътрешно
потребление на енергия за единица брутен вътрешен
продукт (грама нефтен еквивалент на 100 евро)
Страни/Години
2005
2020
България
1150
575
Румъния
779
445
Словакия
657
461
ЕС-27
184
147
Източник: Министерство на икономиката и енергетиката, 2008
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Данните в табл. 2. показват, че през 2005
г. България има около 6 пъти по-висока енергийна интензивност на брутния вътрешен продукт спрямо ЕС-27, Румъния 4,2 пъти, Словакия 3,6 пъти и т.н. През 2020 г. обаче енергийната интензивност намалява. Независимо от
това, за България тя остава 4 пъти по-голяма
от стойността на показателя за ЕС-27. През
периода 2005-2020 г. енергийната интензивност спада в България 2 пъти (от 1150 на 575
грама нефтен еквивалент на100 евро), в Румъния 1,7 пъти, в Словакия 1,4 пъти, в ЕС-27 1,2
пъти. За това съдейства осъществяването на
такива мерки като подобряване на производството и преноса на енергия, а оттук – намаляване на разходите на дружествата, инсталиране
на съвременна измервателна и регулираща
апаратура за консумацията на енергия, предоставяне възможност на консуматорите за контрол над потреблението им.
В заключение, тъй като енергийният отрасъл емитира около половината от емисиите на
въглероден диоксид, устойчивото развитие на

икономиката налага рационалната енергийнаполитика у нас да бъде насочена към:
− повишаване ефективността на енергопотреблението чрез внедряване на енергоспестяващи технологии;
− диверсифициране и декарбонизиране на
горивните смеси с цел намаляване емисиите парникови газове;
− финансиране използването на „чисти”
въглища, улавяне на въглероден диоксид, складиране на ядрена енергия,
природен газ и др.;
− обновяване на електропреносната мрежа с цел повишаване на надеждността й
и намаляване на загубите на енергия;
− въвеждане на възобновяемите и алтернативни източници на енергия;
− осигуряване на значителни инвестиции в
енергийната инфраструктура;
− стимулиране на инвестициите в нисковъглеродни и безвъглеродни технологии;
− рационално съчетаване на пазарните и
регулиращите механизми и др.

THE RATIONAL ENERGETIC POLICY – FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE BULGARIAN ECONOMY
Vesselina Grigorova
Institute of Economics, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Abstract
Energetic is one of the main branches of the Bulgarian economy and one of the basic subsystems of the
national infrastructure, on which are depending the economic growth, sustainable and ecological development of
the country. The paper considers problems of the energetic market liberalisation, energetic resources
diversification, cogeneration, energetic effectivity and ecological development of the branch as the main elements
of the energetic policy. As well, the paper consists outcomes and recommendations aimed at improvement of the
energetic management and sustainable development of the Bulgarian economy.
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ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОГОРИВАТА
Виолета Блажева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Темата за биогоривата, като алтернативен енергиен източник, е особено актуална към настоящия момент. Интересът към тяхното производство и приложение е продиктуван от следните фактори: ограничаване на
замърсяването; изменението на климата; опазване на околната среда; ограничеността на земята като ресурс;
световната икономическа криза; глада в световен мащаб; използването на алтернативни и възобновяеми енергийни източници; изчерпване на изкопаемите горива; управление на отпадъците и други. Особено внимание
заслужават и схемите за подпомагане производството на енергийни култури от гледна точка на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, както и изискванията, на които трябва да отговарят земеделските
производители, за да получават средства по европейските схеми. В контекста на производството и приложението на биогоривата Общността има за цел изграждане на цялостна политика за енергия и околна среда, базирани на ясни цели и срокове за преминаване към нисковъглеродна икономика и спестяване на енергия.
Ключови думи: биогориво, биомаса, енергийни култури, Обща селскостопанска политика, Европейския
съюз
Key words: biofuel, biomass, energy crops, Common Agricultural Policy, European Union

Увод
Изчерпването на изкопаемите горива, изменението на климата изискват адекватни решения по опазването на околната среда за бъдещите поколения, от една страна. От друга
страна, задълбочаващата се световна икономическа криза, гладът в световен мащаб, недостигът на храни и хранителни продукти и покачващите им се цени налагат в максимална степен управлението и оползотворяването на отпадъците, огромен източник на които са селското стопанство и отпадъчните продукти (битови, търговски, индустриални, институционални
и други).
Целта на настоящия доклад е да очертае
тенденциите в развитието на биогоривата от
гледна точка на европейската политика в няколко аспекта:
− Политика на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови
газове;
− Производството и приложението на биогорива в транспорта и изменението на
климата;
− Схема на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за подпомагане производството на енергийни
култури.
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1. Политика на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове
През 2000 г. Европейската комисия стартира Европейската програма по изменение на
климата (ЕПИК), включваща следните мерки1:
− оптимизиране разхода на гориво на автомобилите и енергийна ефективност
на сградите;
− засилено използване на възобновяеми
енергийни източници като вятър, слънце, енергия от приливните течения, биомаса и геотермална енергия;
− намаляване емисиите на метан от депата за съхранение на отпадъци.
През 2005 г. стартира вторият етап на
ЕПИК. Пакетът от мерки е насочен към намаляване на емисиите от въздушния и пътнически
сухопътен транспорт, разработване на технологии за улавяне и съхранение на въглерод и
финансирането на мерки за адаптиране към
изменението на климата. Постигнати са договорености и за включване на авиокомпаниите в
Европейския съюз в схемата за търговия с
емисии (СТЕ) и за намаляване на емисиите на
CO2 от новите автомобили. В секторите, които
не са обхванати от СТЕ (сгради, транспорт,
селско стопанство и отпадъци) – до 2020 г.
емисиите ще бъдат намалени с 10% под нивата
Съгласно Протокола от Киото, Европейският
съюз е поел отговорността да намали от 2005
г. емисиите на парникови газове с 8% спрямо

Какви действия предприема ЕС [http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/actions/whatiseudoing_bg.htm]
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равнището от 1990 г. за периода 2008-2012 г.
За повишаване на енергийната ефективност
Общността си поставя като задължиелна цел до
2020 г. постигане на 20% дял на възобновяемите енергийни източници в общата енергийна
консумация и на минимум 10% като задължителна цел за всички страни-членки по отношение на дела на биогоривата в общата консумация на бензин и дизел в транспорта. В тази
връзка Европейският съвет се обвърза и с повисока цел за 30% намаление на емисиите на
парникови газове до 2020 г. в сравнение с
1990 г. като принос към едно глобално споразумение за периода след 2012 г.2.
С политиката на Европейския съюз, от
2007 г., в областта на климата и енергетиката,
се поставят следните амбициозни цели за 2020
г.3:
− намаляване на емисиите на парникови
газове с най-малко 20% спрямо равнищата от 1990 г. (30%, ако и други
развити страни се ангажират с подобни
намаления);
− увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия, биомаса и други) до
20% от общото количество на произвежданата енергия (към настоящия
момент около 8,5%);
− съкращаване на потреблението на
енергия с 20% спрямо прогнозните
равнища за 2020 г. чрез подобряване
на енергийната ефективност.
С пакета от мерки в областта на климата и
енергетиката, одобрен през декември 2008 г.,
Общността се стреми да постигне следните цели3:
− намаляване на емисиите с 21% до
2020 г. спрямо нивата от 2005 г., за
електрически централи и енергийно
интензивни отрасли, чрез предоставяне
на по-малко квоти за емисии по схемата на Европейския съюз за търговия
с емисии, която обхваща около 40%
от общото количество на емисии в
Съюза;

−

намаляване на емисиите с 10% до
2020 г. спрямо равнищата от 2005 г.
за секторите, които не са обхванати от
схема за търговия с емисии (СТЕ),
например транспорт (с изключение на
въздушния транспорт, който ще се
присъедини към СТЕ през 2012 г.),
селско стопанство, управление на отпадъци;
− дял от 20% до 2020 г. на енергията от
възобновяеми източници от общото количество на произвежданата в Общността енергия;
− поне 10% от горивата за транспортни
нужди във всяка страна трябва да са от
възобновяеми източници (биогорива,
водород, „зелено“ електричество и
други).
Пакетът от мерки ще влезе в сила найкъсно до 2011 г., а от 1 януари 2013 г. ще
влязат в сила промените в схемата за търговия
с емисии.
От гледна точка на енергия от възобновяеми източници след 2010 г. Европейският съвет утвърди задължителна цел за 20% дял на
енергия от възобновяеми източници от общото
потребление на енергия на Общността до 2020
г. и задължителна цел, която да бъде постигната от всяка държава-членка, за минимум 10%
дял на биогорива от потреблението на бензин и
дизелово гориво в транспорта до 2020 г., което
да бъде постигнато по икономически ефективен
начин. С цел намаляване на емисиите на парникови газове, един от приоритетите на Общността, наред с икономическия и енергийния
приоритет, е опазването на околната среда,
чрез повишаване употребата на възобновяеми
енергийни източници (вятър, слънчева енергия,
хидроенергия и биомаса).
2. Производството и приложението на биогорива в транспорта и изменението на климата
Транспортният сектор заема над 30% от
крайното енергийно потребление в Общността,
с тенденция делът му да продължава да нараства заедно с емисиите на парникови газове4.

2
Насоки на общността относно държавни помощи за опазване на околната среда, работен документ на ГД „Конкуренция” на
ЕС, 2007.
3
Пакет от мерки на ЕС в областта на климата и енергетиката [http://ec.europa.eu/climateaction/docs/climateenergy_summary_bg.pdf]
4
Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.
София, 2007 г.
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През 2000 г. в Зелената книга „Към европейска стратегия за сигурност на енергийните
доставки”5 се поставя амбициозната цел за
достигане на 20% дял на алтернативните горива (биогорива, природен газ, водород) през
2020 г.
На 8 май 2003 г. с приетата Директива
2003/30/ЕО за насърчаване използването на
биогорива и други възобновяеми горива в транспорта се насърчава употребата на биогорива и
други възобновяеми горива, които да заменят
дизела и бензина за транспортни цели във всяка
страна-член на Общността. В нея се определят
национални индикативни цели за дял на биогоривата в потреблението на течни горива в
транспортния сектор. Тези цели имат препоръчителен характер и са съответно: 2% за 2005
г. (която цел не е постигната) и 5,75% за 2010
г.
Страните-членки трябва да гарантират че
минимална част от биогоривата и другите възобновяеми горива се предлагат на техните пазари, и да определят национални индикативни
цели. Директивата определя и формите, под
които могат да бъдат използвани биогоривата
за транспортни цели.
В Бялата книга6 се посочва, че алтернативните горива са от съществена важност, както за сигурността на енергийните доставки, така и за намаляване отрицателното въздействие
върху околната среда от транспортния сектор.
През 2005 г. Европейската комисия издава
комюнике, наречено „План за действие за биомасата”, от гледна точка на:
1. Непрекъснатото нарастване на енергийното потребление в транспортния
сектор, което не позволява намаляване
на емисиите на парникови газове;
2. Поетия, от производителите на автомобили, ангажимент за внедряването
на нови технологии в автомобилостроенето, целящи намаляване емисиите
на въглероден диоксид.
Стратегията за биогоривата на Общността
от 2006 г. допълва Плана за действие за биомасата и определя общата рамка за развитие
на политиката за насърчаване потреблението
на биогоривата и други възобновяеми горива в
сектор „Транспорт” в рамките на Европейския
5

съюз. Тя включва седем мерки, които Европейската комисия предприема за насърчаване
на производството и потреблението на биогорива:
1. Стимулиране на търсенето на биогорива;
2. Извличане на ползи за околната среда;
3. Развитие на производството и дистрибуцията на биогорива;
4. Разширяване на снабдяването със суровини;
5. Увеличаване на търговските възможности;
6. Подпомагане на развиващите се страни;
7. Подкрепа на научните изследвания и
развойната дейност.
През март 2007 г. Европейският съвет
потвърди дългосрочния ангажимент на Общността за развитие на възобновяемите енергийни източници в целия Съюз за 2010 г., а именно:
− задължителна цел за увеличаване дела
на възобновяеми енергийни източници
в общото енергийно потребление на
Евросъюза - 20% до 2020 г.;
− задължителна цел (постигната по икономически ефективен начин) за всички
държави-членки за минимален дял на
биогоривата в цялостното потребление
на бензин и дизелово гориво за транспорта в Общността - 10% до 2020 г.
Според 36% от гражданите на ЕС, найдобрият начин за насърчаване използването на
биогорива в транспорта е като се намали цената им, чрез данъчни облекчения. Втората по
популярност мярка (32%) е да се определят
задължителни стандарти за производителите,
които да произвеждат коли, използващи биогорива7.
Комисията предприема интегриран подход,
за да достигне целта на Общността от 120
г.
Тя
g/km
CO2
до
2012
предлага
законодателна рамка за задължителни намаления на емисиите на CO2, за да достигне целта
от 130 g/km за средностатистическите нови
автомобили

Зелена книга – Към нова култура за градска мобилност, Комисия на Европейските общности, Брюксел, 2007
Бяла книга - Адаптиране спрямо изменението на климата: предизвикателство за европейското селско стопанство и селски
райони, Комисия на Европейските Общности, Брюксел, COM(2009) 147 окончателен.
7
Евробарометър: европейците търсят по-добра мобилност, IP/07/1179, 2007 г.
6
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(посредством подобрения в технологията на
двигателите) и допълнително намаление от 10
g/km CO2 (чрез технологични подобрения и
увеличено използване на биогорива). Използването на леките автомобили има значително
въздействие върху изменението на климата с
около 12% от общите емисии на въглероден
двуокис (CO2), основния парников газ, получен
при изгаряне на горивото. Европейския съюз
трябва да намали зависимостта си от вносен
нефт, да намали замърсяването на въздуха и
да има водеща роля в борбата с изменението
на климата. За да изпълни до 2012 г. поетите
ангажименти Общността трябва да намали
емисиите на парникови газове от всички сектори8.
Докато Европейския съюз като цяло е намалил емисиите си на парникови газове с малко под 5% за периода 1990-2004 г., емисиите
на CO2 от пътни превозни средства са се увеличили с 26%.
Задължителната цел за 10%-ен дял за
транспорта, която трябва да бъде постигната от
всички държави-членки, като дела от крайно
потребление на енергия в транспорта, трябва
да се постигне от възобновяеми източници като
цяло, а не единствено от биогорива.
От една страна най-голяма роля за климатичните промени се дължат на транспорта,
който създава почти една трета от емисиите на
СО2. От друга страна транспортният сектор
зависи 98% от пертолните доставки, предимно
внос, чиято цена се покачва, поради изчерпване
на запасите от изкопаеми горива. От тази позиция Европейският съюз насърчава заместването
на дизеловото гориво и петрола с биогорива.
Подобренията на горивната ефективност при
превозните средства, комбинирани с увеличената употреба на алтернативни горива, и поспециално на биогорива, ще допринесе за намаляване на вредните емисии от транспорта.

3. Схема на Общата селскостопанска политика
на Европейския съюз за подпомагане производството на енергийни култури
Схемата за подпомагане производството
на енергийни култури е въведена с реформата
на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз през 2003 г. Нейната цел е да се
намалят емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, чрез заместване на изчерпващите
се изкопаеми горива с възобновяеми енергийни
източници. Съгласно Регламент 1782/2003 на
Съвета от 29 септември 2003 г. помощ от 45
евро/ха на година се отпуска на земеделски
производители за площи, засети с енергийни
култури9.
Енергийни са културите, предназначени за
производство на следните енергийни продукти:
− Биогорива или други възобновяеми горива за транспорт10;
− Електрическа и топлинна енергия, произведена от биомаса.
Подпомаганите енергийни култури, от които се добиват биогорива са: слънчоглед, рапица, царевица, пшеница, ечемик, захарно цвекло, коноп, памук, соя, бял трън, млечка, сусам, фъстък, лен и други.
Прилагането на схемата на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за
подпомагане производството на енергийни култури започна през 2004 г. с бюджет от 90 млн.
евро (табл. 1.).
Табл. 1. Схема на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за производство на енергийни култури
Година
2004
2005
2006
2007
Площ (млн. ха)
0,31
0,57
1,23
2,84

Средствата се предоставят за 1,5 млн. ха
за периода 2004-2006 г. От 2007 г. към настоящия момент, с присъединяването на България и Румъния, максималната гарантирана
площ е увеличена на 2 млн. ха.

8
Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и
лекотоварните автомобили, Комисия на Европейските общности, Брюксел, COM(2007) 19 окончателен, 2007.
9
Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за
директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на
земеделски производители, и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) №
1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) №
2529/2001, чл. 88.
10
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 8 май 2003 г. относно насърчаването на използването на
биогорива и други възобновяеми горива за транспорт, чл. 2, т. 2.
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Финансовите схеми за подпомагане на земеделските производители са:
− Схема за подпомагане производството
на енергийни култури – имаща за цел
да стимулира земеделските производители да увеличат производството на
биогорива, както и на електрическа и
топлинна енергия, произведена от биомаса.
− Схема за оставяне на земи под угар за
нехранителни продукти, предоставяща
възможност за отглеждане на енергийни култури.
Земеделските стопани не могат да получават помощи и по двете схеми за едни и същи
култури.
Интересът на земеделските производители
към производството на енергийни култури се
увеличи значително само за четири години и за
първи път през 2007 г. общият бюджет от 90
млн. евро беше напълно усвоен. До максимално гарантираната площ от 2 млн. ха, земеделските производители получават 45 евро/ха,
при сключен договор за преработка. Ако тя бъде надхвърлена, площта, за която всеки земеделски производител може да поиска помощ,
се намалява с коефициент, за да се гарантира,
че бюджетът от 90 млн. евро няма да бъде
надвишен. През 2007 г. площта възлиза на
2,84 млн. ха и беше определен коефициент
равен на 0,70337, т.е. земеделските производители получиха 45 евро/ха подпомагане за
70% от земята.
За да гарантира схемата преработване на
отглежданите култури в енергия, земеделските
стопани трябва да имат сключен договор с
преработвателно предприятие. Ако културите
се преработват в самото стопанство, се изготвя
писмена декларация вместо договор. Схемата
за подпомагане на производството на енергийни култури се свеждат до следните основни
момента:
− помощта се отпуска само за производство на енергийни култури при сключен договор между производител и
преработвател;
− в договора се посочват: производител,
отглеждана култура, преработвател и
направление за употреба на суровината;
− предоставяне на информация от преработвателите на компетентните органи.
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Земеделските производители могат да
преработват енергийните си култури в собственото стопанство, използвайки ги:
− като горива за отопляване на стопанството;
− за производство на електроенергия или
биогориво в стопанството;
− за получаване на биогаз в стопанството.
С отмяната на Регламент 1782/2003 на
Съвета от 29 септември 2003 г. и влизането в
сила на Регламент 73/2009 на Съвета от 19
януари 2009 г. предоставянето на средства за
подпомагане производството на енергийни култури се преустановява от 2010 г. Последната
година, през която земеделските производители
могат да се възползват от европейските схеми
за финансиране производството на енергийни
култури, е 2009 г.
Опазването на околната среда, от една
страна, предоставя възможности за нововъведения, създаване на нови пазари и увеличаване
конкурентоспособността чрез ефективност на
ресурсите и нови инвестиционни възможности.
Технологичните подобрения в сферата на възобновяемата енергия спомагат за намаляване
нуждата от правителствена намеса, от друга
страна. Приложението на биогоривата трябва
да благоприятства по устойчив начин сигурността на доставките и подхода към климатичните промени. Следователно, държавните помощи са подходящ инструмент при употребата
на възобновяемите енергийни източници, само
когато има полза за околната среда и устойчивото развитие. Помощите за енергийни култури
са част от общата стратегия на Европейския
съюз за повишаване на дела на енергията произведена от възобновяеми източници.
Световната криза и намаляващото производство на зърнени култури и храни изисква
адекватност от Общността, по отношение решението й за дела на енерията от възобновяеми
енергийни източници (до 2020 г. - 10%). Държавите-членки следва да вземат предвид възможно най-доброто съчетание от технологии за
енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, чието развитие ще укрепи
енергийната сигурност, ще ограничи предвижданото увеличение на цените на енергията и ще
намали емисиите на парникови газове в съответствие с целите на Евросъюза за периода
след 2012 г.

Виолета Блажева

Изводи и препоръки
В резултат от основните източници на
емисии на парникови газове, политиката на Европейския съюз е насочена към: повишаване
сигурността на доставките; гарантиране на
конкурентоспособност на европейските икономики и наличие на достъпна енергия; подпомагане на устойчивостта на околната среда и
борба с промяната в климата.
Намаляването на въглеродните емисии налага развиване на всеобхватна стратегия за
приспособяване от гледна точка на държавните
администрации, частните предприятия и общностите по отношение на гарантиране и интегриране ключовите политики на Европейския
съюз.
Продължаващото и нарастващо присъствие на биогоривата и другите горива заместители на пазара за горива e продиктувано от
следните фактори: опазване на околната среда;
устойчиво развитие на селското и горското
стопанство; създаване на нови работни места
(особено в региони с висок процент безработица).
Европейския съюз се стреми да гарантира,
че биогоривата се произвеждат устойчиво, не
застрашават производството на храни и не водят до обезлесяване или загуба на биологично
разнообразие. Всичко посочено до тук ни дава
основание да обобщим, че Общността се стреми към изграждане на цялостна политика за

енергия и околна среда, базирана на ясни цели
и срокове за преминаване към нисковъглеродна икономика и спестяване на енергия.
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EUROPEAN POLICY ON BIOFUEL DEVELOPMENT
Violeta Blazheva
D. A. Tsenov Academy of Econcomics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The topic of biofuels as an alternative energy source, is particularly relevant to the present. Interest in their
production and use is dictated by the following factors: limitation of pollution, climate change, environment,
scarcity of land as a resource, the global economic crisis, global hunger, the use of alternative and renewable
energy sources are exhausted fossil fuels, waste management and others. Deserve special attention and support
schemes for the production of energy crops in terms of the Common Agricultural Policy of the European Union and
the requirements that must meet the farmers to receive funding under the European scheme. In the context of
production and use of biofuels, the European Union's aim of developing a comprehensive policy on energy and
environment, based on clear targets and timelines for the transition to a low carbon economy and energy savings.
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ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Мария Коцева
Икономически институт, Българска академия на науките, София
Резюме
За да задоволяваме потребностите си дългосрочно и с относително еднакво качество, се нуждаем от балансирано производство и потребление на ресурси и блага. Това важи с пълна сила за енергетиката, която
покрива нарастващите нужди на всички сектори от ресурса енергия. Необходимостта от все по-голямото „озеленяване” на този отрасъл е приоритет за много страни чрез прилагане на технологии за оползотворяване на
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). ВЕИ през последните години засилено привличат световния интерес на предприемачи, потребители и управляващи поради характеристиките им: неизчерпаемост, ресурсна и
ценова независимост, екологична чистота. ВЕИ стават особено актуални в моменти на криза, защото осигуряват
независимост на енергийните доставки и възможност за създаване на заетост.
Ключови думи: възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), устойчиво развитие, финансиране, инвестиции
Key words: renewable energy sources (RES), sustainable development, financing, investment

Новото хилядолетие поставя предизвикателството за завръщане към познати от древността източници на енергия – слънце, вятър
и вода, чрез технологични модернизации и
открития. Това се налага поради осъзнаване
на проблемите, които традиционните днес
енергоносители поставят - те са изчерпаеми и
замърсяват. Конвенционалните горива и особено въглищата са използвани като източник
на топлина в продължение на много години.
Те са в основата на индустриалната революция – промяна базирана на нов вид гориво.
Днес е необходима нова технологична промяна, която да впрегне мощностите на вятъра и
слънцето по един по-ефективен начин, чрез
усъвършенстване на технологиите.
Целта на настоящия доклад е да се илюстрира връзката между концепцията за устойчиво развитие и възобновяемите енергийни
източници (ВЕИ). Неконвенционалните енергийни източници допринасят за реализиране
на различните аспекти на това развитие.
Устойчивото развитие предполага защита
на околната среда, социално равенство и икономически просперитет. Това трябва да бъде
постигнато при наличието на изисквания за
подобряване на живота на хората и за запазване на нашите природни ресурси в свят, чието население се увеличава и е с нарастващи
изисквания за храна, вода, подслон, канализация, енергия, здравеопазване и икономическа
сигурност.
Всички определения на това понятие налагат светът да бъде разглеждан като свързана система в пространството и във времето. В
пространството означава, че едно замърсява294

не на въздуха в Северна Америка засяга качеството на въздуха в Азия. Свързаността във
времето отразява културата и навиците, които
наследяваме и предаваме на нашите наследници. Икономическата политика, която днес
осъществяваме, ще се отрази върху живота
на нашите деца.
Качеството на живот също е една система. Добре е да си физически здрав, но жизнената система няма да е ефективна, ако си
беден и без образование. Хубаво е да имаш
сигурни доходи, но как ще се чувстваш, ако
въздухът е замърсен. Именно в систематичното мислене се крие същността на понятието
устойчиво развитие. Проблемите, с които се
сблъскваме, са сериозни и е необходимо да
ги разрешаваме.
В енергетиката са възприети три принципа за използване, производство и дистрибуция
на енергия [6], за да отговори тя на идеята за
устойчиво развитие:
1. Етичен принцип: Енергията трябва да
се използва, произвежда и дистрибутира при максимална ефективност и
опазване и при минимално влияние
върху живота на хората и природата.
Пълните екологични и социални разходи е необходимо да бъдат отчетени
при изчисляване на крайните разходи
за енергия.
2. Принцип за равенство: равен достъп
до енергийните стоки и услуги. Това
означава
справедливо
използване,
производство и разпределение на тези
стоки и услуги на всички нива – местно, национално и международно.

Мария Коцева

Всички общности имат право да произвеждат собствена енергия от местни
ресурси.
3. Принцип за вземане на решения: енергийните решения трябва да бъдат демократични, с балансирано етнокултурно, социално-икономическо, расово и полово участие. Хората, които
понасят директни ефекти, трябва да
имат централна роля. Цялата информация за различните влияния трябва да
бъде представена на обществото и
дискутирана.
За да задоволяваме потребностите си
дългосрочно и с относително еднакво качество, се нуждаем от балансирано производство
и потребление на ресурси и блага. Това важи
с пълна сила за енергетиката, която покрива
нарастващите нужди на всички сектори от
ресурса енергия. Необходимостта от все поголямото „озеленяване” на този отрасъл е
приоритет за много страни чрез прилагане на
технологии за оползотворяване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).
ВЕИ са неизчерпаеми, екологично чисти,
осигуряват независимост и децентрализираност на снабдяването с горива, създават заетост.
Слънцето, вятърът, биомасата и водата
са практически неизчерпаеми източници на
енергия. Те имат способността да се възстановяват за сравнително кратък срок без видимо изтощаване при използването им за разлика от изкопаемите горива. При последните
възстановяването е невъзможно в краткосрочен план.
Когато използваме ВЕИ не се отделят газове, които замърсяват атмосферата, с което
осигуряват екологична чистота. При използване на изкопаеми горива в енергетиката и
транспорта се отделя въглероден диоксид,
който е основният парников газ. Климатичните промени се превръщат в централна тема за
ЕС, страните-членки и други страни. Всички
държави, ангажирани с климатичните изменения в резултат на икономическото развитие,
се присъединяват към инициативата на Обединените нации за предприемане на конкретни
действия на световно ниво. С подписването на
Протокола от Киото през 1997 г. страните се
задължават да намалят емисиите на парникови газове спрямо нивата от 1990 г. Целите на
Киото трябва да бъдат продължени и актуализирани.

Затова през декември 2009 г. се провежда среща в Копенхаген. Очакванията за нови
инициативи за периода след 2012 г., които да
имат по-силен ефект, не се потвърждават.
Участващите 192 страни признават проблема,
но трудно се съгласуват общи конкретни мерки.
След драматични преговори се достига
до подписване на споразумение от Копенхаген. То е по-скоро компромис и декларация,
която призовава за намаляване на емисиите
на парникови газове с цел задържане на глобалното затопляне под 2°C – прагът, отвъд
който изменението на климата се очаква да
излезе от контрол. Развитите държави трябва
да направят големи, измерими намаления.
Развиващите се страни трябва да започнат да
ограничават емисиите си и да докладват за
постигнатото на всеки две години. Отделните
страни ще решават сами докъде да стигнат в
усилията си. Като краен срок за оценка на
предприетите действия е посочена 2015 г., но
държавите трябва да заявят целите си до края
на януари 2010 г. Развитите страни ще осигуряват по 10 млрд. долара годишно до 2012 г.
и по 100 млрд. долара годишно до 2020 г., за
да подкрепят развиващите се страни в борбата им с климатичните промени.
Веднага след срещата цената на разрешенията за емисия на въглероден двуокис
спада с 8,7% до 12,40 евро, което е оценка
за ефекта от едно споразумение без конкретни цели. Тъй като ролята на частния сектор е
важна, той се нуждае от ясни цели, за да инвестира рационално. Необходими са огромни
инвестиции, за да се премине към икономика
с ниски въглеродни емисии, а стимулите за
това са неясни. Доброволните действия на
компании, организации и индивиди за намаляване емисиите на парникови газове чрез поефективни енергийни системи са важни, но
недостатъчни за задържане на климатичните
промени.
Копенхагското споразумение е недостатъчна отправна точка за икономическо развитие. Целта трябва да бъде преминаване към
невъглеродна икономика с акцент на нови
технологии при традиционни производства.
Търсените резултати ще бъдат: задържане на
климатичните изменени в лицето на покачване
на температурите.
Едно направление за изпълнение на този
начин на развитие са зелените енергийни технологии. Изкопаемите горива, които се изпол295
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емисси са направени след средата на 70-те
години на 20-ти век.
На фиг. 1. е представена класификация
на топ 20 страни-емитенти на СО2 от изгаряне
на изкопаеми горива и производство на цимент през 2006.

зват за производство на енергия и в транспорта са основен източник на замърсяване. Данни
за периода след индустриалната революция
(1751 – 2006 г.) сочат, че 329 млрд. т въглерод са отделени в атмосферата в резултат на
използването на изкопаеми горива и производство на цимент [3]. Половината от тези
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Фиг. 1. Топ 20 страни-емитенти на СО2 през 2006 г. от изгаряне на изкопаеми горива и производство на цимент

През 2006 г. най-големият емитент е Китай с 1 664 589 хил. т., което представлява
21% от емисиите. На втора позиция е САЩ – с
20%. В класацията са включени 212 страни,
като България е на 59-то място с 13 114 хил.
м. т. (0,17%).
Първите двадесет страни емитират 79,8 %
от СО2 през 2006 г. Сред тях има 5 страничленки на ЕС, чиито места в класацията и стойност на емисиите са представени в табл. 1.
Табл. 1. Страни-членки на ЕС в топ 20 емитенти на
СО2
Nв
класацията
6
7
10
14
18
ОБЩО

Страна
Германия
Великобритания
Италия
(вкл.
Сан Марино)
Франция (вкл.
Монако)
Испания

СО2 емисии (хил. т
въглерод)

Дял в общите емисии

219570
155051

2,80%
1,98%

129313

1,65%

104495
96064

1,33%
1,23%
9,00%

Източник: Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak
Ridge National Laboratory
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Страните-членки на ЕС в топ 20 допринасят за 9% от емисиите на СО2 в света, като
ЕС–27 емитират 14,12% от СО2 (1 105 401
хил. т).
Като емитент на парникови газове ЕС е
сред инициаторите за предприемане на активни
мерки за намаляване на тези емисии. Политиката за това е материализирана в редица документи и инструменти. Такъв документ е Директива 2009/28/ЕС за насърчаване използването
на енергия от ВЕИ, която определя обща цел от
20% дял на енергията от ВЕИ в крайното брутно енергийно потребление до 2020 г. Приносът
на България за изпълнение на тази цел е 16%
дял.
Надеждите, които се възлагат на ВЕИ, са
насочени освен към преодоляване на климатичните заплахи и към овладяване на един от
основните световни проблеми - волатилността
на цената на горивата и по-специално на петрола, с което да се достигне до повишаване на
енергийната независимост.
Добивът на нефт е концентриран в определени райони и страните-производителки определят количеството на добива, с което контролират цената. Индустрията е силно зависима

Мария Коцева

където само ¼ от населението използва модерни енергийни услуги, както и в южна Азия.
Достъпът до електричество се разширява в
развитите страни, като прогресът е бавен и
неравномерен, което задържа намаляването на
бедността. Предизвикателството е да се увеличи достъпът до основни енергийни услуги, като
се ограничи въглеродния отпечатък на развитите страни. Увеличаване на ефективното енергоползване и развитието на ниско въглеродните
технологии са ключът за това. Особено подходящи са фотоволтаичните инсталаци, които
позволяват самостоятелното им монтиране и с
различни мощности. Те могат да осигурят не
само достъп до електричество на бедните, но и
да допринесат за заместване на биомасата за
директно горене. В развиващите се страни 2,4
млрд. души разчитат на биомасата за готвене.
Около 80% от населението на Суб-Сахара я
използва, както и половината от населението
на Индия и Китай. Друг аспект от приноса на
ВЕИ към устойчивото развитие е тяхната важна
роля при създаването на заетост и стимулирането на иновациите.
Редица изследвания показват, че рестриктивната екологичната политика (включително
ограниченията на дейността на фирмите по
отношение на замърсяването на околната среда) не влияе отрицателно на конкурентоспособността, а напротив – стимулира иновациите, дифузията на технологии, експорта и създаването на нови работни места в „зелените”
отрасли [9]. ВЕИ привличат финансовите потоци с един нарастващ темп. На фиг. 2. се вижда
развитието на глобалните инвестиции в чиста
енергия.
148.4
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от петрола, което предопределя силен политически риск пред доставките и икономическото
развитие. През 2006 г. енергийната зависимост
на ЕС-27 е 53,8% [4]. За България този показател е 46,2% [4, 10]. Тази зависимост има
негативно влияние върху икономическото развитие. Индивидуалните потребители на изкопаеми горива могат да хеджират ценовите рискове, но обществото като цяло не може да го
направи. Ценовият риск на петрола и газа може
да бъде прехвърлен към организации, които да
го управляват, но този риск не може да бъде
напълно елиминиран. ВЕИ са възможен фактор
за минимизиране на такъв риск. Могат да се
разгледат два вида рискове: микроикономически и макроикономически рискове [1]. От гл.т.
на микроикономическите аспекти, в енергийния
микс ВЕИ намаляват разходите за генериране и
риска, тъй като техните цени не се изменят в
синхрон с промяната в цените на изкопаемите
горива. Диверсификацията на портфейла от
енергоресурси носи по-добра възвръщаемост
при оптимален риск.
Вторият фактор на влияние е макроикономическият, т.н. ефект Петрол – Брутен вътрешен продукт (БВП). Статистически е доказано,
че когато цената на петрола се повишава, икономиките се свиват. В Германия измерената
еластичност на Петрол-БВП е около 10%, т.е.
ако цената на петрола се удвои, БВП спада с
10%. Проблемът е, че този ефект не може да
се хеджира. Тук се крие и приносът на ВЕИ за
намаляване на негативното икономическо влияние. Увеличаване дела на неизкопаемите горива в енергийния портфейл ще се отрази върху
намаляване загубите на БВП.
ВЕИ позволяват доставка на енергия до
места, до които е трудно да бъде доставена
такава. Изграждането на разпределителни
станции и далекопроводи до труднодостъпни и
отдалечени места много често е скъпо. Технологиите за използване на вятъра и слънцето
позволяват децентрализираност на доставките.
Това, от друга страна, спомага и за избягване
зависимостта от монопола в енергетиката.
Непосредственото предизвикателство е
осигуряване на достъпни енергийни услуги на
бедните по света. Енергийните услуги играят
важна роля не само в подкрепата на икономически растеж и заетост, но и в увеличаване на
качеството на живот. Около 1,6 млрд. души в
света нямат достъп до такива услуги [8]. Поголямата част от тях живеят в Суб-Сахара,
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Фиг. 2. Глобални инвестиции в чиста енергия

През 2007 г. глобалните инвестиции нарастват с 60% спрямо предходната година.
Секторът, който привлича най-много инвестиции през 2007 г., е производството на вятърна
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енергия – 43% от новите инвестиции. На второ
и трето място са слънчевата енергия и биогоривата, а с най-малък дял от инвестициите е
биомасата и отпадъците. В регионален аспект
най-голям дял от инвестираните финансови
ресурси са в Европа - 47%. Кумулативната
сума на инвестициите в нови ВЕИ мощности в
ЕС–27 може да достигне 1 530 млрд. евро до
2030 г. ако се приложи политика на ускорено
развитие [7]. Тази прогноза е резултат от инициирано от ЕК проучване за ползите от политиката за насърчаване на ВЕИ по отношение на
икономическото развитие и заетостта. Резултатите доказват количествено твърденията за създаване на заетост и ръст на Брутния Вътрешен
продукт (БВП). Чрез метода на разработване на
сценарии се илюстрира, че постигането на цел
20% дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление на ЕС–27 за 2020 г. ще има следните
ефекти:
1. нетно увеличение на БВП с около
0,24%;
2. обща брутна заетост в сектор ВЕИ –
2,8 млн. работни места;
3. създаване на нетна заетост – 410 хил.
допълнителни работни места.
Изчисленията показват, че нетния ефект от
една политика за стимулиране използването на
ВЕИ, е положително число. Влиянието на стимулите не е само в отрасъл енергетика, а върху всички икономически агенти – директно или
индиректно. Ефектите в секторен план са върху
домакинства, индустрия и услуги и външни
връзки. Каналите за това влияние са:
1. инвестициите, които намаляват при
конвенционалното енергийно производство и се увеличават при ВЕИ;

2. разходите на домакинствата, които се
променят в резултат на нарастване цената на енергията от ВЕИ;
3. промяна във външната търговия с горива и технологии.
ВЕИ безспорно са полезни за нашето дългосрочно устойчиво развитие. Колко скъпи са
те, обаче? В момента ние завещаваме на бъдещото поколение високи разходи за почистване и справяне с екологичните замърсявания.
Алтернативата е да инсталираме повече вятърни и слънчеви инсталации, чиято енергия да
струва по-скъпо в бъдеще. Изборът ни днес е
между това за какво да плаща бъдещето поколение: за почистване или за получаваната чиста
енергия.
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RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Maria Kotseva
Institute of Economics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
In order to satisfy our needs in the long-term and at relatively equal quality we need to balance the
production and consumption of resources and goods. This is fully true for energy, which covers the increasing
demand of all sectors for the resource energy. The necessity of greening the energy sector is a priority for many
countries through applying technologies for renewable energy sources (RES) usage. Recently RES have been
attracting the world interest of entrepreneurs, consumers and governors because of their characteristics:
inexhaustibility, resource and price independence, ecological cleanness,. RES have become topical especially in
moments of crises, because they provide independence and opportunities for employment creation.
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ
Найден Найденов
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Постигнатите споразумения през преговорния период за присъединяване на Р България към Европейския
съюз (ЕС) в екологичната област засягат постигането на важни изисквания по няколко директиви в секторите
„води” и „отпадъци”. Тяхното финансово осигуряване обхваща периода 2004–2014 г. като предвижда външно
безвъзмездно финансиране от ЕС от Програма ИСПА (2000-2010 г.) и Програма „Околна среда 2007-2013”,
поддържана от Структурните фондове и национално съфинансиране. В настоящото изследване се открояват
някои проблемни области, свързани с планирането и усвояването на посочените финансови ресурси, законови
пропуски и възможностите да се постигнат изискванията на директивите на разходно-ефективна основа.
Ключови думи: управление на води, управление на отпадъци, екологично инвестиционно финансиране
Key words: management of water, management of landfill of waste, environmental investment financing

Увод
През преговорния период за присъединяване към ЕС правителството на Р. България
постигна през 2004 г. споразумения по прилагането на няколко директиви в екологичната
област, сред които най-значими от финансова
гледна точка са тези за сектори „Води” и „Отпадъци”. От пакета директиви за водите средносрочни ангажименти са поети по Директива
91/271 за градските отпадни и канализационни
води и Директива 76/464 за изпускането на
опасни вещества във водите, като по-късно
след 2014 г. ще се заделят финансови средства за посрещане на Директивите 98/83 за качеството на питейните води и 91/676 за опазване на водите от нитратно замърсяване в селското стопанство. Разходите по справянето с
Рамковата директива за водите засяга преди
всичко местните власти, но за нея новоприсъединените страни разполагат с по-дълъг период,
включително и след 2014 г. Постигането на
изискванията по Директиви 99/31 за управлението на твърдите отпадъци и Директива 94/62
за опаковането и отпадъците от опаковки е
свързано с най-големи бюджетни разходи в
средносрочен план [2, 4]. С тези директиви
страната е задължена да: (а) създаде 42 пречиствателни станции и 3500 помпени станции и
да отстрани недостига на вода във водоснабдителната система; (б) изгради допълнително
16000 км канализационна мрежа, която да обслужва 2,4 млн. души; (в) увеличи броя на селищата, където замърсените води се пречистват и подобри третирането на отпадните води в
други населени места., и (г) обнови на водоснабдителната мрежа. Общите инвестиционни
разходи по тези директиви по данни на Минис-

терство на регионалното развитие и благоустройството се оценяват на 6,933 милиарда евро
за периода 2004-2014 г. [2, 5]. От друга страна постигането на Директива 99/33/ЕС за депониране на отпадъците е свързано с осъществяването на инвестиционна програма, която
включва изграждането на нови регионални депа,
затваряне на стари нерегламентирани депа и
тяхното рекултивиране, и изграждане на места
за обработка на опасни отпадъци. Програмата
обхваща 54 проекта, покрива 264 населени
места и възлиза на 478 милиона евро за периода 2005-2015 г. [5]. Финансовото осигуряване е планирано да бъде както от външни безвъзмездни източници - Програма ИСПА и Кохезионният фонд (КД) и Европейският фонд за
регионално развитие (ЕФРР), така и от национално съфинансиране.
Проблемите могат да бъдат откроени в
следните три области:
− планиране на финансовото обезпечаване на програмите по източници на
финансиране – външни и вътрешни;
− своевременно и качествено изготвяне
на проектите и тяхното изпълнение;
− законови промени, които да стимулират процеса на осъществяване на
програмите.
1. Проблеми при планиране на финансовото
обезпечаване на програмите
Проектното публично финансиране за секторите „Води” и „Отпадъци” в краткосрочната
рамка за периода 2004-2008 г. значително
превишава планирания бюджет за капиталови
екологични инвестиции. Таблица 1. представя
планираните капиталови разходи по всички ас299
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пекти на опазването на околната среда, включително по програмите за управление на води и
отпадъци. В нея е посочено безвъзмездното
финансиране от ЕС – реално от Програма ИСПА, и потенциално за 2008 г. от Кохезионният
фонд и Европейският фонд за регионално развитие, както и националното съфинансиране,
включително от публични източници като Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) и общинските бюджети. КФ и ЕФФР са в основата на фи-

нансовия пакет за реализиране на Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) и
възлизат на 1 800 748 085 евро, от които
71,3% са предвидени за водния сектор и
20,4% за сектор управление на отпадъците.
Данните от табл. 1. показват още, че планираните средства в краткосрочната рамка за води
и отпадъци значително превишават очакваната
подкрепа от бюджетни източници, като особено
голяма е тази разлика след 2006 г.

Табл. 1. Публични екологични разходи (млн. лв.)
2004
2005
2006
Капиталови разходи в консолидирания бюджет
140
297
321
Финансиране на сектори „Води” и „Отпадъци”
Външно финансиране вкл. от ЕС
59
99
231
Държавен бюджет
39
55
66
ПУДООС
42
101
140
Финансиране от местни източници
65
66
166
Общо без местно финансиране
140
255
437
Общо включително с местно финансиране
205
321
603

2007
369

2008
424

199
72
160
208
431
638

1142
56
160
410
1357
1767

За разглеждания период безвъзмездното
външно финансиране по Програма ИСПА обаче
остава пропусната възможност, въпреки че за
България и Румъния официално програмата
приключва в края на 2010 г., до когато е срокът за одобряване на екологичните проекти.
Забавеното усвояване и вероятната загуба на
средства ще остави отворена ножицата между
планирани и реално усвоени финансови средства за управлението на водите и отпадъците
(фиг. 1.). На практика това означава, че редица
одобрени проекти ще бъдат завършени с национални средства, а направените предварителни
плащания за техническа помощ ще трябва да
бъдат възстановени на ЕС. Досега от Програма
ИСПА за проекти по двете директиви в секторите Води и Отпадъци са усвоени едва половината от планираното безвъзмездно финансиране. Пропуснатите финансови средства по ИСПА засягат важни екологични проекти на общинската инфраструктура, които имат социално и икономическо значение. Заедно с пропуснатите екологични ползи остават нерешени
въпроси и в социалната сфера, свързани със
заетостта и повишаването на доходите на населението в общините поради нереализирани или
замразени проекти.
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Фиг. 1. Реално одобрени и планирани екологични
публични разходи за 2007г

2. Публичните екологични разходи в контекста
на ССФР
Средносрочната фискална рамка (ССФР) на Р.
България за периода 2004-2008 г. възлиза на
около 2,6-2,8% от консолидирания бюджет за
опазване на околната среда (табл. 2.) Това е
около един процент от брутния вътрешен продукт (БВП), който е съпоставим с този на другите страни от Централна и Източна Европа и
ЕС15. Общите екологични разходи в ЕС15 са
около 2% от БВП, но половината от тях идват
от частния сектор [1, 5]. В новоприсъединените
страни членки на ЕС много по-малка част от
екологичните инвестиции са за сметка на частния сектор. Това е благоприятно за конкурентоспособността на предприятията и им позво-
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лява в по-голяма степен да допринасят за икономическия растеж. Хармонизирането на екологичното законодателство безспорно налага
провеждането на по-строга екологична политика, която би поставила националните фирми в
по-неизгодно положение в сравнение с основните задгранични конкуренти, ако трябваше
изцяло те за своя сметка да посрещнат общоевропейските екологични изисквания. Затова
по-доброто усвояване на средствата от фондовете на ЕС следва да се разглежда като приоритетна цел, която допринася не само за облекчаване на вътрешните източници на финансиране на екологични проекти – държавни и
общински, но и допринася за повишаване конкурентността на националните предприятия. В
Програмата на МОСВ за осъществяване на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци,
например за периода 2004-2008 г. са предвидени средства от външно финансиране (ИСПА)
в размер на 55,0% за 2004 г., като постепенно
те намаляват до 34,3% през 2008 г., докато

средствата от държавния бюджет за същия период нарастват от 33,1 до 39,0%, при трикратно нарастване на общинските разходи, съответно между 6,1 и 19,2%. Инвестициите от
ПУДООС е трябвало да нарастват от 2,6 на
3,5%, а на частния сектор съответно между
3,2 и 4,0%. Така общите разходи по Програмата за управление на отпадъците за периода
2004-2008 г. като дял от БВП трябваше да намалеят от 0,23% на 0,12% при устойчив ръст
на БВП за същия период. Изготвянето и утвърждаването на проектите за изграждане на регионални депа за отпадъци и закриването на част
от тях, вероятно почти изцяло ще остане за периода на действие на Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013”. Това не само ще
промени съотношението в планираните средства, но и значително ще оскъпи инвестициите за
сметка на вътрешни източници, което се потвърждава от потребността да се създаде национален резервен фонд за подпомагане на
Програмата за управление на отпадъците.

Табл. 2. Екологични публични разходи (млн. лв.)
2004
2005
Капиталови
140
297
Текущи
249
120
Общо
389
417
Като процент от консолидираните правителствени разходи
Капиталови (%)
0,9
1,9
Текущи (%)
1,7
0,7
Общо (%)
2,6
2,6

2006
321
121
442

2007
369
125
494

2008
424
128
552

1,9
0,7
2,6

2,0
0,7
2,7

2,2
0,6
2,8

Източник: Министерство на финансите и МОСВ

Налице са няколко проблеми, касаещи
финансирането на дейностите по постигане на
директивите в секторите води и отпадъци, които се свеждат до следното.
Твърде нереалистично изглежда да се
очаква нарастващият дял на финансирането на
общинско ниво да се осигури от увеличаване
на тарифите за доставка, отвеждане и пречистване на водите и такса за достъп до депата за
отпадъци. Подобно увеличение на тарифите за
разглеждания период би било справедливо само ако качеството на услугите също расте, а
не изпреварващо с цел да се осигури авансово
ресурс за съфинансиране. При това сега част
от събираните приходи от подобни такси се
отчисляват в държавния бюджет, така че следва
да се направи законова промяна по-скоро в тази посока, като средствата останат изцяло на
разположение на общините. Друг проблем е
недостатъчното ангажиране на частния бизнес

по пътя на публично-частното партньорство в
изграждането на екологична инфраструктура,
за което съществуват и законови ограничения.
Например доскоро в областта на управлението
на водите съществуваше законова неяснота
относно тяхната собственост, а закъснялата
законова промяна забави утвърждаването от
Европейската комисия на финансовата рамка
за водния сектор. Подобен проблем възникна и
с намирането на площадки за регионални депа
за отпадъци. Законодателството трябва да се
промени и в посока сдружаването на общините
при изграждането на регионални депа за отпадъци. Необходимо е новият субект в резултат
на сдружаването да не е в противоречие със
Закона за държавните помощи и да може да се
финансира от ОПОС. Създаването на резервен
фонд е друга наложителна законова мярка, за
да могат да се финансират разходите по реалното изготвяне на прединвестиционните проуч-
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вания в сектора управление на отпадъците на
регионално ниво.
3. Причини за забавяне одобрението на проекти
по Оперативна програма „Околна среда 20072013”
Проучванията върху мотивите за неодобрение по процедура „Техническа помощ за
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 (сектор Води) показват, че наймного са случаите – малко повече от половината, на неосигурени достатъчно налични средства за финансиране на разходите от страна на
бенефициентите, съгласно Насоките за кандидатстване. На второ място - в 30% от случаите,
като причина за отказ е липсата на доказателства, че агломерацията е над 2000 екв. ж., т.е.
населеното място е включено в приложения
списък към Програмата за изпълнение на Директива 91/271. На трето място като мотив за
отказ – в 18% от случаите, се сочи, че не са
приложени необходимите технически спецификации за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за дейностите, за
които се предвижда изпълнителят да е различен
от бенефициента. В края на 2009 г. например
са преразгледани 157 проблемни проекти за
техническа помощ за общините, свързани с
подготовката на инвестиционни екологични
проекти.
Дискусионен остава проблемът и за оценката на проектите с цел недопускане неефективност и преоразмереност. Един от подходите
би бил прилагането на принципа за най-добра
налична технология (BAT) т.е. технология, която позволява да се постигнат необходимите
резултати за качество на околната среда с минимални разходи [3].
От общо планираният по ОПОС финансов
ресурс за периода 2007-2009 г. са сключени
договори за 781 млн. лева, което представлява
22,8%, а реално усвоените средства възлизат
едва на 0,49%, което налага необходимостта
от ускоряване на усвояемостта. Ниското равнище на плащанията сочи липсата на действия
по общини, което е пропусната възможност за
подпомагане на икономиката в условията на
криза. Важна причина за забавяне на процеса
на усвояване на финансовите средства от ЕС
по ОПОС са възникналите съмнения относно
ефективността на проектите. ОПОС не може да
се разглежда като източник на средства на всяка цена, защото е преди всичко инструмент за
постигане на национални приоритети и полити302

ки, свързани главно с директивите за водите и
отпадъците.
В процеса на подготовка на проектите общините, ползвайки средства за техническа помощ са допуснали редица нарушения като преоразмеряване на проекти и нарушаване на
принципа за ефективност на разходите. Например от 29 водни проекти смятани от ЕК за
съмнителни, на 12 е намалена стойността, а
пет са анулирани, като общата стойност на
спорните проекти е за 323 млн евро.
Заключение
Посрещането на екологичната част от
„достиженията
на
Общността”
(acquis
communautaire) през предприсъединителния
период трябваше да увеличи търсенето на бюджетни ресурси в България и общите разходи
за опазване на околната среда през периода
2004-2008 г. се очакваше да нараснат с около
50% (като капиталовите разходи свързани с
околната среда да нараснат трикратно, а текущите разходи да намалеят). В същото време
по-качествените екологични услуги в резултат
на планираните инвестиции в управлението на
водите и отпадъците биха могли да допринесат
за превръщане на селските райони (80% от
територията на страната) в атрактивни за бизнес и значително да повишат качеството на живот на местното население. Системното строителство на обекти с екологично предназначение
от своя страна би довело до разкриването на
работни места, повишаване на доходите и
привличането на инвеститори. За да не се случат тези очаквания причините следва да се търсят и в самия процес на планиране на разходите за инвестиции още през средносрочния период. Разходните планове за водния сектор и
отпадъците са били несъгласувани с цялостната бюджетна рамка за околната среда още в
началото, като е било заложено значително
превишаване на проектния средносрочен бюджет. Това подсказва, че още когато са планирани средствата в екологичната област е съществувала презумпцията за непълно усвояване на финансовите ресурси от ЕС най-вече по
Програма ИСПА. И въпреки че по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013” средствата не са застрашени, твърде бавното им усвояване лишава българската икономика в условията на криза от важно безвъзмездно външно
финансиране. Причините трябва да се търсят
най-вече в такива проблемни области като недостатъчния контрол върху усвояването на
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средствата за техническа помощ при изготвянето на проектите и някои законови предпоставки,
които се отнасят до сдружаването на общините,
определянето на собствеността върху водите,
цялостно използване на таксите за екологични
услуги като средства за съфинансиране не
екологични проекти от общините.
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SOME PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL INVESTMENT FINANCING
Nayden Naydenov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
During the negotiations The Government of Bulgaria made several commitments to meet a number of
directives, the most demanding of which in budgetary terms are those relating to water and wastewater and to
solid waste. The programs have been worked out of detail in 2004 and in all cases there are still some open
questions. The total cost of the agreed program under EU Directives related to water supply, urban wastewater
and sewerage has been estimated to be Euro 6,9 billion over the period to 2014. The financing plan of the other
program under EU Directives on landfill of waste entails an investment of Euro 478 million in 2005-2015. The key
questions in the area of environment are: (1) the environmental plans would need to be scaled down to reflect
reduced availability of financing sources and ensure their consistency with the projected budget envelope; (2)
there is a need to facilitate private sector participation of water and waste services delivery, and (3) to increase
capacity for timely preparation of projects and other documents to ensure access to EU funds.
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СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Милкана Мочурова1, Пламен Мишев2
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Икономически институт, Българска академия на науките, София
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Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Докладът предлага методология за оценка на социално-икономическите последици от климатичните промени. Изяснява се връзката „емисии” – „климат” – „въздействия”. Въздействията се дефинират като функции
на експонирането и чувствителността. Подробно се разглеждат двете нива на въздействия: физическо и социално-икономическо, като се очертава система от показатели за тяхното измерване на примера на сектор „зимен туризъм”. Представят се резултати от изследвания на зимните курорти в Алпите.
Ключови думи: промени в климата, икономическо въздействие, индикатори, зимен туризъм
Key words: climate change, economic impacts, indicators, winter tourism

Въведение
През последните години се наблюдават
все по-значими промени в климата в целия свят
и се очаква те да станат по-силно изразени в
бъдеще. Те водят до разнообразни и разнопосочни въздействия върху природната и антропогенната среда в различни сектори и региони,
което от своя страна влияе върху икономиката
и предизвиква най-често икономически загуби.
Изследванията на проблемите на климатичните
промени в България са ограничени основно до
избрани първични въздействия на физическо/
екологично ниво (върху определени екосистеми,
включително върху добивите от някои култури),
а въпросите за вторичните въздействия на социално-икономическо равнище (напр. върху
БВП, доходите и заетостта) са изключително
слабо застъпени в научната литература [1, 3, 8,
9, 10]. Има и публикации, главно брошури и
нормативни документи, изготвени от администратори и неправителствени организации, по
въпроса за намаляване емисиите на парникови
газове (т.нар. смекчаване на климатичните
промени), които обаче не разглеждат икономическите въздействия. Изтъкнатите аргументи
налагат необходимостта от оценка на икономическите въздействия на климатичните промени
върху България, за което най-напред е нужно
разработване на система от показатели за измерване на тези въздействия.
1. Концептуална рамка на въздействията от
климатичните промени
Връзката между емисиите на парникови
газове, промените в климатичните параметри и
въздействията е доста сложна, съдържа прави и
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обратни ефекти и се проявява със закъснение
във времето (фиг. 1.).
Оценката на въздействията на климатичните промени представлява анализ на положителните и отрицателните последствия от промяната на климата върху природните екосистеми,
човешката система и социално-икономическите
дейности както с, така и без адаптиране към
тези промени. Както показва фиг. 1., въздействията могат да се разглеждат на две равнища:
биофизично
(първично)
и
социалноикономическо (породено от първичните въздействия). Това означава, че оценката на въздействията на климатичните промени е сложен
интердисциплинарен проблем. Тъй като икономическите въздействия са следствие от физическите и екологичните въздействия, то икономическите анализи могат да се направят само
въз основа на резултатите от съвместните анализи, модели и прогнози на физици, химици,
климатолози, хидролози, еколози, агрономи и
други специалисти.
Въздействията и на двете равнища могат
да се разглеждат като функция от експонирането и чувствителността към климатичния стимул
(фиг. 2.).
2. Икономически въздействия
Както вече бе отбелязано, преди да се
оценяват икономическите въздействия, трябва
да се измерят въздействията на биофизическо
равнище. Първо трябва добре да се дефинира
обекта на изследване – дали се разглежда даден икономически сектор на локално, национално, европейско или глобално ниво. Тъй като
вече има редица изследвания на глобално рав-
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нище, считаме, че особено необходими за България са изследванията на национално или дори
общинско равнище. Но тези изследвания, макар
важни от икономическа гледна точка, са ограничени от възможностите на климатичните сценарии да моделират измененията на климатичните параметри с висока резолюция. Разработ-

ването на прецизни локални модели е трудоемко и скъпо, а и изисква наличие на детайлни
данни от минали метеорологични наблюдения
на съответния регион, с каквито често не се
разполага.

Локални и глобални обратни ефекти, напр. промени
в облачността, водното съдържание на атмосферата, отразената слънчева светлина от ледниците

Промени в
земеползването
Емисии на
парникови
газове

Повишаване на концентрациите на
парникови
газове в
атмосферата (измерени в
еквивалент
СО2)

Задържане
на радиацията
(промяна в
енергийния
баланс на
планетата)

Повишаване на температурата на
атмосферата

Повишаване на температурата на
океана (с
лаг във
времето)

Обратни ефекти, свързани например с възможно намаляване на ефективността на
поглъщането на СО2 от сушата и океаните

Физически промени в климата
Повишаване на
глобалната средна на повърхностна температура

Преки въздействия
(напр. върху
земеделието, горите)

Повишаване на
морското ниво
Промени в колебанията и сезонността на валежите
Промени в характера на природните климатични колебания

Социалноикономически въздействия

Топене на полярните шапки, планинските ледници
и др.

Източник: Адаптирано от [12]

Фиг. 1. Връзка парникови газове, климат и въздействия

Оценката на въздействията може се извърши по следната схема (предложената схема
е разработена от екипа на проект CLAVIER, в
който авторите са участници [3]):
Първо равнище: Биофизически въздействия
Определяне на обекта на изследване
Пример: Зимния туризъм в регион Х.
Количествени показатели за измерване на
физическите въздействия
Пример: Брой нощувки през зимния сезон
в регион Х или Брой туристи през зимния сезон
в регион Х.
Експониране на климатичните промени
При анализа се търси отговор на въпроса
промяната на кои климатични параметри влияе

на туризма (на привлекателността на региона
като дестинация за зимен туризъм).
Например:
Параметрите:
• Повишаване на температурата (Т) в България, измерени чрез ср. мес. Т,
мин. и макс. Т
• Промяна в режима на валежите (Р) в България, изопределят промяната
мерена чрез дневни Р,
Æ
в:
продължителност в дни на
Броя дни,
снежния сезон
подходящи
• Снежна покривка: височиза ски турина на снега
зъм в ку• Водни ресурси: недостиг
рорта
на вода, качество на вода
• Географско положение на
курорта: надморска височина на пистите и ски съоръженията
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Емисии на парникови
газове

Концентрации в
атмосферата

Промени в климата

Експониране на
климатичен стимул

Чувствителност към
климатичния стимул

Въздействия на промяната на климата
Източник: Адаптирано от [4]

Фиг. 2. Концептуална схема на въздействия на климатичните промени

Показатели за чувствителност
Чувствителността описва т. нар. отношение „доза – реакция”. Чрез анализа на чувствителността се търси отговор на въпроса доколко
обектът реагира на промените. Например в
случая на туризма трябва да се намери статистическата зависимост между снежната покривка и броя на нощувките. Обикновено това се
извършва чрез регресионен анализ на данни от
минали туристически сезони в курорта.
Примерни показатели, свързани с чувствителността:
− Вид на лифтовете и други съоръжения
на пистите;
− Наличие на машини за изкуствен сняг;
− Вид на туристите (предпочитания и др.),
посещаващи курорта.
В резултат на анализа на първото равнище
се измерва въздействието на физическо равнище чрез показатели като: (очаквано) изменение
в броя на нощувките, броя на туристите или
заетостта на легловата база.
Второ равнище: Социално-икономически
въздействия
При втория етап на анализа физическите
въздействия се „превеждат на паричен или икономически език”. Поставя се въпроса до какви
промени в производството, добавената стойност, заетостта ще доведат промените във фи-
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зическите
показатели.
Социалноикономическите въздействия могат да се разглеждат на различни равнища: отрасъл, икономика на общината/ областта, национална икономика.
Обект на изследване е регионалната икономика в регион Х.
Показатели за експониране
Например: промяна в туристическото търсене (в лева).
Показатели за чувствителност на регионалната икономика
Например:
− дял на заетите в туризма спрямо общия брой на заетите лица;
− дял на туризма в брутната добавена
стойност;
− инвестиции (стойност на дълготрайните
активи) в сектор туризъм;
− субсидии за туристическия сектор;
− дял на туризма в износа (търговския
баланс).
В резултат на анализа се получава икономическото въздействие, т.е. очакваната промяна в икономическите показатели, например
промяната в:
− приходите на отделните предприятия
(хотели, оператори на съоръжения);
− регионалния брутен вътрешен продукт;
− заетостта (безработицата) в сектора и
региона;
− дела на туризма в регионалния и националния БВП;
− дела на туризма в регионалния и националния експорт;
− ефекти върху регионалното и националното производство и цени;
− ефекти върху държавния и общинските
бюджети.
Резултатите от анализите за различни региони и курорти могат да се обобщят чрез различни методи като клъстерен анализ, построяване на индекси, визуализиране на карти и др.
Ефектите върху националната икономика в резултат на икономическите промени на регионално ниво могат да се оценят чрез методи като иконометрични модели на общото равновесие или инпут-аутпут модели.
В изследванията може да се отчете и адаптивната способност на дадения регион да се
справи с пораженията от природните катаклизми като например осигуряване на алтернативни
атракции за туристите, диверсификация на ико-
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номиката в региона (респ. възможности за заетост в други отрасли), равнище на икономическо развитие на региона, механизми за прехвърляне на риска (застраховане), технически възможности за адаптация. Отчитането на адаптивната способност, наред с експонирането и
чувствителността позволява да се оцени икономическата уязвимост на региона.
3. Резултати от изследвания за Алпите
Според учените от природните науки с голяма степен на сигурност може се твърди, че
промените в температурата имат видимо въздействие върху много физически и биологични
системи. Тези промени изправят пред предизвикателство икономиките на европейските
страни и особено секторите земеделие, туризъм, енергетика, транспорт, застраховане, а
също и здравеопазването. Климатичните промени и техните въздействия на територията на
Европа вече са документирани в стотици научни публикации [2], като преобладават публикациите от областта на природните науки.
Резултатите за зимните курорти в Алпите
показват [7]:
− при настоящите климатични условия
609 от 666 (или 91%) от ски зоните в
Алпите са природно осигурени със
сняг (респ. разполагат с достатъчно
сняг през сезона, за да бъдат печеливши);
− останалите 9% вече функционират при
критични климатични условия;
− при повишаване на средната годишна
температура с 1°С броят на тези осигурени ски зони ще намалее на 500,
при 2°С – на 404 и при 4°С –броят
ще спадне на 202 (фиг. 3.), същевременно се наблюдават големи различия
между регионите в една страна;
− повишаване на надморската височина
на линията на осигуреност със сняг:
 ако температурата към 2050
г. се повиши с 2°С – линията
ще бъде на 1500 m;
 ако температурата се повиши
с 3°С – ще бъде 1800 m.
Изследване за Швейцария показва сходни
резултати [6]. Цитираните автори приемат
следния критерий: един зимен курорт се счита
за сигурен, ако през 7 от 10 зими да има достатъчно сняг за зимни спортове (30-50 cm
снежна покривка поне 100 дни от 1 декември
до 15 април). Съгласно този критерий към мо-

мента на изследването 85% от 230 швейцарски курорта са сигурни. Ако линията на сигурност е 1500 m, което се очаква да се случи
към 2030-2050 г., 63% от курортите ще отговарят на този критерий, ако линията се покачи
до 1800 m – 44% от курортите.

Източник: OECD, 2007, p. 33

Фиг. 3. Чувствителност на ски зоните в Алпите към
промените в линията на природната осигуреност със
сняг

Изследване за Австрия оценява въздействията върху зимния туризъм като групира 2375
общини в страната чрез клъстерен анализ по
следните показатели: дял на нощувките през
зимния сезон в общия брой нощувки, концентрация на заетостта в туризма, интензивност на
туризма (брой нощувки на човек от населението), най-голяма надморска височина на съоръженията, максимален капацитет на лифтовите
съоръжения [11]. Изследването групира общините в осем клъстера съобразно уязвимостта
на икономика им: от такива, в които изобщо
липсва туризъм, или развиват летен или целогодишен туризъм, до общини, чиято икономика
силно или изцяло зависи от зимния туризъм.
Заключение
Климатични промени и техните разнородни
въздействия върху екосистемите и обществото
на глобално ниво са сравнително добре документирани. Регионалните изследвания са помалко застъпени в литературата. Резултатите
от изследванията за Алпите показват значителните различия между регионите. Това поставя
предизвикателство пред учените да изберат
подходящи методи и индикатори за измерване
на въздействията на локално ниво. Предимство
на предложената в доклада двустепенна система от показатели (физически и социалноикономически) е, че позволява да се обхване
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интердисциплинарния характер на въздействията, предизвикани от промените в климата. Освен това тя дава възможност социално икономическите въздействия да се оценяват както на
локално, така и на национално ниво. Резултатите от подобни оценки са от особена важност
за централните и местни органи на власт, за
предприятията и за местните общности като
цяло, за да могат те да планират адекватни
мерки за адаптиране към климатичните промени.
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SYSTEM OF INDICATORS FOR MEASURING THE SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF
CLIMAET CHANGE
1
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Institute of Economics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
2
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract

The paper proposes a methodology for evaluating the socio-economic impacts of climate change. The
relationship „emissions” – „climate” – „impacts” has been clarified. Impacts are defined as a function of exposure
and sensitivity of a system to a climate stimulus. The two levels of impacts (physical and socio-economic) have
been discussed in detail. A system of criteria for their measuring has been outlined using the case of winter
tourism. In addition, results from studied about the sensitivity of the ski resorts in the Alps have been presented.
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ПРОМЕНИ В ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА СЛЪНЧЕВОТО ГРЕЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1997 – 2009 г.
Владимир Власков
Географски институт, Българска академия на науките, София
Резюме
Първото десетилетие на ХХІ се характеризира с ясно изразени белези на промени в климата на планетата
и в частност в климата на България. Един от основните климатични елементи със забележими промени през
последните 10 години на територията на страната е слънчевото греене. За изследвания период измененията в
продължителността на слънчевото греене определят нарастване с 3 до 11% за различните райони (с изключение на част от Югоизточна България). Изследването е много актуално във връзка с Енергийната програма на
ЕС до 2020 г. и заложеното в нея бързо развитие и нарастване на относителния дял на произведена електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Ключови думи: продължителност на слънчево грееене, Европейска енергийна политика, възобновими
енергийни източници
Key words: sunshine duration, European energy policy, renewable energy sources

Увод
Продължителността на слънчевото греене е една от определящите характеристики на
радиационния режим и косвен показател за
осветеността на дадено място. Поради това то
е водещ фактор при разработването и обосновката на проекти свързани с хелиоенергетиката.
Астрономически възможното слънчево
греене за географската ширина на България е
около 4 500 часа, но облачността, свързана с
особеностите на атмосферния пренос, мъглите и силно замърсения над някои райони въздух намаляват значително тази възможна продължителност [6]. Възможният астрономически максимум е около 458 часа и може да бъде теоретично достигнат през м. юни, минимума – през м. декември (около 282 часа).
Реално във вътрешногодишното разпределение на относителното слънчево греене се
наблюдава максимум през м. август (около
75%) и минимум през декември – около 20%
от възможния максимум.
По правило годишният ход на продължителността на слънчевото греене е с максимум
през юли (без високопланинските части) и минимум през декември. В отделни станции през
някои от годините максимумът може да е
през м. август, а минимумите да са през ноември, януари и февруари. Дневният ход на
продължителността на слънчевото греене е в
тясна връзка с дневния ход на облачността
[1].

1. Първа глава
1.1. Цел на работата
Целта на разработката е да се направи
сравнителна характеристика на база достъпните данни за промените в продължителността
на слънчевото греене на територията на Българи през последните 15 години в сравнение с
предходни периоди, което е и в контекста на
глобалните изменения на климата.
2.2. Информационна обезпеченост
За изследването са използвани данни от
международния обмен към световната метеорологична организация от НИХМ и метеорологичните служби на Румъния и Турция. Основната част от данните са за периода 19972009 г. от 6 основни станции, като към тях
са прибавени данните от още 9 станции с покъс период на наблюдение.
Корелационната зависимост на станциите
е много висока (табл. 2.), като периодите са
изравнени по метода на разликите и приравнени към единна продължителност. В таблицата са представени само корелациите на месечните стойности на слънчевото греене за
изследвания период на станциите в Южна
България, но те са в същата зависимост за
цялата страна.
Мрежата от използваните за изследването станции покрива територията на цялата
страна. За по-точното определяне на промените в слънчевото греене са използвани и
данни от две метеорологични станции извън
територията на България – Букурещ и Одрин.
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Към изследването са включени и данните
от първите два месеца на 2010 г., който са с
най-ниските измерени стойности на продължителност на слънчевото греене за цялата
страна в периода от 1997 г. да сега, като
целта бе максимално оптимизиране и представяне на най-актуални резултати.
1.3. Проблеми при разработката
Слънчевото греене е специфична характеристика на климата. Мрежата от метеорологични станции на територията България, в
които се правят такива измервания, след
1989 г. драстично намаляха, като за периода
1989 – 1997 г. липсващите данни са наймного. По тази причина при сравненията
(табл. 3.) посочения по-горе период не се
включва. За периода 1971 – 1990 г. данните
са оценъчни.
Сравненията на данните от изследвания
период са спрямо официалните данни от Климатичен справочник на НР България от 1978,
което е и последното издание с обработка на
данни от такъв тип.
2. Втора глава
2.1. Фактори за промените на продължителността слънчевото греене на територията на
България през последното десетилетие
Регионалните климатични особености и
активно протичащите глобални процеси на
промени на климата през последното десетилетие определят нови параметри на климатичните характеристики (в т.ч. и продължителността на слънчевото греене) и за територията на България.
През този период се наблюдават промени
в атмосферната циркулация не само за района на България и Балканския полуостров, но и
за цяла Източна Европа. Те са свързани със
изразени промени в генезиса, траекторията и
дълбочината на циклоните – най-вече през
студеното полугодие. В рекордно топлите
2007 и 2008 г. броят на северните циклони
рязко нарастват. В над 5% от случаите те
преминават северно от България и определят
необичайно топло време с пренос на въздушни маси от южната четвърт на хоризонта. Тази тенденция се потвърждава и от статистически значимото намаляване на южните циклони, който до началото на 90–те години за
зимния сезон са преобладаващи за България
[5].
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Циклоните преминаващи през южната ни
съседка Гърция, които през полугодие определяха север-североизточен пренос на въздушни маси и много студено време също отчасти промениха траекторията си, като част
от тях започнаха да преминават много по на
юг през о. Крит или директно към Египет и
Близкия изток.
Отчита се и намаляване активността на
Сибирския максимум за сметка на Азорския и
частично на Скандинавския максимум, които
през последното десетилетие значително почесто определят характера на времето в Източна Европа.
2.2. Характер на промените
Конкретни промени свързани с атмосферната циркулация отчитани чрез съотношението циклони-антициклони през различните
месеци и сезони могат да се определят, като
значими за месеците май и юни, през които
нараства броя на антициклоните, което рефлектира върху по-високите стойности на продължителността на слънчевото греене, на
средномесечните стойности на атмосферното
налягане, на облачността, температурите, валежите и разпределението им. За изследвания
период през месец септември се отчита значимото нарастване на циклоналната дейност.
Това е и единствения месец, при който се
наблюдават занижени стойности на продължителността на слънчевото греене, главно поради по-активната циклонална дейност и свързаното с нея нарастването броя на облачните
дни.
3. Трета глава
Данните за продължителността на слънчевото греене през изследвания период (табл.
1.) са от 15 станции, като две от тях са на
територията на съседни на България страни.
Изследването показа конкретни резултати, потвърждаващи значението на наблюдаваните през последното десетилетие промени в
динамиката на атмосферните процеси (вж.
по-горе). Корелацията между средномесечните месечните и годишните стойности (табл.
2.) е с много високи показатели.
На територията на цялата страна часовите стойности на годишната продължителност
на слънчевото греене през изследвания период са по-високи, с изключение на част от
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Табл. 1. Продължителност на слънчевото греене (часове) за периода 1997–2009 г.
Станция
Русе*
Сливен
Плевен*
Варна
Елхово*
Кърджали
Одрин
вр. Ботев
Букурещ*
София
Пловдив*
Рожен*
Ивайло*
Лом*
Сандански
Забележка: *

I
85
95
75
95
84
85
80
104
78
91
95
119
106
82
123
по–къс

II
III
IV
V
113
182
225
285
126
174
190
265
111
163
217
277
123
161
202
266
95
159
205
261
111
155
177
236
117
154
189
266
109
128
120
171
100
169
223
265
126
174
188
248
103
174
206
256
115
158
196
216
112
171
204
260
93
151
209
273
152
197
205
267
период на наблюдение

VI
311
297
287
292
285
277
285
185
258
288
287
238
299
301
312

VII
339
329
327
315
321
305
326
231
338
318
331
283
326
341
349

VIII
314
315
309
314
63
293
310
232
310
295
308
277
304
288
327

IX
210
220
190
211
42
211
222
160
207
204
217
187
216
190
233

X
173
175
169
153
144
150
161
154
167
163
162
176
166
153
197

XI
97
117
98
104
104
105
103
122
87
113
117
145
119
79
135

XII
71
82
62
84
58
58
62
96
44
59
73
112
90
56
93

Σ
2405
2385
2284
2320
2223
2164
2274
1812
2246
2267
2329
2225
2373
2216
2589

Табл. 2. Корелация на месечните стойности на продължителността на слънчевото греене при ниво на значимост 95% - Южна България
Станция
Сливен
Сливен
1,0000
Елхово*
0,6097
Одрин
0,9977
Кърджали
0,9975
Пловдив*
0,9940
Ивайло*
0,9953
Сандански
0,9969
София
0,9960
Забележка: * по–къс период

Елхово*
Одрин
0,6097
0,9977
1,0000
0,6002
0,6002
1,0000
0,5919
0,9971
0,6236
0,9933
0,6363
0,9932
0,6143
0,9928
0,6389
0,9935
на наблюдение

Кърджали
0,9975
0,5919
0,9971
1,0000
0,9947
0,9944
0,9963
0,9964

Югоизточна България, където продължителността на слънчевото греене е с над 6,5%
(Кърджали) по-малка в сравнение тази за периода 1931-1971 г. [7].
Най-значително е нарастването на продължителността на слънчевото греене в Северна България, като при Русе средните стойности за изследвания период са с над 11%, а
за Варна и Лом над 9%, по-високи от средните за периода 1931 – 1971 г. [7]. Над 11% е
нарастването, при същото сравнение на данните за района на София. В Югозападна и
Централна Южна България това нарастване е
по-слабо изразено – от 1,5% (Ивайло), 2,8%
(Пловдив) до 3,5% (Сандански).
В планинските области и Югоизточна
България промените не са значими, като изключение са Сливенската и Карнобатската
котловини, в които по сравними данни, продължителността на слънчевото греене е с 6%
до 8 % по-голяма, при същите периоди на
сравнение.
Трябва да отбележим, че основната част
от по-големия брой часове на слънчево греене се натрупва през необичайно топлите и с

Пловдив*
0,9940
0,6236
0,9933
0,9947
1,0000
0,9976
0,9908
0,9926

Ивайло*
0,9953
0,6363
0,9932
0,9944
0,9976
1,0000
0,9908
0,9916

Сандански
0,9969
0,6143
0,9928
0,9963
0,9908
0,9908
1,0000
0,9976

София
0,9960
0,6389
0,9935
0,9964
0,9926
0,9916
0,9976
1,0000

голям брой ясни дни 2000, 2007 и отчасти
2008 г.
В табл. 3. са представени данни за някои
от станциите за различни, но близки по продължителност на измерване периоди. При
сравнение на продължителността на слънчевото греене за периода 1997 – 2009 г. с найтоплия предходен период 1931 – 1951 г. е
видима разликата, която за по-голямата част
от страната има от 1,5% до 8% по-високи
стойности.
Важни характеристики на продължителността на слънчевото греене са минималните
и максималните месечни и годишни стойности, както и сезонно разпределение. През изследвания период са измерени по-високи месечни и годишни стойности на продължителността на слънчевото в сравнение с официалните данни [7] за почти цялата страна. Под
условните наименования „стар” и „нов” максимум, съответно минимум в табл. 4. са
представени стойностите от два различни периода на изследване на продължителността на
слънчевото
греене.
Разликите
между
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Табл. 3. Продължителност на слънчевото греене (в часове) за различни периоди
Станция
Период
Варна
1931-1950*
Варна
1950-1970*
Варна
1971-1990**
Варна
1997-2009
Лом
1931-1950*
Лом
1950-1970*
Лом
1971-1990**
Лом
1997-2009
София
1931-1950*
София
1950-1970*
София
1971-1990**
София
1997-2009
Кърджали 1931-1950*
Кърджали 1950-1970*
Кърджали 1971-1990**
Кърджали 1997-2009
Забележка:* - по климатичен

І
ІІ
ІІІ
ІV
82
96
133 189
84
90
120 163
81
94
131 185
95
123
161 202
60
89
142 196
64
76
115 177
57
83
138 198
82
93
151 209
56
92
143 188
48
85
126 182
54
91
140 188
91
126
174 188
83
108
152 204
79
109
146 191
79
106
152 204
85
111
155 177
справочник на България;

V
VІ
244
288
219
260
241
284
266
292
249
290
224
258
248
285
273
301
234
266
196
246
230
263
248
288
247
272
225
261
243
269
236
277
** - оценъчни

VІІ
332
317
333
315
346
308
342
341
323
298
318
318
330
322
328
305
данни

VІІІ
318
297
316
314
317
293
315
288
309
303
304
295
319
318
318
293

ІХ
246
222
246
211
232
223
234
190
237
231
236
204
249
250
250
211

Х
163
164
159
153
146
147
138
153
158
146
152
163
178
167
167
150

ХІ
93
91
91
104
65
68
65
79
79
68
77
113
98
103
93
105

ХІІ
75
67
75
84
55
52
56
56
50
47
49
59
71
78
73
58

год.
2259
2094
2236
2320
2187
2005
2159
2216
2135
1976
2102
2267
2311
2249
2282
2164

Табл. 4. Крайни годишни стойности на продължителността на слънчевото греене за перодите 1931–1971 (стар
максимум) и 1997–2009 (нов максимум)
Станция
Лом
Русе
Варна
Карнобат
Кърджали
София

Стар максимум/година
2248 (1958)
2441 (1965)
2315 (1953)
2468 (1967)
2422 (1967)
2258 (1963)

Нов максимум/година
2386 (2007)
2665 (2007)
2536 (2007)
2649 (2000)
2384 (2007)
2644 (2000)

Стар минимум/година
1763 (1955)
1835 (1955)
1968 (1967)
2035 (1964)
2011 (1955)
1824 (1963)

Нов миниимум/година
2017 (2005)
2125 (2005)
2138 (2005)
2152 (2002)
2028 (2002)
2001 (2002)

промените в продължителността на слънчевото греене. През изключително топлите 2000 и
2007 г. бяха отчетени и най-високите максимални месечни стойности през тези сезони.
Изключение правят есенните стойности, където тенденцията е към спад, като най-значима
е през м. септември. В табл. 5. са сравнени
крайните максималните месечните стойности
на слънчевото греене на няколко основни
станции от избраните по-горе периоди (вж.
табл. 4.).

максимумите и минимумите в двата периода
са значителни и са основно потвърждение за
нарастването на продължителността на слънчевото греене през последното десетилетие.
По-големите крайни максимални средногодишни стойности на продължителността на
слънчевото греене през последното десетилетие са в резултат на повишеното часово слънчево греене през зимните, пролетните и летните месеци за почти цялата територия на
страната (без югоизточните части). Те са и
един от основните показатели за характера на

Табл. 5. Крайни максимални месечни стойности на продължителността на слънчевото греене за перодите
1931 – 1971 (стар максимум) и 1997 – 2009 (нов максимум)
Станция
Варна
Варна
Карнобат
Карнобат
Кърджали
Кърджали
София
София

Период/месец
1931 - 1971
1997 - 2009
1931 - 1971
1997 - 2009
1931 - 1971
1997 - 2009
1931 - 1971
1997 - 2009

І
112
162
98
158
115
154
86
146

ІІ
143
151
144
170
187
154
156
167

ІІІ
184
201
128
226
214
185
189
216

Изводи
1. От анализа на данните стигаме до извода,
че се наблюдава нарастване на продължителността на слънчевото греене за почти
цялата територия на страната с изключе312

ІV
240
273
288
274
260
272
227
310

V
295
309
321
308
296
272
281
306

VІ
303
340
323
350
296
322
296
339

VІІ
396
367
393
403
356
363
348
394

VІІІ
344
365
364
369
356
326
354
372

ІХ
279
252
293
275
308
254
276
249

Х
217
198
229
216
249
202
238
211

ХІ
162
119
158
137
170
125
137
145

ХІІ
132
119
117
117
119
87
111
120

ние на Източните Родопи долното течение
на р. Тунджа (потвърждение на този резултат са и данните за продължителността
на слънчевото греене от станция Одрин),
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2.

което показва въздействието на промените
в атмосферната циркулация.
2. По-високи са стойностите на крайните
максимални и минимални годишни суми
на продължителността
на слънчевото
греене (в часове) в сравнение с предишните периоди на изследване (от 1931 до
1990 г.)
3. По–значимо е нарастването за северната
част на страната, като най-голямо е в североизточните райони.
4. Получените резултати за изследвания период показват нарастване на слънчево енергийния потенциал на територията на
страната.

3.

4.
5.
6.
7.
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CHANGES IN SUNSHINE DURATION ON THE TERRITORY OF BULGARIA IN THE
PERIOD 1997 – 2009
Vladimir Vlaskov
Institute of Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
The first decade of XXI century is characterized by clearly marked signs of climate change on our planet and
in particular of climate in Bulgaria. One of the main climatic elements with well-defined changes in the last 10
years throughout the country is the sunshine. For the indicated period the changes in sunshine duration determined
an increase of 3 to 9 percent for different regions of Bulgaria (except the south-east part of the country).
Concerning the European energy policy until 2020 for rapid development and increasing in the share of electricity
produced from renewable energy sources (RES) the study is very topical.

313
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MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2010 (27)

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН
Цвета Зафирова
Икономически университет, Варна
Резюме
Развитието на специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) във Варненски регион е свързано с много проблеми, произтичащи както от самата здравна реформа, така и от силния интензитет на конкуренция в този пазар. Целта на публикацията е да се оцени състоянието й и да се изведат проблемите и възможните управленски решения за тях. Направена е обща характеристика на пазара на СИМП във Варненски
регион на основата на сравнителен анализ на лечебните заведения за доболнични специализирани медицински
услуги. Акцентът е върху конкурентната среда, в която те функционират и възможните стратегически решения
за изход от икономическата криза, свързани с тяхното оцеляване и бъдещо развитие.
Ключови думи: специализирана извънболнична медицинска помощ, пазар на здравните услуги, конкурентна среда, стратегически решения, Варненски регион
Key words: specialized outpatient medical care, health care services market, competitive environment,
strategic decisions, Varna region

Увод
За да се управляват успешно лечебните
заведения и здравеопазването като цяло и на
регионално ниво е необходимо да се познава
средата, пазара на здравни услуги и процесите, които се извършват в съответния регион,
като се имат предвид специфичните му особености. Освен това трябва да се отчитат и
проблемите на местните потенциални потребители на здравни услуги. Поради тези причини възниква необходимостта от определяне и
на регионалните стратегически приоритети за
развитието му. Това може да се извърши на
основата на задълбочено изследване на пазара на здравни услуги, като се акцентира на
основните негови характеристики: търсене,
предлагане и конкуренция. Здравните приоритети трябва да бъдат насочени главно към
развитието на общинските лечебни заведения,
като не бива да се пренебрегват и другите
държавни и частни здравни структури, както и
медицинските учебни заведения (ако те съществуват на тази територия), тъй като те са
част от цялостната здравна система на региона.
Съблюдавайки ефективността във функционирането на общинските лечебни заведения като търговски дружества, ръководствата
на регионите не могат да пренебрегнат изпълнението на своите социални функции. Това
налага съвместяването на тези две, на пръв
поглед противоположни цели.
Целта на публикацията е да се направи
анализ и оценка на състоянието и проблемите
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на специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) в регион Варна, като се
има предвид конкурентната среда, в която
функционират и се развиват лечебните заведения.
1. Обща характеристика на специализираната
извънболнична медицинска помощ в регион
Варна
В регион Варна е изградена смесена публично-частна система на здравеопазване. Като
цяло той се характеризира с много добра осигуреност с лечебни заведения, висококвалифициран персонал и добра материална база.
По данни на НСИ от 2008 г. във Варненска област лекарите към 2007 г. са 2 047
души, като от тях: вътрешни болести – 91,
кардиолози – 51, пневмо-фтизиатри – 48,
педиатри - 115, хирурзи – 62, ортопеди – 43,
уролози – 20, инфекционисти – 17, АГ - 117,
офталмолози – 51, отоларинголози – 39,
невролози – 71, психиатри – 49, кожновенеролози – 30, рентгенолози – 70, физиотерапия и рехабилитация – 29, лабораторни
лекари – 36, други – 191, лекари по обща
медицина – 154. Или осигуреността с лекари
за областта е 44,5 на 10 000 души население
при средна за страната 36,5.
Видимо е, че осигуреността с лекари на
10 000 население е много над тази за България като цяло. Прави впечатление големият
брой на специалисти в някои класове болести
като АГ, офталмолози, невролози и др. и недостатъчният брой ендокринолози, физиоте-
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рапевти, уролози, лабораторни лекари и рентгенолози, което пречи на някои лечебни заведения в региона да функционират нормално,
като е необходимо да им се предлага прекалено големи бонуси, за да бъдат привлечени.
Това, от друга страна, намалява ефектът от
тяхната работа, тъй като работят на повече от
едно място.
Медицинските специалисти по здравни
грижи, вкл. завършилите медицински колежи,
са 2936 души. От тях: фелдшери – 97, акушерки – 313, медицински сестри – 1759,
зъботехници – 136, санитарни инспектори –
66 и други – 89. Или осигуреността с медицински специалисти по здравни грижи на област Варна е 61,7, в т.ч. на медицински сестри 39,3 на 10000 души население 218 души
се падат на 1 лекар през 2008 г. за област
Варна, като през 2007 г. те са били 225 души, а за 2001 г. са били 254. Това показва,
че въпреки ежегодното ново попълнение от
лекари, голяма част от тях се пренасочват
към други професии или заминават на работа
в други държави.
По данни на РЗОК 800 са договорните
партньори, които изпълняват и отчитат медицинска дейност в съответствие с изискванията
и правилата на действащия в момента НРД.
Лекари със специалности в различни области на медицината обслужват здравноосигурени граждани чрез разкритите 109 индивидуални и 12 групови практики на територията
на РЗОК – Варна. В специализираната и първичната извънболнична помощ (без лекари по

дентална медицина), по договор със здравната
каса работят общо 1111 лекари.
Девет диагностично-консултативни центъра (ДКЦ) и 34 медицински центъра (МЦ)
през годината предоставят здравни услуги
според изискванията на действащата нормативна база.
Тринадесет лечебни заведения за болнична помощ и шест центъра за специализирана
медицинска помощ са поели ангажимент да
работят по заплащаните от здравната каса
клинични пътеки. В 15 медико-диагностични
лаборатории изпълняват предвидения обем от
изследвания за здравноосигурени пациенти.
Осем здравни структури извършват високоспециализирани медицински дейности.
2. Ресурсна осигуреност на СИМП
Системата за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) в регион
Варна за 2009 г. по данни на РЗЦ се осъществява от 8 ДКЦ (7 публични и 1 частен - ДКЦ
Еквита), 71 МЦ, 331 Индивидуални практики
на лекари специалисти и 17 групови специализирани практики. В тях работят на основен
трудов договор 348 лекари специалисти. Голяма част от лекарите от болничната помощ
работят по втори трудов договор в лечебни
заведения за СИМП. По този начин от една
страна напълно се задоволяват потребностите
на населението от СИМП, а от друга страна
се осъществява по-добра колаборация между
ЛЗ за болнична и извънболнична медицинска
помощ в града. На лице е силна концентрация
на СИМП в града.

Табл. 1. Лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ за периода 2004-2009 г.
Видове
2004
2005
2009
Амбулатория за индивидуална практика за СИМП
315
321
331
Амбулатория за групова практика за СИМП
15
14
17
Медицински центрове - МЦ
56
56
71
Медико-дентални центрове - МДЦ
7
7
4
ДКЦ
9
8
8
Източник: РЦЗ - Варна

РЗОК-Варна информира, че през 2009 г.
са сключени договори с 686 - има лекариспециалисти. Най-голям е броят на акушергинеколозите – 68, следвани от невролозите,
кардиолозите и офталмолозите, хирурзите. Те
ще работят в 108 индивидуални, 16 групови
практики, 9 диагностично-консултативни центъра и 33 медицински центъра. Само по един
лекар специалист е сключил договор с касата

за лечение на деца в областта на гастроентерологията, неврологията, психиатрията, пневмологията и фтизиатрията.
На настоящият етап от развитието на
здравната система на ЛЗ за СИМП, в частност
МЦ и ДКЦ на територията на Варна са в състояние да задоволят нарастващите потребности на населението от специализирана медицинска помощ. През последните една-две го-
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СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЪВ ...

дини, те успяха да създадат добра организация на работа, закупиха необходимата медицинска апаратура и разполагат с достатъчно
квалифицирани кадри и капацитет, позволяващ поемане и извършване на по-голям обем
дейности. Даването на възможност на голяма
част от болничните лекари да работят и в извънболничната помощ след старта на реформата спомогна да се осъществи попълноценно необходимата колаборация между
болничната и извънболничната помощ. Така
се избягва излишното дублиране на изследвания при хоспитализацията на болните, съкращава се средния престой на пациентите в
стационара и се подобрява наблюдението на
болните след изписването им.
При създадената организация на здравноосигурителната помощ е задължително пациентът да се обърне първо към личния си лекар, но е създадена възможност за конкуренция между предоставящите специализирана
доболнична помощ, като насочването се ограничава само в рамките на специалността, а
не на специалиста, т.е. насоченият пациент за
изследване или преглед от специалист може
да се обърне към всяка лаборатория или лекар на територията на гр. Варна, правоимащ
да осъществява такава дейност и сключил
договор с НЗОК.
Сградният фонд на публичните ДКЦ и
МЦ, както и някои Амбулатории за СИМП,
разположени в ДКЦ, е овехтял, медицинската
техника като рентгени, ехографи, кардиографи, скенери, доплери и др. е морално остаряла. Някъде, където има по-нова апаратура,
стои неизползвана, тъй като няма подготвени
медицински кадри. Има сериозни повреди във
В и К инсталациите, покривните конструкции,
паднала и олющена мазилка, чакални и кабинети в недобро състояние, отблъскващо пациентите и т.н. Лошо е състоянието на дограмата, въпреки че в някои от тях тя е сменена.
Някои от звената са разположени в неподходящи помещения, на големи разстояния от
ОПЛ, специалисти, аптеки, оптики и др.
В някои от ДКЦ се предлага пълна гама
от извънболнични здравни услуги – първична
и специализирана медицинска помощ, рехабилитация и физиотерапия. Това са ДКЦ ІV,
ДКЦ ІІІ (Владиславово), ДКЦ ІІ (Аспарухово),
ДКЦ V и ДКЦ Чайка.
Други лечебни заведения за СИМП са
част от болнични структури – ДКЦ „Св. Марина”, МЦ „Св. Анна” и МЦ към СБАГАЛ. Те
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са и с по-добра медицинска апаратура, като
използват тази на съответната болница.
Всички ДКЦ са оборудвани с клинични
лаборатории за диагностика, имат налична и
физиотерапия.
В частните лечебни заведения, предлагащи СИМП, е доста различно от публичните. В
голяма част от тях съществува найсъвременната медицинска техника, като в
някои тя е най-добрата в Европа. Осигурен е
комфорт в обслужването на пациентите. Част
от апаратурата им за диагностика и някои
други здравни услуги обаче могат да бъдат
потребявани само срещу заплащане. Всеки
частен МЦ има клинична лаборатория или
използва такава на близък по местонахождение.
Пазарът на здравни услуги, предлагащ
различни лабораторни изследвания и образна
диагностика, е също силно развит. Във Варненски район работят 26 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, включително
и 10 рентгенологии.
Обезпечеността с медицински кадри в лечебните заведения за СИМП във Варненски
регион е много добра, но ръководствата им
не се ангажират с повишаването на квалификацията на персонала. Тя си остава отговорност и грижа на самите специалисти.
Новата здравна карта на област Варна
отчита, че специализираната извънболнична
помощ на територията на област Варна е достатъчна - 28 лекари-специалисти на 10 000
души население. Проблем е неравномерното
разпределение и концентрацията на специалисти в областния център. Това би могло да
се реши като част от медицинския персонал
се пренасочва временно или постоянно към
другите населени места в областта. По този
начин ще се реши и проблемът с ненатовареността на някои специалисти в специализираната извънболнична помощ.
Изводи и препоръки
Като обобщение от анализа и оценката
може да се посочи, че град Варна разполага с
много добре развита мрежа за СИМП. Високата осигуреност на населението с лечебни
заведения и медицински специалисти, въпреки
ограничените финансови ресурси, предназначени за здравеопазване, е явно несъответствие с влошаващите се показатели за здравословно състояние. Не може да не се отчетат и
някои слабости в публичните лечебни заведе-
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ния, които биха могли да се преодолеят, а
именно: остаряла материална база, празни
стаи и дори етажи, дадени под символичен
наем помещения, липса на комфорт и добро
отопление, морално остаряла медицинска
апаратура и др. В частните се наблюдава точно обратното и като се има предвид, че и те
работят с договори със ЗОК, може да се направи изводът, че имат значителни конкурентни
предимства.
Анализирайки пазара на СИМП в регион
Варна може да се направи извода, че лечебните заведения функционират в силно конкурентна среда. Оценката на конкурентната позиция на лечебните заведения показва, че лидерът на пазара на СИМП е ДКЦ „Св. Марина”
към съответната болница. Последователи
като конкурентна позиция са МЦ „Младост”,
МЦ „Св. Анна” и някои от публичните ДКЦ.
Със слаба конкурентна позиция са много голяма част от индивидуалните амбулатории за
СИМП, състоящи се предимно от 1 лекар специалист в съответния клас болести, особено ако не е висококвалифициран.
Изводът от структурният анализ на М.
Портър на СИМП в регион Варна показва, че
интензитетът на конкуренция в него е много
силен. Причина за това е изключително големият брой лечебни заведения, които предлагат
тази помощ. Това налага конкурентите да

имат агресивно поведение спрямо потенциалните потребители, да се води ценова конкуренция, да се търсят нови конкурентни предимства чрез предлагане на висококвалифицирана медицинска помощ, най-съвременна
апаратура, хигиена и комфорт. Най-голяма е
силата на ДКЦ и МЦ, които са част от болниците, тъй като там е затворен и цикълът на
диагностиката и лечение са с всички предимства, произтичащи от това.
Въз основа на нашите проучвания на
СИМП в региона считаме, че основните направления за създаване на конкурентни предимства в по-големите лечебни заведения,
като ДКЦ и МЦ, са:
− по-широката номенклатура на предлаганите здравни услуги;
− възможности за затваряне цикъла на
здравното обслужване – близост до
ОПЛ и другите звена за диагностика
и лечение;
− високоспециализирани здравни услуги;
− местоположение;
− съвременна апаратура за диагностика;
− висококвалифициран
медицински
персонал.

STATE AND PROBLEMS IN SPECIALIZED OUTPATIENT CARE MARKET IN VARNA
REGION
Tzveta Zafirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The development of specialized outpatient care (SOC) in Varna region is associated with many problems
arising from both the health care reform itself, and the strong intensity of competition in this market. The paper’s
aim is to assess its state and to define problems and possible management decisions. A common feature of the
SOC market in Varna region based on comparative analysis of the healthcare establishments for outpatient
specialized medical services has been made. The emphasis is on the competitive environment in which they
operate and the possible strategic decisions to exit from the economic crisis connected with their survival and
future development.
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ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ИНДИВИДИТЕ – УСЛОВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Румяна Стоянова
Медицински университет, Пловдив
Резюме
Опазване здравето на индивидите е приоритет на всяка държава, защото без наличието на здрава нация е
немислимо да се очаква икономически, социален и екологичен просперитет. Установяването на връзката между здравните показатели с данните отчитащи екологичните вредности на околната среда, икономическият стандарт на населението и провежданата социална политика в страните, ще изиграе важна роля при приемането на
бъдеща стратегия за действие от страна на правителствата и провежданите впоследствие политики. За намаляване вредното въздействие на факторите, които оказват пряко влияние върху здравето на хората, са необходими значителни средства отделени от държавните бюджети на всяка страна. Използването на анализът „разход-полза” за съпоставянето на изразходените средства с получените резултатите от предприетите мерки, ще
гарантира ефективното влагане на финансови, материални и човешки ресурси.
Ключови думи: устойчиво развитие, околна среда, здраве, доход
Keywords: sustainable development, environment, health, income

Увод
Въпросите свързани с въздействието на
околната среда върху здравето на хората от
една страна и връзката между икономическото
развитие и здравословно им състояние от друга, заемат все по-централно място в концепцията за Устойчиво развитие и по конкретно в
политиките на развитите и развиващите се
страни. Поставянето на човешкият фактор в
центъра на разглежданите въпроси произтича
от ролята му като основен двигател на икономическия прогрес, а здравето като ключов инструмент за човешка реализация и просперитет.
Липсата на икономическо развитие, което
води до обедняване на населението, както и
развитие основано на свръх потребление и
изчерпване на ресурсите, могат да доведат до
сериозни здравни и екологични проблеми в
световен мащаб. Това налага да се обърне позадълбочено внимание на широкия спектър от
опасности, които застрашават нашето здраве и
да се набележат превантивни мерки за тяхното
смекчаване.
Според Световната здравна организация
бедността и околната среда играят ключова
роля при определяне здравословното състояние
на населението на дадена страна. Връзката
между здравето, социалната, екологична и икономическа среда в една държава е пряка, поради което за постигането на положителни здравни резултати са необходими целенасочени
действия за подобряване на средата, в която
човек живее, работи и осъществява социалните
си контакти фиг. 1. [1].
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Фиг. 1. Фактори оказващи влияние върху здравето

1. Околна среда - здраве
Ако се направи ретроспекция на рисковете
и причините за здравословното състояние на
населението през хилядолетията и анализа на
околната среда, се вижда, че през последните
50 години въпреки значителните положителни
промени в здравните показатели на хората (намалява детската смъртност и заболеваемост в
световен мащаб, удължава се средната продължителност на живота от 46 години през
1950 г. на 73 години през 2005 година, намалява разликата в продължителността на живота
между бедните и богатите страни от 25 години
през 1955 година до 13,3 години през 1995 г.)
екологичните проблеми се задълбочават и застрашават бъдещето на идните поколения.
Основните заплахи за здравето през вековете, като некачествена и опасна храна и вода,
микробиологичното замърсяване, лошата канализация и хигиена в населените места, са все
още широко разпространени и се допълват от
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много нови опасности, като химическо замърсяване на околната среда, произтичащо от високата индустриализация на развитите страни,
както и безпрепятственото разпространение на
инфекциозни заболявания, в резултат от обществената глобализация. Според данни на
СЗО особено засегнати са децата от найбедните райони по света (едно на всеки пет
деца умира преди първият си рожден ден от
остри респираторни инфекции, диария и малария, т.е. от болести, възникнали в следствие на
замърсяването на околната среда и глобализацията) [2].
При слабо развита система за мониторинг
и контрол на здравето, лошо организирана
структура за ранно предупреждаване от екологични опасности, се увеличава риска от влошаване здравните показатели на населението.
Правителствата често не признават слабостите
на провежданата от тях политика по отношение
опазване здравето на хората и околната среда
и прехвърлят вината върху самите индивиди и
начинът им на живот.
Подобряването на екологичните и здравословни показатели може да се постигне в следствие партньорството и съгласуваните усилия от
страна на всички ведомства, които контролират
и отговарят за различни дейности в областта на
икономиката и нанасящи вреда на околната
среда: енергетика, промишленост, селско стопанство, транспорт и др. Всички те трябва отговорно да предприемат мерки по отношение
опазването и възстановяването на природата.
Междуотрасловите усилия са особено важни за
справяне със сложните и взаимосвързани
проблеми, фактори и решения, с които не винаги може да се справи здравният сектор [3].
Въпреки тревожните данни за промените в
климата, политиките на развитите страни са
насочени преди всичко към запазване на собствените си икономически интереси, което се
доказа и на проведената в Копенхаген през
месец декември 2009 година Конференция,
която завърши без особени резултати и без
подписването на общ документ, поради различията между богатите нации и развиващите се
страни. Дебатите относно оставянето на Протоколът от Киото от 2005 година, ратифициран
от 174 държави (без САЩ, най-големият емитер на вредни газове), който не налага законово
обвързващи ангажименти за намаляване на
емисиите от парникови газове на развиващите
се държави, доказа за пореден път силата на

икономическите интереси на развитите страни
над общественозначимите приоритети.
2. Икономически растеж - здраве
Значителният напредък в науката и технологиите в различни сфери на обществения живот, развитата инфраструктура и намалялата
неграмотност на населението в редица страни
водят до увеличаване доходите на индивидите.
Създават се възможности за по-модерно и
адекватно лечение, в резултат на което се
подобряват здравните им показатели. От друга
страна, паралелно с ускорените темпове на
нарастване на доходите в световен мащаб се
наблюдава следният парадокс - увеличаване
броят на хората живеещи в крайна бедност,
особено през последните две десетилетия.
Съществува песимистична прогноза, че
ножицата богати – бедни ще продължи да се
разтваря още повече и по-бързо през следващото столетие, което ще дестабилизира бъдещото световно и регионално развитие [4]. Това
ще доведе до завръщане и увеличаване на неграмотността и изостаналостта на хората в световен мащаб, а от там болестите и мизерията
ще станат постоянни спътници на огромна част
от тях.
Бедността е основен фактор за недоброто
здравословно състояние на населението. Доказано е, че тя води до влошаване здравето на
хората, вследствие консумацията на опасни
или некачествени храни, обитаване на пренаселени жилища, лоши и нехигиенични условия на
живот, липса на нормална канализация и безопасна питейна вода.
Дори и в богатите страни, бедните са с полошо здраве, отколкото хората с по-висок материален статус. Много проучвания доказват
връзка между здравето и доходите, като найниско доходните групи от населението са найуязвими. Не е случайно, че, недохранването на
значителна част от населението - поради липса
на доходи, съществува редом с увеличаващата
се като епидемия заболеваемост и смъртност
от хронични заболявания, свързани с храненето
[5]. Като допълнение експертите в областта на
общественото здраве добавят и ограниченият
достъп до качествени медицински услуги или
въобще до медицинска помощ на хората, които
са на прага на бедността.
Не трябва да се пренебрегват и последиците от икономическата нестабилност и несигурност на индивидите, по отношение на техните доходи (особено в периоди на икономически
319

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ИНДИВИДИТЕ – УСЛОВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

и финансови кризи, каквито в настоящият момент се наблюдават на световно ниво). Негативното им влияние върху психическото и физическо състояние на хората, в резултат от
стресогенни фактори, може да доведе до сериозни здравословни последици. Това от своя
страна ще окаже сериозно намаляване на работоспособността и производителността на
засегнатите лица и от там до трайно и безвъзвратно намаляване на техните доходи, което
още веднъж доказва причинно-следствената
връзка между доходите и здравето.
Социално-икономическите и здравни проблеми, които трябва да се решат, са много, и са
конкретни и типични за всяка една страна, но
тяхното индивидуално решаване, съобразно
националните обичаи, ценности и институции,
ще доведе до подобряване на икономическата и
социална среда на глобално ниво. Необходимо
е да се набележат основните стратегии и средствата за тяхното постигане в хармония със
световните политически възгледи относно концепцията за Устойчиво развитие.
3. Ефективност на средствата изразходени за
опазване на околната среда и здравеопазването
в България. Осигуряване на икономически растеж
В последните години у нас се задълбочиха
дискусиите относно увлечените разходите, които се правят във връзка с опазването на околната среда, непрекъснато нарастващите разходи за здравеопазване, а в същото време замърсяемостта на природата и влошеното здравословното състояние на населението. Въпросът,
който може да се зададе е: Правилно ли се
изразходват средствата и какви са ползите за
настоящите и бъдещи поколения?
Ефективното използване на оскъдните ресурси е основна стратегическа задача и същностно съдържание на всяка икономика. Един
от основните методи за измерване на икономическата ефективност е анализът разход-полза
(cost-benefit analysis). Неговото прилагане за
оценяване ефекта от направените екологични
разходи за възстановяване и запазване на екологичното равновесие и ползите от това за обществото, като по-добро здраве и живот, в паричен измерител е много трудно. Това се дължи на несигурността в измененията на климата
и околната среда, както и ползите от тези изменения, в резултат от направените разходи
[6]. Имайки предвид неопределеността на резултатите и ползите от тях, правителствата
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често отклоняват средства за дейности, които
им носят по-скоро политически дивиденти
(напр. построяване и ремонт на магистрали)
[7].
Ефективността представлява съотношението между ресурсите и продуктите или между
разходите и ползите. Колкото по-голям е резултатът/ползата от използването на даден ресурс при възможно най-ниски разходи, толкова
по-ефективна е дейността. За да се определи
ефективността трябва да се направи оценка на
разходите, оценка на резултатите/ползите и
сравнение между тях. За целта разходите и
ползите трябва да бъдат измерени по приемлив
и сравним начин, което в редица случаи е изключително трудно. Трябва да се изясни и разликата между продукт и резултат, която е основна за анализа на ефективността на публичните разходи. Често вниманието се насочва
към продуктите от определени дейности вместо
към резултатите свързани с тяхното потребление. Продуктите от разходите за опазване на
околната среда могат да са пречиствателни
станции, заводи за преработка на битови и индустриални отпадъци, залесени площи. Продуктът от разходите за здравеопазване може да
бъде брой извършени операции или дни, прекарани в болница. Резултатите обаче трябва да се
основават на фактите: как се е променило качеството на въздуха, водите, температурните
колебания, как се отразило това на здравословното състояние на хората и колко пациенти
са реално оздравели, така че да водят продуктивен и качествен живот.
Редица международни изследвания успяват
да докажат ефективността от влагането на
средства за опазване на околната среда и ползите, които те ще донесат за бъдещите поколения запазвайки елементите на природата в оптимални граници. Според доклада „Ползите за
здравето от по-добра политика на ЕС срещу
промените в климата” от 2008 година, поръчан
от Алианс за здраве и околна среда (HEAL),
Европейска мрежа за действия по промените в
климата (CAN-E) и WWF, Европейският съюз
ще спестява всяка година между 6,5 и 25 милиарда евро от разходите за здравеопазване,
ако намали собствените си емисии с 30 вместо
с 20% до 2020 година. Изчисленията са направени на базата на икономически разчети за
загуба на живот и трудоспособност, загубени
работни дни и болнични разходи [8]. Изчисления на Европейската комисия показват, че всяка година 369 хил. души умират преждевре-
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менно от замърсяване на въздуха, а разходите
за здравеопазване в тази насока достигат между 3 и 9% от брутния вътрешен продукт на
Европейския съюз.
По данни на НСИ фиг. 1. бюджетните разходи в България за реализиране на екологични
програми през последните години бележат тенденция на бързо увеличаване, в следствие нарастването на БВП на страната (фиг. 1.), но
липсва анализ и оценка на преките и косвени
социално-икономически ефекти от подобряването на параметрите на околната среда [9].
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Фиг. 1. Разходи за опазване и възстановяване на
околната среда в България

Необходимостта, от експертно изготвени
анализи и доклади доказващи ефективността на
направените разходи по екологични проекти,
произтича от „задълженията” към обществото
за прозрачност при изразходването на публични
средства.
Целесъобразното и правилно изразходване
на средствата отделени за опазване и възстановяване на природата ще доведе до намаляване
на заболеваемостта на населението в резултат
от екозамърсявания и ще снижи разходите за
здравеопазване. От друга страна подобреното
здравословното състояние на населението ще
ускори икономическият растеж на страната.
Имайки предвид тази пряка зависимост между
опазването на природата, здравето на хората и
икономическият растеж, политическите решения в тези области трябва да са приоритетни.
Използването на метода разход-полза в
сферата на здравеопазването е от основните
методи за оценка на ефективността и ефикасността на изразходените средства за здравни
услуги и е по-лесно приложим при измерване
на крайните резултати, но ежегодното увеличаване на парите за здраве, съпътствано от влошаващи се здравни показатели на населението,
изискват наново да се анализира и преоцени

Изводи и препоръки
Основните задачи, които трябва да се решат за постигане на устойчиво развитие на
човешките ресурси в България са:
1. Създаване на по-ефикасна система за
мониторинг на общото здравословно
състояние на хората по райони и
обобщаване на информацията на национално ниво.
2. Създаване на експертни групи за оценка влиянието на различни екологични и
социални фактори върху здравето и
живота на населението в тези региони,
които да излизат с предложения за целенасочени държавни мероприятия в
проблемните области.
3. Изграждане на партньорство между
всички отрасли от националната икономика за постигането на по-добри резултати в областта на екологията,
здравната и социална политика.
4. Държавно подпомагане и стимулиране,
включването на здравни програми в
работата на компетентни органи, организации и общности, на всички нива на
националното стопанство.
5. Предоставяне на качествени услуги, от
страна на Здравния сектор, свързани с
укрепване и подържане здравето на
индивидите (реални профилактични
дейности, имунизации и др.), както и
съдействие за постигането на екологично чиста среда на живот и ранно
предупреждение за очаквани екологич321
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ни проблеми.
6. Материална и финансова подкрепа,
както от страна на държавата, така и
от частният сектор, за развитие на научните изследвания и повишаване знанията свързани със здравословното
състояние на хората и рисковете за
здравето, тяхната оценка и управление
(съществуват множество болести, при
които не са разкрити първоизточниците
на тяхното възникване, връзката им с
околната среда или средата в която
индивида живее или е живял).
7. Въвеждане на данъчни стимули при
намаляване на замърсяванията, които
ще ангажират и частният сектор и ще
доведат до намаляване на бюджетните
разходи по възстановяването на околната среда.
8. Осигуряване на техническа помощ и
насоки за политическите решения, относно осигуряване на Устойчиво развитие на човешките ресурси през идните години от експертните ведомства.
Опасенията, че приоритетното финансиране на екологични и здравни проекти ще става за
сметка на рисково преструктуране както на
бюджетните, така и на фирмените разходи и

това би довело до ограничаване на икономическата ефективност, са непрофесионални,
защото всеки разход, добросъвестно и целенасочено изразходен по програми за опазване и
възстановяване на околната среда, укрепване
здравето и удължаване живота на населението,
е оправдан.
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IMPROVING THE HEALTH OF INDIVIDUALS – A REQUIREMENT FOR EACH
COUNTRY TO ACHIEVE A STABLE DEVELOPMENT
Rumyana Stoyanova
Medical University, Plovdiv, Bulgaria
Abstract
Caring for and improving individuals’ heath is a top priority for each country because no economic, social or
ecological prosperity can be possibly achieved without a healthy nation. Of vital importance, is to precisely defined
the relation between the health condition indices on one hand and on the other hand, the environmental pollution
data, the economic standard of life of people, and the social policy carried out by a given country. Implementing
successfully this task will play a key role when approving a future action strategy by governments and carrying
out the corresponding policies afterwards. In order to decrease the negative impact of factors which have a direct
influence on people’s health, each country must allocate substantial funds from the State budget. Applying the
“cost-benefit” analysis in order to compare the resources used with the results achieved is a very handy method
that can guarantee that we have efficient input of financial, material and human resources.

322

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3-4/2010 (27)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2010 (27)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО
ЗДРАВЕ – АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Мария Рохова
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов”, Варна
Резюме
През 2001 г. Европейският съвет определя принципите, които направляват Европа по пътя на устойчивото
развитие и въз основа на тези принципи е разработена стратегия за устойчиво развитие. През 2006 г. стратегията е допълнена и обновена. В нея са посочени седем основни направления (наречени ключови предизвикателства), във всяко от които са поставени цели и са определени действия за постигането им. Едно от тези основни
направления е общественото здраве. За измерване на прогреса при постигане на целите, заложени в стратегията, е разработена и система от показатели за устойчиво развитие. В доклада се разглеждат показателите за
устойчиво развитие в областта на общественото здраве и техните конкретни измерения за България. Направена
е съпоставка с други членки на Европейския съюз и са анализирани тенденциите, които се наблюдават в нашата страна.
Ключови думи: показатели, устойчиво развитие, обществено здраве
Key words: indicators, sustainable development, public health

Въведение
През юни 2001 г. Европейският съвет приема стратегия за устойчиво развитие на Европейския съюз (ЕС). Стратегията се основава на
принципите, заложени в програмата „Дневен
ред за 21 век”, приета на срещата на високо
равнище по проблемите на планетата Земя и
конференцията на ООН по околна среда и развитие в Рио де Жанейро през 1992 г. През юни
2006 г. стратегията на ЕС е обновена, като в
нея е заложен нов интегриран и последователен подход за постигане на дългосрочните ангажименти на Съюза към предизвикателствата
на устойчивото развитие. Дефинирани са седем
основни направления, наречени ключови предизвикателства, във всяко от които са определени конкретни цели, обекти и дейности. Едно
от тези основни направления е общественото
здраве.
Връзката между устойчивото развитие и
общественото здраве е имплицитно заложена в
самата концепция за устойчиво развитие и
главната цел на усилията в тази насока. Развитието е процес на подобряване на качеството
на живот [9], като често различните аспекти –
икономически, социални и здравни – се разглеждат по отделно, но всъщност са тясно свързани помежду си.
Терминът „устойчиво развитие” първоначално се свързва с икономическите и екологични аспекти или както е дефиниран от Световна
комисия за околна среда към ООН това е развитие, което „посреща нуждите на настоящето,
без да уврежда способността на бъдещите по-

коления да покрият своите нужди" [8]. С течение на времето концепцията се разширява и
разбирането за устойчиво развитие обхваща
също социални и здравни измерения. Програмата на ООН „Дневен ред за 21 век” посочва,
че един от основните приоритети е опазването
на здравето и подобряване на здравословното
състояние [7]. Здравето се възприема едновременно като фактор и като показател за устойчиво развитие. Самата дефиниция за здравето (като „състояние на пълно физическо,
психично и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест и недъг” [10]) е тясно
свързана с разбирането за качеството на живот
и общественото благополучие. От една страна
околната среда и икономическото състояние са
основни детерминанти на здравето, а от друга
– то е важна предпоставка за всички аспекти на
развитието.
В обновената стратегия за устойчиво развитие на ЕС една от основните цели е подобряване на общественото здраве при осигуряване
на равни условия за всички граждани на Съюза
[3]. Един от основните акценти е върху защитата на здравето от различни рискове, като изрично се набляга върху безопасността на храните и замърсяването на околната среда. Освен това специално внимание е обърнато на
рисковите фактори, свързани с начина на живот, както и на хроничните заболявания и психичното здраве. За проследяване на прогреса
при постигане на целите и контрола върху реализацията на стратегията е разработена система от показатели, които периодично се измер323
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ват и анализират. В областта на общественото
здраве са дефинирани 13 показателя, разпределени в три основни нива, които следват логиката на стратегията.
Целта на настоящата публикация е да се
анализират тенденциите в областта на общественото здраве в България въз основа на показателите за устойчиво развитие, заложени в стратегията на ЕС. Във връзка с така поставената
цел са представени показателите за устойчиво
развитие, разгледана е връзката между показателите, свързани с общественото здраве и тези
в останалите направления. Направен е сравнителен анализ със средните равнища за ЕС, както и с други страни-членки. Използвани са материали на Европейската комисия, Световната
здравна организация, ООН, Евростат, Националния статистически институт, Националния
център по здравна информация и др.
Показатели в областта на общественото здраве,
свързани с устойчивото развитие
Конференцията на ООН в Рио де Жанейро
през 1992 г. подчертава изрично, че показателите играят важна роля при вземане на решения, касаещи устойчивото развитие. През 1995
г. Комисията по устойчиво развитие към ООН
одобрява работна програма, въз основа на която е разработен набор от показатели, който
периодично се обновява и усъвършенства.
Последната ревизия на показателите от 2007 г.
отразява както принципите на програмата
„Дневен ред за 21 век” и основните изводи и
препоръки от конференциите по устойчиво развитие на ООН от 1992 и 2002 г., така и връзката с „Целите на хилядолетието” [6].
Стратегията за устойчиво развитие на ЕС
също отделя голямо внимание на ролята и значението на показателите за мониторинг на
прогреса при реализация на заложените в стратегията цели и политики. Сформирана работна
група към Европейската комисия разработва
система от показатели, които до голяма степен
се основават на тези, предложени от Комисията на ООН [5]. Определени са 10 основни теми, сред които и обществено здраве, като всяка основна тема е разделена на подтеми и конкретни области на въздействие. Показателите
във всяка основна тема са разделени в три нива, образуващи пирамида, всяко от които задоволява нуждите на различни потребители на
информацията и служи за мониторинг и анализ
на заложените в стратегията цели и дейности:
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−

показателите на първо ниво са водещи
и са на върха на пирамидата. Те са
предназначени за първоначален анализ
на изпълнението на общите цели на
стратегията за устойчиво развитие;
− променливите от второ ниво са свързани с оперативните цели на стратегията и са водещите по съответните подтеми;
− третото ниво на показателите е насочено към оценка на ефикасността на
планираните в стратегията дейности и
мерки за постигане на целите. Те са
значително по-детайлизирани и конкретни.
В областта на общественото здраве първоначално са предложени общо 21 показателя на
трите нива [5]. Поради различни причини, свързани предимно с липсата на данни или методология за изчисляване на някои от тях, те са
съкратени до 13 (табл. 1.).
Необходимо е да се отбележи също, че
посочените показатели не са единствените, които имат връзка с общественото здраве. Здравословното състояние на гражданите зависи от
икономическото развитие, равнището на бедност и социално включване на населението,
които определят т.нар. социо-икономически
детерминанти на здравето, както и от екологичната обстановка и състоянието на околната
среда. За целите на настоящата разработка
обаче ще бъдат разгледани показателите само
в областта на общественото здраве.
Анализ на тенденциите в България
През 80-те и началото на 90-те години на
миналия век в България се наблюдава все поизразена тенденция на влошаване на здравето
на нацията, която проличава особено в някои
от показателите на петте основни критерия за
здравето - демографски процеси, заболеваемост, физическо развитие и дееспособност,
рискови за здравето фактори, самооценка на
здравето [1]. Въпреки че през последните 1012 години тези процеси са забавени (но не и
напълно преустановени), те се отразяват крайно негативно върху показателите за устойчиво
развитие в областта на общественото здраве в
нашата страна, особено онези, характеризиращи здравословното състояние на населението.
Показателят „очаквана продължителност
на живота в добро здраве” има съществено
значение за оценка на здравето на нацията, но
за съжаление данни за България липсват.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ...

Табл. 1. Показатели в областта на общественото здраве, заложени в стратегията за устойчиво развитие на ЕС
[4, 5]
Показатели от
Показатели от
Показатели от трето ниво
първо ниво
второ ниво
Основна тема: Обществено здраве
Подтема: Здравословно състояние
3. Очаквана продължителност на живота в добро здраве след 65 годишна
възраст (по пол)
2. Смъртност 4. Смъртност от самоубийства, по възрастови групи – общо (на 100 000
от хронични души от населението)
заболявания
5. Смъртност от самоубийства, по възрастови групи – при мъжете (на
(на 100 000 100 000 души от населението)
1. Очаквана
души от на- 6. Смъртност от самоубийства, по възрастови групи – при жените (на 100
продължителселението,
по 000 души от населението)
ност на живота
пол)
7. Неудовлетворени потребности от изследвания и лечение по самооценка
в добро здраве
на гражданите (в %, според разполагаемия доход)
Очаквана продължителност
8. Смъртност по региони (показателят все още не се изчислява)
на живота
Подтема: Детерминанти на здравето
(по пол)
10. Градско население, подложено на замърсяване на въздуха с прахови
9. Индекс на частици (милиграма на м3)
производство
11. Градско население, подложено на замърсяване на въздуха с озон (мина токсични лиграма на м3 на ден)
химикали
12. Дял от населението, което се оплаква, че страда от шум (в %)
13. Сериозни инциденти на работното място (1998 = 100)

Сходен е показателят „очаквана продължителност на живота”, който е непосредствено свързан със смъртността в отделните възрастови
групи.
От 1965 г. смъртността в нашата страна
устойчиво нараства и от около 8‰ през 60-те
години на 20-ти век достига 12‰ в средата на
80-те, а през последното десетилетие надхвърля 14‰. Смъртността у нас е не само сред
най-високите в Европа, но и между 1965 г. и
1985 г. тя нараства с най-висок темп (50%).
Динамиката на смъртността оказва значително влияние върху очакваната продължителност на живота. До 1974-1976 г. средната
продължителност на живота както общо за двата пола, така и поотделно за мъжете и жените
нараства, след което общо и за мъжете намалява, а при жените намаляването се появява 20
години по късно [1]. От 1998 г. очакваната
продължителност на живота както при жените,
така и при мъжете в България започва да нараства. Въпреки това обаче и за двата пола тя
остава значително под средните нива в ЕС
(фиг. 1. и фиг. 2.). Разликата в стойностите на
показателя за нашата страна и средно за ЕС
през последните години остава почти постоянна
при жените – над 5 години, докато при мъжете
дори се увеличава и достига 6,5-6,6 години.
Важно е да се отбележи, че стойностите за
България са най-ниските в Съюза. Единствено в
Румъния очакваната продължителност на живо-

та и за двата пола до 2006 г. е по-ниска, отколкото тази в нашата страна. Приблизително
сходни (но по-високи) са стойностите на показателя в Литва, Латвия, Естония и Словения.
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Фиг. 1. Очаквана продължителност на живота при
жените [4]
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Фиг. 2. Очаквана продължителност на живота при
мъжете [4]
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Подобно е и състоянието на показателя
„очаквана продължителност на живота след 65
годишна възраст”, чиито стойности за България
също са значително под средните за ЕС.
Сериозно внимание изисква ролята на определени заболявания като причини за смърт.
Показателят „смъртност от хронични заболявания” дава обобщена картина за здравословното
състояние на населението в дадена страна и
отчасти за състоянието и развитието на здравната й система. Хроничните заболявания, които
са включени при изчисляването му са следните:
злокачествени новообразувания, диабет, исхемична болест на сърцето, исхемичен мозъчен
инсулт, хронични заболявания на дихателната
система и хронични заболявания на черния
дроб.
Още от началото на 80-те години приблизително три четвърти от умиранията в България
се дължат на две групи болести – на органите
на кръвообращението и новообразуванията [1].
Постепенно нарастват както честотата, така и
относителните дялове на тези болести като
причини за смърт. Заедно с болестите на дихателната система и травмите и отравянията,
през 2008 г. общо четирите групи обуславят
88,5% от смъртността [2].
За периода 1998-2007 г. смъртността от
хронични заболявания в нашата страна като
цяло намалява, но въпреки това се задържа
значително над средните стойности в ЕС (фиг.
3.), като България се нарежда на 5-то място в
Съюза след Латвия, Литва, Унгария и Румъния.
Високите стойности на този показател се дължат предимно на високата смъртност сред мъжете, която надвишава с близо 75% средното
равнище за 27-те страни в ЕС, докато тази при
жените е около 40% по-висока от средната.
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Фиг. 3. Смъртност от хронични заболявания - общо
(на 100 000 души) [4]

Причините за високата смъртност от хронични заболявания в България са от различно
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естество. До голяма степен те се свързват с
начина на живот (тютюнопушене, злоупотреба
с алкохол, начин на хранене, физическа активност) и социо-икономическите детерминанти на
здравето, но влияние оказва и начина, по който
функционира самата здравна система. През
последните 20 години у нас профилактиката и
промоцията на здравето остават извън „полезрението” на реформите в системата, а проблемите в първичната медицинска помощ не само остават нерешени, но се задълбочават.
Всичко това се отразява съществено върху качеството на лечение на хроничните заболявания, при които – както е добре известно – ранната диагностика е критично условие за резултатите от лечението.
Крайно негативно е и равнището на показателя „неудовлетворени потребности от изследвания и лечение по самооценка на гражданите”, който отразява резултатите от допитвания сред населението. Той се определя като
дял от населението, което декларира, че потребностите му от изследвания и лечение са неудовлетворени. Причините за това може да се
дължат на проблеми с достъпа до медицинска
помощ поради финансови затруднения, прекалено големи листи на чакащите, физическа
достъпност или други проблеми като липса на
време, страх и др. Резултатите се обобщават
според групата на разполагаемия доход, в която попада респондентът. Показателят има непосредствена връзка с достъпа до медицинска
помощ и с това как се възприема той от самите граждани.
Въпреки че през 2008 г. делът на гражданите в нашата страна, които посочват, че потребностите им от изследвания и лечение са неудовлетворени, е намалял чувствително спрямо
2007 г., той остава най-висок в ЕС (таблица 2).
Подобни са стойностите на показателя само в
Румъния. Причините за негативните резултати у
нас могат да се търсят в няколко различи аспекта, но основно са свързани с големия брой
на неосигурените лица, недостатъчния брой на
общопрактикуващите лекари в някои области и
по-малките населени места, затруднения достъп до специализирана медицинска помощ,
както и с финансови затруднения сред някои
групи от населението.
Останалите показатели в подтемата „Здравословно състояние” са свързани със смъртността от самоубийства в няколко възрастови
групи – общо и по пол, което има отношение
към психичното здраве на нацията и

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ...

Табл. 2. Неудовлетворени потребности от изследвания и лечение по самооценка на гражданите [4]
Дял от респондентите, заявили, че нуждите им от
Групи според разполагаемия доход на еквиBалентна
изследвания и лечение са неудовлетворени (%)
единица
2007
2008
Под 20% от средния разполагаем доход
38,6
25,2
Между 20% и 40% от средния разполагаем доход
16,7
13,3
Между 40% и 60% от средния разполагаем доход
11,2
9,3
Между 60% и 80% от средния разполагаем доход
7,4
6,7
Над 80% от средния разполагаем доход
5,7
4,3

ефикасността на системата за предоставяне на
психично-здравни услуги на гражданите.
Стойностите на показателя „смъртност от
самоубийства” за България се движат около и
дори под средните стойности за странитечленки на ЕС, когато разглеждаме възрастовите
групи 15-19 год. и 50-54 год. Наблюдава се и
положителна тенденция към намаляване на самоубийствата през последните 5-6 години. За
съжаление изключение прави възрастовата група над 85 год., в която смъртността от самоубийства надхвърля неколкократно средните
равнища за Съюза. Заедно с Естония и Хърватска, България се нарежда сред първите места в
тази негативна класация.
Във втората подтема „Детерминанти на
здравето” се разглеждат основно 5 показателя:
1. Индексът на производство на токсични
химикали се изчислява общо за страните-членки на ЕС.
2. Равнището на показателя „градско население, подложено на замърсяване на
въздуха с прахови частици” е найвисоко в България спрямо всички останали страни. Подобни са стойностите
само в Румъния. Замърсяването на въздуха с прахови частици в градовете у
нас значително превишава стойностите,
определени като максимални в директивите на ЕС и е близо 2 пъти по-голямо
от средното ниво за 27-те членки на
Съюза.
3. Значително по-благоприятни са стойностите на показателя „градско население, подложено на замърсяване на въздуха с озон”, които са сред най-ниските
в страните-членки, но през последните
години се наблюдава тенденция към нарастване.
4. По отношение на последните два показателя в подтемата – „дял от населението, което се оплаква, че страда от
шум” и „сериозни инциденти на работ-

ното място” – стойностите за България
са под средните за ЕС. От 2000 г. се
наблюдава съществен спад на инцидентите на работното място, което до известна степен се дължи на създаването
на служби по трудова медицина, както и
на повишения контрол от страна на Инспекцията по труда (под „сериозни инциденти” се разбират всички инциденти
по време на работа, които причиняват
физическо или психично увреждане и са
свързани с отпуск по болест за повече
от 3 дни).
Заключение
Показателите за устойчиво развитие в областта на общественото здраве в преобладаващата си част са свързани със здравословното
състояние на населението в дадена страна и до
известна степен свидетелстват за ефективността на здравната система. Една част от тях (като
„очаквана продължителност на живота” и
„очаквана продължителност на живота в добро
здраве”) са резултативни показатели и комбинират информация от показателите за смъртност и заболеваемост в различните възрастови
групи. Други (като „смъртност от самоубийства”) се отнасят до психичното здраве на населението. Трета група (като напр. „смъртност от
хронични заболявания” и „неудовлетворени
потребности от изследвания и лечение по самооценка на гражданите”) могат да се интерпретират и във връзка с функционирането на
здравната система. Всички обаче трябва да се
разглеждат
и
в
контекста
на
социоикономическите условия и екологичната обстановка в страната, които също оказват голямо
влияние върху здравословното състояние на
населението.
Анализът на стойностите на показателите
за България и тяхното сравнение с ЕС отрежда
на страната ни едно от последните места сред
останалите членки. Значителното изоставане в
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икономическото развитие, както и проблемите
на здравната система до голяма степен обуславят и влошените показатели за здравословното състояние на нацията.
За съжаление, не можем да получим пълна представа за реализирането на целите,
свързани с устойчивото развитие, в областта на
общественото здраве в нашата страна, тъй като
у нас не се изчислява един от основните показатели – „очаквана продължителност на живота
в добро здраве”. Но смъртността в България,
както и заболеваемостта от някои хронични
заболявания е сред най-високите в ЕС, което
води и до най-ниските стойности на показателя
„очаквана продължителност на живота”. Всичко
това говори за необходимостта от значими
промени както в здравната система, така и по
отношение на останалите условия – социокултурни и икономически, които оказват влияние върху здравословното състояние на населението.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS IN PUBLIC HEALTH – ANALYSE OF THE
TRENDS IN BULGARIA
Maria Rohova
Prof. Dr. P. Stoyanov University of Medicine, Varna, Bulgaria
Abstract
In 2001 the European Council has defined the principles which should guide Europe on the way to
sustainable development. On their base sustainable development strategy has been elaborated. In 2006 the
strategy has been accomplished and innovated. It indicates 7 fundamental directions, called key challenges. Each
of them outlines the aims and defines the means by which they will be achieved. One of these basic directions is
public health. A system of sustainable development indicators has been developed with respect to measuring
progress while achieving the aims, incorporated in the strategy. The report examines the sustainable development
indicators in the theme “public health” and their particular dimensions for Bulgaria. A comparison has been made
with other countries in the European Union and the trends in our country have been analyzed.
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ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГИЯ ВЪВ
ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА
НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ
Динка Милчева, Станислав Стоев
Химикотехнологичен и металургичен университет, София
Резюме
Фармацевтичната индустрия е един от най- бързо развиващите се отрасли през последните няколко десетилетия. Атрактивността на отрасъла зависи от редица фактори, като равнището на търсене, предлагане, рентабилност и др. Съобразно характера на производството и на произвежданата продукция, за фармацевтичните
фирми е от особена важност да планират и управляват своята дейност при сравнително по-дълъг хоризонт във
времето. Това налага определяне на общите и специфичните страни на влиянието на конкурентните сили върху
конкурентната позиция на фармацевтичната индустрия. В това направление рамката на националната здравна
стратегия и политика оказват непосредствено влияние върху един от основните елементи – формирането на
конкурентната стратегия във фармацевтичния бранш.
Ключови думи: конкурентна стратегия, фармацевтична индустрия, здравна стратегия
Key words: competitive strategy, pharmaceutical industry, health strategy

Въведение
Промените в световната икономика и конкуренцията между фирмите налага всички държави в т.ч. и нашата страна, както и отделните
компании да приемат нови стратегии, които да
им позволят да развиват конкурентни предимства, основани преди всичко върху познанието и
иновациите. Във все по-глобализиращия се пазар, основния фактор за оцеляване и развитие
на фирмите е конкурентоспособността. Дадена
страна ще постигне икономическо развитие,
ако политиката и мерките, които предприема
правителството й са насочени към факторите,
които са свързани с повишаване на производителността, конкурентоспособността и икономическия растеж. Нарастването на производителността е процес, който е в основата на повишаване на конкурентоспособността на икономиката и от своя своя страна изисква непрекъсната модернизация. Повишаването на конкурентоспособността на националната икономика се явява базов приоритет за правителството и фирмите, и техните усилия трябва да
бъдат насочени преди всичко към технологично
развитие и иновации, подобряване качеството
на човешките ресурси и регулативната среда.
През последните години практиката на
развитите страни категорично доказва, че детерминиращият фактор при формирането на
конкурентоспособността на фирмите е тяхното
технологично развитие. Основните предизвикателства, с които се сблъскват успешно развиващите се фирми са: заинтересованост от

драстично съкращаване времето между първоначалната концепция за дадено изделие и излизането му на пазара; търсене на оригинални
иновационни решения, за да отговорят на специфичните изисквания на на все повзискателните потребители; естеството на конкуренцията, която е силно доминирана от технологичните
възможности.
Комбинираното
действие на тези тенденции принуждава фирмите да се съобразяват с тях.Те определят решаващата роля на иновативния потенциал и
високите технологии за повишаване на конкурентоспособността на фирмите и на икономиката като цяло. Такъв подход е приложен при
оценяване на конкурентоспособността в докладите на Световния икономически форум в Давос /Global Competitiveness Report/, в които
България е включена /1999 и 2000 г./. Методологията на форума разработена от проф.
Джефри Сакс и проф. Майкъл Портър има за
цел формиране на индекс за конкурентоспособност, на базата на който се прави класиране
на страните, като се вземат впредвид факторите - държавно управление и ефективност на
институциите, финансист, либерализация на
икономиката, качество на инфраструктурата,
иновативен потенциал и технологично развитие,
работна сила, фирмени стратегии и конкуренция на вътрешния пазар.
Настоящата разработка има за цел да се
изследват и анализират основните направления
за изграждане на конкурентна стратегия във
фармацевтичната индустрия в настоящото, не-
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сигурно икономическо положение на страната
ни, в контекста на стратегическата рамка на
националната здравна стратегия и модела на
конкурентните сили.
1. Конкурентоспособност и конкурентно предимство
Определяща предпоставка за постигане на
икономически растеж, за справяне с конкурентния натиск в ЕС, за пълноценно участие в глобалното разделение на труда е повишаването
на конкурентоспособността на националната
икономика, отделните сектори и фирмите.
Практиката показва, че реалните доходи и жизнения стандарт се увеличават с нарастването
на конкурентоспособността. Тя е комплексна
икономическа категория, която зависи от редица фактори, като икономически растеж, макроикономическа стабилност, отвореност на
икономиката, ефективно управление, добра
законова рамка, стабилни институции и др.,
които й влияят в различна степен. Конкурентоспособността на една страна зависи от потенциала на нейната индустрия за реализиране
на иновации и технологично развитие. Повисоката конкурентоспособност се свързва с
по-висок икономически растеж и справяне с
конкурентния натиск. Различните държави постигат успехи в определени индустрии, поради
това, че бизнес-средата в тях е найперспективната, динамичната и стимулираща
със своите предизвикателства.
Конкурентното предимство е създаването
и развитието на система, която предоставя
уникално предимство пред конкурентите. КонПравителство

курентно предимство, е предимство пред конкурентите, получено от предлагането на потребителите на по-голяма стойност, или чрез пониски цени или чрез предоставяне на повече
ползи и услуги, което оправдава по-високите
цени.
Фирмите постигат конкурентно предимство посредством създаване, внедряване и разпространение на иновации, поради което включват нови технологии, нови методи на работа,
средства за конкуриране и др. Ролята на държавата е ограничена и нейната политика е успешна само когато създава среда, в която
фирмите могат да постигат своите конкурентни
предимства, а не такава политика, която пряко
я ангажира в процеса. Тя не може да създава
конкурентни отрасли, това правят само фирмите. Практиката показва, че повече от десетилетие е необходимо един отрасъл да изгради конкурентно предимство.
2. Модел на Майкъл Портър за петте конкурентни сили
Непрекъснато променящите се условия на
пазара, възникващите възможности и интензивната конкурентна среда, в която фирмите функционират, създават потребността от непрекъсната и надеждна информация за пазара и неговата динамика, което е и първата стъпка към
всяко бизнес решение.
За оценка на структурата и интензивността
на конкуренцията в даден отрасъл най-широко
прилаганият подход е моделът на Майкъл Портър за петте конкурентни сили, известен още,
като диаманта на Портър (фиг. 1.).

Стратегия,
структура и
конкуренция

Фактори на производството

Търсене

Натрупване

Фиг. 1. Диамантът на конкурентността на М. Портър

Диамантът на конкурентоспособността се
отнася до ефективното взаимодействие между
четирите основни елемента на конкурентоспособността на една нация и включва факторите
на производството, натрупването на конкури330

ращи се фирми, стратегия за конкурентоспособност, здравословно търсене на стоки.
Моделът е един от най-често прилаганите
инструменти при изграждането на бизнес стратегията на фирмата и е стратегически инстру-
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мент за анализиране на привлекателността на
сектора. Основната идея в модела е, че структурата на всяка индустрия (отрасъл) се основава преди всичко на устойчивостта и силата на
нейните пет конкурентни ключови фактори с
дълготраен характер за разлика от множество
други фактори, които също могат да влияят
върху конкуренцията и доходността, но в краткосрочен план. Влиянието и значимостта на
всяка от петте сили в модела са различни и са
функция от две детерминанти: типа отрасъл
(класически, високотехнологичен и т.н.) и зрелостта на отрасъла (възраст на отрасъла, бариери за навлизане, брой на компаниите в отрасъла, доходност и др.). Не съществуват ограничения относно размерите, потенциала на
анализирания отрасъл и вида на съответния
пазар (външен или вътрешен). Иманентна за
модела е неговата вътрешна динамика, доколкото допуска изменения в източниците на конкурентната сила и промяна в конкурентните
въздействия съобразно спецификата и развитието на отрасъла.
Според модела анализирането на конкуренцията в даден отрасъл се свързва с изследването на влиянието на основните сили:
− Съществуваща конкуренция. Между
съществуващите фирми в отрасъла интензивността на конкуренцията се обуславя от продуктовата иновация, диференциацията и ценовите различия. Тя
нараства, когато броят на конкурентите
е значителен, перспективите за растеж
са малки, в бранша са високи постоянните разходи, може да се провежда ценови дъмпинг, слаба е стоковата диференциация, разходите на клиентите са
ниски за прехвърляне от един доставчик
на друг, големи са възможностите за
стратегически действия, търсенето расте бавно.
− Опасност от поява на нови конкуренти.
Силна заплаха за останалите фирми в
отрасъла е появата на нови конкуренти
на пазара, поради това че те увеличават
производствения потенциал в съответния отрасъл, имат реално претенции за
определен пазарен дял, опасността е
висока, когато е малък обемът на производството, слаба е продуктовата диференциация, ниска е потребността от
начален капитал, незначителни са разходите за промяна към друг продукт,
налице е слаб контрол върху дистрибу-

−

−

−

тивните канали, не са съществена пречка за навлизане на нова организация
необходимите знания и умения, лесен е
достъпът до суровини и материали, до
правителствените субсидии, технологии
и ноу-хау, липсва значим ефект от кривата на опита, държавна регулация и
други административни бариери за навлизане и др.;
Пазарна сила на доставчиците. Проявява се в увеличаването на цените, снижаване на качеството, намаляване на
количеството на доставените стоки и
др. Когато са малко на брой доставчиците са достатъчно силни, стоките които се предлагат са важни за потребителя и замяната им изисква значителни
разходи, липсват заместващи стоки на
пазара, съществува заплаха от навлизане на доставчика в бранша на клиента и
др. Фирмите вземат стратегически решения, които са свързани с намирането
на сигурни и надеждни доставчици, за
да не оказват неблагоприятно влияние
върху бизнеса;
Пазарна сила на купувачите. Изразява
се в намаляване количеството на закупуваните стоки или намирането на стоки с по-добро качество, но на същите
цени. Когато броят на купувачите е помалък, пазарната им сила е висока, количеството на покупките е значително,
слаба е продуктовата диференциация,
ниска е цената на превключване към
нов доставчик, налице са възможности
за заместване на продукта, добре позната е структурата на разходите в
бранша, значителен е делът на разходите на клиента за даден продукт, ниска
печалба и не могат да се правят отстъпки, големи са разходите на купувачите и др. Необходима е правилна ориентация към отделните потребителски
групи от страна на фирмите с цел задържане и разширяване.
Опасност от замяна с други стоки. Равнището на цените в отрасъла се определя от риска за замяна на съществуващите стоки с други. При висока
ефективност на фирмите, които произвеждат продукти заместители опасността е висока, налице е сравнение на
продуктите и то в полза на заместителя,
ниски са разходите за превключване
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висока

Диференциация

Диференциация

ниска

те, а в области, свързани с диференциацията разходите следва да бъдат
поне по-ниски от промоционалните цени, които купувачите заплащат. Областите на диференциация могат да бъдат:
продукт, дистрибуция, продажби, маркетинг, услуги, имидж и т.н.
Когато фирмата си поставя за цел да бъде
най-добра в определен сегмент или група от
сегменти това означава постигане на фокус.
Различаваме - фокус върху разходите и фокус
по отношение на диференциацията. Съществува и една друга категория - заседнали по средата - това са фирми, които постигат възвръщаемост по-ниска от средното ниво за индустрията. Възможни са добри печалби, индустрията, като цяло е достатъчно атрактивна.
Към конкурентните предимства може да
се приложи широк или тесен подход, в зависимост от фокуса, който е избран, което обуславя конкурентни стратегии. Четирите стратегии
са обобщени на фигурата по-долу (фиг. 2.).
Степени на диференциация на продукта

към продукт-заместител, по-високо е
качеството на продукта заместител, по
евтин е продуктът заместител. Когато
цените на оригиналните стоки са повисоки от цените на заместващите продукти купувачите се преориентират.
Сериозна е опасността от замяна, когато доходността в бизнеса, предлагащ
заместващи стоки е по-висока, а така
също по-голяма е и възможността за
регулиране на съотношението цена качество при заместващите стоки. Необходимо е фирмите да прилагат такива стратегии, които да дават възможност за увеличаване на потенциалът на
целия отрасъл с цел подобряване на неговите перспективи.
Според Майкъл Портър анализирането на
петте конкурентни сили в една индустрия допринася за формирането на четири «общи» бизнес стратегии, които могат да бъдат предприети за създаване на конкурентни предимства.
Моделът е особено полезен в случаите, когато
налице е мислене „отвън-навътре” и дава добра база за извършване на SWOT анализ.
Според модела на конкурентното предимство конкурентната стратегия предвижда нападателни или отбранителни действия свързани
със защита от силите на конкуренцията и генериране на по-висока възвръщаемост на инвестицията. За да се постигне представяне над
средното за индустрията е необходимо фирмата да реализира устойчиво конкурентно предимство. Конкурентните предимства са:
− Разходно лидерство. Фирмата се
стреми да стане производител с найниски разходи в индустрията. Предимството се постига чрез икономии от
мащаба. Разходният лидер е необходимо да постигне съответствие или
най-малко достатъчна близост по отношение на диференциацията на продуктите. Катастрофално, както за
фирмата, така и за индустрията е фактът ако повече от една фирма се опитва да постигне разходно лидерство.
− -Диференциация. Фирмата търси възможности да бъде уникална в индустрията в тези направления, които се
оценяват от купувачите. Диференциацията не
игнорира разходите като
фактор. Във всички области, които не
влияят на диференциацията фирмата
трябва да се опита да намали разходи-

Фокусиране върху
разходите

Лидер в разходите

Тесен
Широк
Обхват на бизнес дейностите
Фиг. 2. Стратегии за диференциация

Стратегия – Обособяване. Тази стратегия
включва избора на един или повече критерии,
които са използвани от купувачите на пазара, а
след това позиционирането на бизнеса еднозначно да отговоря на тези критерии. Тази стратегия се свързва с възможност за таксуваневисока цена за продукт - често се отразяват повисоки производствени разходи и допълнителни
функции с добавена стойност, предвидени за
потребителите. Диференциацията е за определянето на висока цена, така че покрие повече
от допълнителните производствени разходи, и
да даде възможност на клиентите да предпочитат продукти в сравнение с други, по-малко
различни продукти.
Стратегия - Разходи лидерство. Целта е да
се превърне в най-ниската цена на производител в индустрията. В сектора, може би всички
при пазарни сегменти се акцентира на минимизиране на разходите. Ако постигнат продажната
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цена или най-малкото равна (или близо до)
средната за пазара, а след това най-ниската
цена на производител ще се радват на найдобрите печалби. Тази стратегия се свързва с
големите фирми, които предлагат „стандартни”
продукти с относително малка диференциация,
които са напълно приемливи за болшинството
от клиентите. От време на време с ниска цена
„Лидер” също ще отстъпва на своите продукти
да увеличите продажбите, особено ако има
значително предимство на разходите за конкуренцията и по този начин тя може допълнително да увеличи пазарния си дял.
Стратегия - Обособяване Фокус. Във фокуса стратегията - диференциация, бизнеса има
за цел да се разграничат в рамките само един
или малък брой пазарни сегменти. Специални
нужди на клиентите на сегмента означава, че
има възможности за осигуряване на продукти,
които ясно се различават от конкурентите, които могат да бъдат насочени към по-широка
група от потребители. Важният въпрос за всеки
бизнес е с приемането на тази стратегия да се
гарантира, че потребителите наистина имат
различни нужди и с други думи, че е налице
валидно основание за диференциация - и че
съществуващите продукти конкурент не отговарят на тези нужди.
Стратегия - Разходи Фокус. По-ниските
разходи са предимство само на малък брой
пазарни сегменти. Продуктът ще бъде основен
- може би един подобен продукт на по-високи
цени и функционален лидер на пазара, но достатъчно приемливо за потребителите.
3. Прилагане на модела на Майкъл Портър за
разработване на конкурентна стратегия във
фармацевтичната индустрия в контекста на
стратегическата рамка на Националната здравна стратегия
Много важен, но понякога пренебрегван
фактор, определящ различните позиции на
компаниите във фармацевтичната индустрия е
стратегическото планиране.
С модела на Майкъл Портър е проведен
анализ на конкурентоспособността на изключително разнообразни компании към различни
индустрии. Това доказва неговата универсалност и приложимост при анализиране на конкурентните позиции и на компании от фармацевтичната промишленост. Петте основни конкурентни сили директно оказват влияние върху
позицията на дадена фирма и определят до
колко тя успешно се справя в бизнес средата, в

която функционира. Доброто познаване и разбиране на тези пет основни конкурентни сили
дава възможност на мениджърите на фирмата
да подготвят адекватни и успешни планове за
реализиране на дейността. Те са добре подготвени за точното и правилно фокусиране върху
тези аспекти от дейността, които са с найголямо влияние върху представянето на фирмата и дава възможност за максимално и правилно разпределение на ресурсите с цел реализиране на максимални резултати.
Върху конкурентната позиция на дадена
фирма оказват влияние конкурентните сили:
сила на доставчиците при договаряне; сила на
клиентите при договаряне; заплахата от стоки
заместители; заплахата от навлизането на нови
фирми на пазара; интензивността на конкурентните отношения между участниците в дадената
индустрия. Съвкупната сила и въздействие на
тези пет конкурентни сили в дадена индустрия
определя потенциала за печалба в нея. Поведението на фирмата, както на индустриално, така
и на функционално ниво може да се изследва с
анализиране влиянието на петте конкурентни
сили.
Моделът на Майкъл Портър за петте конкурентни сили може да се приложи и за фармацевтичната индустрия, както следва:
Доставчици на фармацевтичната индустрия са производители и търговци на суровини и
междинни продукти, активни вещества и помощни вещества, опаковъчни материали, енергоносители, производители на крайни продукти,
намиращи се в други държави, локални комаркетнигови партньори доставящи продукта
или която и да е трета страна участваща по
някакъв начин във веригата на доставки. Трябва
да отбележим две особености, които са от изключително важно значение за фармацевтичната
индустрия и трябва да се познават. Първо, че
компаниите в зависимост от това, дали функционират в областта на генеричната, етичната
т.е. производителите на оригинални лекарства
или при индустрията, която произвежда лекарства без рецепта ще имат различни доставчици и
второ трудовите ресурси трябва да се разглеждат, като доставчик за индустрията.
Когато се анализира бизнес средата трябва да се отчита каква е реалната сила на доставчиците, за да поставят условия при преговорите. Известно е, че колкото те са по- силни
толкова по голямо ще бъде тяхното влияние.
От страна на доставчиците основните заплахи
са или да повишат цените на продуктите, които
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предлагат, или пък да редуцират качеството на
продуктите или услугите. Тези две заплахи са
неатрактивни за бизнеса, защото са свързани с
намаляване на печалбите.
Трябва да отбележим, че различна е степента на влияние на различните доставчици във
фармацевтичната индустрия. Сериозни проблеми пораждат ситуациите, когато доставчикът
отправя заплахи, че ще спре производството и
когато доставчикът има много силно влияние
върху своите потребители и за тях става трудно да преминат към друг доставчик.Силна заплаха от страна на доставчиците може да възникне, когато доставчика на суровини, загуби
или не може да поднови разрешението си за
производство и да отговори на валидните в даден момент регулаторни изисквания.
Важно значение при анализиране на бизнес
средата е разпознаването на работната сила
като доставчик, тъй като работниците са тези,
които могат да окажат силно влияние за повишаването на цените (изискват по-високи работни заплати или с дейността си допринасят за
влошаване на качеството с допускане на дефекти или намалено работно време). Ето защо,
от съществено значение е да се намерят решения във връзка с факта - как да се намали силата на доставчиците.
Клиенти във фармацевтичната индустрия
са самите пациенти, членове на техните семейства, държавата в лицето на Националната
здравно осигурителна каса (НЗОК) и Министерство на здравеопазването, ръководствата и финансовите отдели на болниците, хората, които
вземат решения при търгови процедури, главния фармацевт на болничното заведение, заедно с редица други купувачи, в зависимост от
конкретната дейност. При анализиране на тази
конкурентна сила е необходимо да се отчете
влиянието, което оказват на бизнеса тези клиенти чрез намаляване на търсенето и цените и
чрез повишаване на своята взискателност към
качеството и обслужването. Те са силни, от
една страна когато купуват големи обеми и от
друга, могат да си купуват продукти от други
доставчици, тъй като продуктите са еквивалентни. Особено силно е това влияние, когато изтече патента на оригиналният препарат и той
бъде заместен от генеричен продукт и когато
клиентите притежават много високо ниво на
информираност и на тази основа планират търсенето и купуването на продуктите. Клиентите
упражняват своята власт чрез търсене, намаляване на цените и чрез заплаха да отидат при
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други доставчици, а така също, че по-силните
клиенти изискват и по-скъпи услуги.Важно е,
дали клиентите осъществяват последователна
политика на натиск за по-ниски цени, заплаха,
че ще купуват от други.
Навлизащите във фармацевтичната индустрия нови фирми ще влияят силно върху динамиката конкурентната среда и е задължително
да се вземат в предвид при анализиране на
конкурентната позиция. Водени от желанието
си да спечелят пазарен дял, новите фирми въвеждат нови производствени мощности, ресурси, нови идеи и определят пазара, като привлекателен. Въздействието им зависи от факта,
съществуват ли бариери за навлизане на пазара, заедно с очакваната реакция на съществуващите конкуренти.За предотвратяване навлизането на нови участници на пазара, както и за
минимизиране на влиянието им съществуват
редица възможности, които могат да бъдат
създадени.
Новата фирма във фармацевтичната промишленост може да се сблъсква с различни
проблеми, породени от наложилите се вече на
пазара фирми, като икономии от мащаба производство, проучване и развитие, маркетинг, продажби; наложени и утвърдени модели
при маркетирането на продуктите - чрез брандиране на продуктите, запазени търговски марки и отношения с дистрибуторите; високи капиталови изисквания и финансови ресурси; ограничаване достъпа до каналите за дистрибуция,
чрез налагане на определени договарености с
дистрибуторите; регулативната политика: патенти, разрешения за производство, употреба и
фиксирани цени; значителни разходи за ново
оборудване, обучение и преквалификация на
служителите. Заплахата за влизане на пазара е
ниска, когато бариерите са високи и новите
фирми очакват силен отпор от утвърдилите се
конкуренти.
Бариерите за навлизане на пазара във
фармацевтичната индустрия са много високи.
Значителни възможности за производство, патентни защити на продукти, много големи бюджети за маркетинг, предназначени за защита
на техните марки имат компаниите, които са се
утвърдили на пазара.
Продуктите заместители са конкурентна
сила и изпълняват същата функция, тъй като те
могат да пренасочат към себе си търсенето от
клиенти, които до сега са купували продукта от
конкурента. Във фармацевтичната индустрия
това е заместването на оригиналните продукти

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГИЯ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ В ...

с генерични. Генеричните лекарства засилват
конкуренцията във фармацевтичния сектор и
осигуряват достъпност и устойчивост в европейските системи за здравеопазване. Стимулирането на конкуренцията на фармацевтичния
пазар чрез увеличаване употребата на генерични лекарства спомага за ограничаване на разходите и стимулира създаването на нови иновативни продукти с допълнителна терапевтична
стойност [2]. Генеричните лекарства представляват близо половината от продадените опаковки в Европейския съюз и 18% от продажбите
на лекарства в стойностно изражение. Те носят
спестявания в ЕС от 20 милиарда евро годишно. Ролята им се изразява в увеличаване достъпа на повече хора до качествени, безопасни
и ефективни лекарства на територията на целия
ЕС, както и предлагането на първокачествено
лечение за много хронични заболявания, като
рак, вирусни инфекции, диабет, бактериални
инфекции, депресия, остеопороза, висок холестерол, епилепсия, високо кръвно налягане,
ревматизъм, стомашно-чревни неразположения, възпаления и др. Генеричните лекарства
спестяват и от обществените средства за медикаменти [2]. От друга страна, генеричната фармацевтична индустрия е много разнообразен и
конкурентоспособен сектор, който се развива
както на местно, така и на глобално ниво и
който осигурява работа на над 100000 служители от Европа в различни сектори - развитие,
производство и продажби на лекарствени продукти.
Заключение
В последните десетилетия фармацевтичната индустрия е все по–интензивно развиващ се
отрасъл на индустрията, който бележи значителен напредък. Фармацевтичната промишленост
в значителна степен зависи от националното
здравеопазване и финансовите условия, поради
което непрекъснато се сблъсква с предизвикателствата, които са свързани с нарасналите
потребности и очакванията на населението и
пациентите и международната конкуренция.
Фармацевтичния сектор е от стратегическо
значение за националната икономика и общественото здравеопазване. Той се явява гаранция
за високо ниво на общественото здравеопазване и конкурентоспособността на икономиката.
Ето защо, усилията на Европа и света трябва да
бъдат насочени към запазване жизнеспособността на фармацевтичния сектор.

Проучванията на фармацевтичният сектор
на равнище ЕС показват, че този сектор е регулиран.Той трябва да гарантира преди всичко
висока степен на здравеопазване и доверие на
пациентите в безопасни, ефикасни и качествени
лекарствени средства, като същевременно цели развитието на единния пазар на ЕС на лекарствените средства, за да се повиши конкурентоспособността и способността за научноизследователска дейност на европейската
фармацевтична промишленост [1].
Фармацевтичният пазар в България като
цяло се характеризира с държавно регулиране,
постоянно нарастване на разходите за лекарства и широко участие на крайния клиент във
финансирането на сектора. Конкурентните механизми влияят доказано само върху цената на
медикаментите. В секторите производство на
лекарства и търговия на дребно с лекарствени
продукти средата е нормално конкурентна. Пазарът на дистрибуция на лекарства е сравнително конкурентен, със средно ниво на концентрация. Основните участници-конкуренти демонстрират трайно и осезаемо присъствие на
съответните пазари.
В Европейския съюз, а и в световен мащаб
потреблението на лекарства в нашата страна,
непрекъснато нараства, поради по-добрата диагностика, използването на съвременни лечебни практики, заболеваемостта в следствие на
промените в начина на живот, замърсяването
на околната среда, и други фактори.
На потребителските предпочитания, избора
на лекуващ медицински специалист, исторически и културни причини се дължи фрагментацията на пазара. На националния пазар се
предлагат както вносни, така и български лекарствени вещества и продукти, като съотношението в стойност е в полза на импортните
лекарства. На българския пазар са представени
лекарствени продукти, покриващи всички значими терапевтични класове.
Генеричните лекарствени продукти представляват възможност за икономии в областта
на здравеопазването.
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MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVE STRATEGY IN THE
PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE STRATEGIC FRAMEWORK
OF NATIONAL HEALTH STRATEGY
Dinka Milcheva, Stanislav Stoev
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The pharmaceutical industry is one of the fastest growing industries in the recent decades. The
attractiveness of the sector will depend on several factors such as level of demand, supply, profitability, etc.
According to the nature of production for the pharmaceutical companies is essential to plan and manage their
business with a relatively longer time horizon. This requires defining the general and specific aspects of the impact
of competitive forces on the competitive position of the pharmaceutical industry. One of the main factors
influencing the rival position of the pharmaceutical companies is the national health strategy and policy. It has a
direct impact on one of the main elements - the formation of competitive strategy in the pharmaceutical industry.
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АНАЛИЗ НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ПРЕГОВОРНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ленко Русанов
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Резюме
Съвременната пазарна икономика изисква устойчивост на индустриалните предприятия в острата
конкурентна борба за отстояване на завоюваните позиции на пазара или пък за фирмено оцеляване. Това
налага да бъдат неутрализирани всякакви фактори, които биха снижили възможностите им за успешна
конкуреция. Измежду такива фактори са възникналите конфликтни ситуации между работодател и неговите
работници и служители, които, ако не се вземат навреме мерки за тяхното управление, могат да се развият до
трудно разрешим колективен трудов спор, който може да доведе до стачка. Във връзка това е направен
критичен анализ на правната уредба на непосредствените преговори и на тези чрез посредник за разрешаване
на конфликтни ситуации. Направени са предложения de lege ferenda за подобряване на тяхната ефективност.
Предложена е и възможност за преговори с участие на застъпници и на двете страни също с оглед на
повишаване на ефективността на преговорния процес. Всичко това би повишило устойчивостта на
предприятията срещу деструктивни фактори, каквито се явявят колективните трудови спорове.
Ключови думи: конфликт, преговори, предприятие, работници, работодател, служители, спор, управление
Кey words: conflict, controversy, еmployees, employer, enterprise, management, negotiations, workers

Увод
При функционирането на една организация
могат да възникнат конфликтни ситуации във
вътрешните й отношения, което да се отрази
негативно върху междуличностния климат в нея
с всички произтичащи от това последици.
Зародишът
на
конфлитните
ситуации
първоначално често не се забелязва, а ако се
забелязва, това не прави впечатление за нещо,
което
може
да
доведе
до
сериозни
противоречия между страните в конфликта.
Това
е
една
от
основните
причини
първоначалните признаци на конфликта да
бъдат пренебрегвани, докато не се очертят
ясно
контурите
на
едно
сериозно
противоречие, което продължава да се развива.
За неговото преодоляване вече ще са
необходими усилия и ресурси, за да се спре
процеса на развитието му и да се намерят
адекватни средства за неговото разрешаване.
Ако навреме не бъдат предприети мерки по
преодоляването на такива „зреещи” конфликти,
тяхното развитие може да доведе до нежелани
последици
за
устойчивото
развитие
на
организацията и до още по-големи усилия и
ресурси за тяхното разрешаване в положителен
смисъл.
Предмет на на настоящото изследване е
анализ на правната уредба на преговорите за
преодоляване на възникнали вече колективни
трудови конфликти по въпроси от трудовите
отношения, осигурителните отношения и от

жизненото равнище. Цел на анализа е да се
потърсят
възможности,
ако
съществуват
такива, за повишаване ефективността на
преговорния процес по преодоляването на
такива, възникнали вече колективни конфликти,
терминологично обозначавани като колективни
трудови спорове. Тяхното разрешаване би
довело до възстановяване на нормалния трудов
ритъм в предприятието и до повишаването на
неговата устойчивост в условията на остра
конкурентна
среда,
характерна
за
съвременната пазарна икономика.
Съдържанието на термина „предприятие” в
изследването се покрива донякъде с понятието
„предприятие”, дефинирано в Кодекса на
труда, тъй като се отнася само до стопанските
организации [3, §1, т. 2]. Следователно, в
настоящата работа от това понятие са
изключени
държавните
нестопански
организации със особен статут и държавните и
общинските администрации - в тях с малки
изключения предоставят работната си сила
физически лица, които са със статут на
държавни служители.
1. Управление на конфликтите в трудовите
отношения
За възникването на конфликти в трудовите
отношения може да има различни причини, но
най-често те се пораждат от разминаване на
възгледите на двете страни за размера на
трудовите възнаграждения, поради проява на
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дискриминация на работното място, във връзка
с осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд, от кариерното развитие, от
междуличностни конфликти и др. За да не се
стигне в развитието на породените конфликти
до остра непримиримост между страните в тях,
е необходимо те да бъдат управлявани.
За управлението на конфликтите в
литературата се дават различини определения,
но същността им е почти една и съща,
използвайки
различни
изразни
средства.
Например: „Управлението на конфликтите се
изразява в намесване, предназначено да
намали неблагоприятните последствия или да
използва
положителните
резултати
от
развитието им” [4]. Или: „Мениджмънт на
конфликтите представлява извършване на
взаимносвързани действия, водещи или до
намаляване на интензитета и преустановяване
на вредните за организацията конфликти, или
до стимулиране на тези, които й носят ползи”
[1]. Може да бъдат дадени и други дефиниции,
но и в тях управлението се свежда до дейност
по намаляване на последиците от пораждането
на конфликтите или по използването им.
Предмет на изследването е управлението на
възникнали вече конфликти, след като не се е
стигнало
до
позитивен
резултат
от
управлението на тяхното предотвратяване, ако
изобщо е имало такова.
Основно средство за управление на вече
възникнали конфликти е преговарянето, което
е
форма
на
взаимодействие
между
противопоставящите се по конфликта страни с
цел постигане на съгласувано и устройващо ги
решение по конфлкта. В сравнение с другите
средства за управление на възникнали вече
конфликти
преговарянето
има
следните
предимства:
1. участниците в конфликта имат възможност да контролират своето взаимодействие - да определят времето и
границите на преговарянето, да влияят
върху процеса на преговорите и техния резултат, да определят рамките на
споразумението;
2. участниците в конфликта могат да се
договорят за такова споразумение, което да удовлетворява и двете страни и
по този начин да се избегне посредничеството, което може и да не удовлетворява единия участник в конфликта;
3. взаимодействието само между участниците в конфликта по време на пре338

говорния процес позволява да се запази служебната и търговската тайна.
Българското законодателство урежда два
вида преговори – непосредствени преговори и
преговори с участието на посредник [2, чл. 3 и
4, ал. 1]. Непосредствените преговори не са
законово дефинирани, но от названието им е
ясно, че в преговорния процес участват само
спорещите страни или техни представители, т.
е. те протичат без участието на посредник под
каквато и да е форма. За да започнат
непосредствените преговори работниците и
служителите трябва да предявят „писмено
исканията
си
и
имената
на
своите
представители в преговорите” [2, чл. 3, ал. 2].
Основен елемент в подготовката на
преговорния процес е формулирането на
исканията на работниците и служителите.
Исканията трябва да бъдат приети на техни
общи събрания, но не е препоръчително на
самите събрания да бъде определяно тяхното
съдържание, тъй като може да се стигне до
крайности в резултат на ненужен популизъм от
страна на синдикалисти или радикално
настроени работници и служители. И като
резултат - отказ на работодателя да ги изпълни,
което ще изостри конфликта още повече. Ето
защо може да бъде създадена работна група,
която да изготви проект на исканията,
съобразен и с възможностите на работодателя.
Добре би било проектоисканията да бъдат
обсъдени
предварително
в
отделните
структурни звена на предприятието. Така
неформално обсъдени и одобрени те може да
бъдат предложени за приемане от общото
събрание с по-малък риск от манипулиране на
членовете му за включване на крайни елементи
в съдържанието им. Що се отнася до
мнозинството, с което да бъдат приети
исканията, то трябва да повече от половината
от присъстващите на събранието работници и
служители, а не от списъчният им състав,
което трудно се постига и така ненужно се
забавя преговорния процес.
2. Участници в преговорите
Страни по конфликтите най-често са
работниците и служителите, предоставили
работната си сила срущу възнаграждение, от
една страна, и техните работодатели, от друга
страна. Конфликтна ситуация обаче би могла
да настъпи и между самите работници и
служители по ред причини и нейното развитие
може да доведе до сериозен конфликт между
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основните страни в трудовите отношения, в
областта
на
които
такива
конфликти
терминологично, както стна дума преди, са
наречени трудови спорове.
Преките участници в преговорите са
„работниците и работодателите”, но що се
отнася до първите участници, това на практика
е възможно само при малки предприятия. Но
дори и в този случай ефективността на
непосредствените преговори ще бъде много
малка, поради участието на много лица, а това
позволява освен всичко друго и възможност за
манипулируемост. Ето защо е препоръчително
работниците и служителите в предприятието да
участват
в
преговорите
със
свои
представители.
Що
се
отнася
до
работодателите, въпрос на техен избор е дали
да участват лично в преговорите, или да
възложат това на техните менаджъри, на
представители
на
работодателската
организация, в която членуват, или да наемат
външни лица за целта [5].
Редът за определяне на представителите
на
работниците
и
служителите
не
е
законодателно уреден. Теоретично това може
да бъдат представители, които са избрани на
общо събрание на работниците и служителите
от предприятието, органи на синдикалните
организации в предприятието или определени
от тях представители измежду работниците и
служителите, които са техни членове [5]. Тъй
като
синдикални
организации
основно
съществуват само в държавните и общинските
предприятия, а и в световен мащаб се
наблюдава процес на десиндикализация [6],
вниманието на изследването ще бъде спряно
само върху избирането на представителите на
работниците и служителите от самите тях. По
какъв ред обаче това става не е предмет на
специална уредба от Закона за уреждане на
колективните трудови спорове.
Кодексът на труда урежда само избор на
представители на работниците и служителите
на техни общи събрания, които:
1. участват „в обсъждането и решаването
на въпроси на управлението на
предприятието само в предвидените от
закона случаи” [3, чл. 7, ал. 1];
2. „представляват техните общи интереси
по
въпросите
на
трудовите
и
осигурителните
отношения
пред
работодателя ил пред държавните
органи” [3, чл. 7, ал. 2, изр. 1];

и
3. „осъществяват
информирането
консултирането ...” [3, чл. 7а, ал. 1].
Най-близо до фигурата на представителите
за водене на непосредствени преговори са
представителите по т. 2, дори в известен
смисъл би могло да се каже, че те се
припокриват. Но тези представители се избират
с „мнозинство повече от две трети от членовете
на общото събрание” [3, чл. 7, ал. 2, изр. 2]. В
практиката
това
мнозинство
е
трудно
постижимо и за да се постигне е необходимо
значително
време
за
консултации
и
неформално убеждаване в качествата на едни
или
други
възможни
кандидати
за
преддставители. А и не е сигурно такова
мнозинство би ли било постижимо при остро
изразена поляризация в позициите относно
конкретните
кандидати
за
участие
в
преговорния
процес.
В
същото
време
конфликтът тлее и се задълбочава, което може
да се отрази много негативно на изхода от
непосредствените преговори. Ето защо е
целесъобразно уреждането на специален избор
на представители за водене на непосредствени
преговори, които да бъдат избирани с
мнозинство
повече
от
половината
от
присъстващите членове на общото събрание на
работниците и служителите. Тъй като няма
императивна законова уредба на този вид
представители и предвид бавния законодателе
процес, този проблем може да бъде уреден в
правилниците за вътрешния трудов ред на
работодателите или в друг акт на работодателя
специално за водене на преговори.
3. Непосредствени преговори
След като са формулирани исканията и са
избрани представителите на работниците и
служителите те трябва писмено да се предявят
на работодателя, с което може да се постави
началото на преговорния процес. За съжаление
законодателят не задължава работодателя в
определен срок след писменото предявяване на
исканията и имената на представителите да
започне да преговаря по исканията на
работниците и служителите. В случая се
разчита на неговото желание конфликтът да
бъде разрешен бързо преди да се е развил до
степен на остро противопоставяне. Но може
исканията на работниците и служителите да
засягат чувствително интереса на работодателя
и той умишлено да протака преговорите. Ето
защо е необходимо да бъде уреден минимален
срок, с изтичането на който работодателят да е
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длъжен да предприеме необходимите действия
относно започването на преговорния процес.
Непосредствените преговори се провеждат
от страните по възникналия конфликт „по
свободно определена от тях процедура” [2, чл.
3, ал. 1]. Тук са възможни две хипотези – тази
процедура се уговаря при всеки конкретен
случай на преговаряне или веднъж уредена, тя
се използва при всички случаи на провеждане
на непосредствени преговори. При първата
хипотеза като недостатък може да се посочи
загубата на време за определяне на нейното
съдържание, през време на което конфликтът
се задълбочава. Като предимство може да се
посочи, че в този случай съдържанието на
процедурата
отразява
спецификата
на
конфликта, което може да допринесе за
неговото
успешно
взаимноприемливо
разрешаване.
При втората хипотеза работодателят
самостоятелно или съвместно с представители
на работниците и служителите разработва
процедура, която да има приложимост при
всички
непосредствени
преговори
за
разрешаване на възникнали колективни трудови
конфликти. Предимството на тази хипотеза е в
две насоки – преговорният процес може да
започне почти ведднага, тъй като процедурата
за него е предварително уговорена и
възприета, и освен това, процедурата може да
съдържа срока, в който работодателят да е
длъжен
да
предприеме
действия
по
преговарянето след като му се предявят
исканията на работниците и служителите и на
техните представители, като това още повече
може да съкрати времето на преговорния
процес. Колкото до предимството на първата
хипотеза, то може да се възприеме и при
втората хипотеза, ако се направи уговорката за
съобразяването на предварително приетата
процедура със спецификата на предстоящия за
разрешаване конфликт.
4. Преговори чрез посредничество
Непосредствените преговори може и да не
доведат до разрешаване на възникналия
колективен
трудов
спор,
дори
и
при
добронамерено желание за разрешаване на
спора и от двете страни. Претовори изобщо не
са се състояли, тъй като едната от страните,
или и двете страни, не са пожелали да
преговарят. В такъв случай „всяка от тях може
да потърси съдействие за уреждане на спора
чрез
посредничество”
от
Националният
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институт за помирение и арбитраж [2, чл. 4,
ал. 1].
Основна
функция
на
Националният
институт за помирение и арбитраж е да
„съдейства за доброволното уреждане на
колективни трудови спорове между работници
и работодатели” [2, чл. 4а, изр. 1].
Назначеният посредник има за основна задача
да склони, да убеди страните чрез взаимни
отстъпки да разрешат възникналия спор межгду
тях.
Дейността
на
посредника
при
разрешаването на такива конфликти е толкова
по-ефективна, колкото доверието на страните в
него е по-голямо. А това е възможно само ако
посредникът е познат на страните по спора и
се ползва с голям авторитет между тях. В
противен случай винаги ще съществува
подозрението, че той „посредничи” в полза на
една от страните и това подозрение ще е
толкова по-голямо, колкото корупционните
нагласи в обществото по една или друга
причина са по-големи. Реакцията на страна по
спора, която по някаква причина е изгубила
доверието на посредника, е да не отстъпва от
своите
позиции
и
така
срокът
за
посредничеството да изтече, без да се разреши
колективния спор. А на пътя към стачката стои
още една възможност – доброволният трудов
арбитраж, което обаче не е предмет на
настоящото разглеждане, тъй като спорът се
разрешава от трета страна (арбитър или
арбитражна комисия) без участието на
спорещите
страни
нито
на
техни
представители.
5. „Застъпничество”
Преди промяната на чл. 4 от Закона за
уреждане на колективните трудови спорове е
съществуваше възможност „всяка от страните
да потърси съдействие за уреждане на спора
от:
1. съответното министерство или друго
ведомство
или
определен
от
правителството орган – при спор, по
който
държавна
фирма
или
предприятие;
2. съответния общински народен съвет –
при спор, по който страна е общинска
фирма или предприятие;
3. съответното кооперативно обединение
– при спор, по който страна е
кооперация;
4. централното
ръководство
на
съответната обществена организация –
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при спор, по който страна е тази
организация или нейна фирма или
предприятие;
5. колективен орган за управление на
фирмата – при спор, по който е нейно
поделение;
6. съответния работодателски съюз – при
спор, по който страна е фирма на
граждани” [2, чл. 4, ал. 1 – отм. ДВ,
бр. 25/2001 г.].
Прегледът на горните хипотези от
отменената разпоредба навежда на мисълта, че
законодателят отменя тази възможност поради
уредбата на „посредничеството” като способ за
разрешаване на колективни трудови спорове.
Заедно с това не може да не се отчете и нещо
рационално – прави се опит да се разреши
възникналия спор от високопоставени лица в
йерархията на едната страна по спора, които
ще бъдат чужди на дребнавостта в някои от
позициите на защитаваната от тях страна и така
спорът би могъл да бъде разрешен чрез
личностния и йерархичен авторитет на тези
лица. Заедно с това личи и същественият
недостатък, който навярно е в основата на това
законодателно решение – участва трета страна,
която по презумпция трябва да отстоява
позициите само на едната страна, а за другата
не се предвижда такова участие.
Анализът на отменената разпоредба и
горните разсъждения във връзка с нейното
съдържание водят към едно решение – да се
въведе трети вид преговори, които да се
намират между непосредствените преговори и
посредничеството, които могат да се нарекат с
работно
наименование
„преговори
със
застъпници” или само „застъпничество”. В този
вид преговори в качеството на „застъпник” или
„застъпници” за работниците и служителите
може да бъдат поканени авторитетни лица от
съответния бранш или отрасъл, от съответна
синдикална организация, дори и да не са нейни
членове, или други лица, ползващи се с
доверие. Като „застъпник” или „застъпници” на
работодателите може да бъдат поканени
представител
или
представители
на
работодателска
организация,
на
погорестоящото на предприятието управление, на
други външни лица, включително и адвокати.
Основна функция на „застъпниците” е да
убедят страната, за която се застъпват, да
пренебрегне в интерес на компромиса
малозначимите елементи на нейните искания и
да се съсредоточат върху основните искания,

като също бъде внушена необходимостта от
известни отстъпки и от тях, ако това се налага
за постигането на решение по спора.
Същевременно те убеждават другата страна и
нейните „застъпници” в небходимостта от
определени отстъки от защитаваната й позиция,
да се направи компромис и от тяхна страна, за
да се постигне разрешаване на възникналия
колективен спор.
Участието на застъпници в преговорния
процес
ще
бъде
по-ефективно
от
разрешаването на спора чрез посредник,
защото
страните
ще
познават
своите
застъпници и ще им имат доверие, а това ще
им позволи да бъдат по-лесно склонени на
компромис и разрешаването на възникналия
спор. Освен това „застъпниците”, които да са
те, няма да бъдат ангажирани в личностната
непримиримост, нетърпимост и дразги между
страните. Ако са добре подбрани, те ще бъдат
„издигнати” над тях, което ще им позволи „да
отсеят зърното от сламата” по отношение на
спорните елементи и ще предложат на
страните разумни решения, основани на
компромиса. Въвеждането на „застъпничество”
трябва да бъде урудено с акт, включително и на
работодателя, тъй като страната, която ще
участва в преговорите сама, ще бъде
категорично против това, другата да участва
със застъпник.
Заключение
В резултат на критичния анализ от
приложението на уредените способи за
преодоляване на възникнали конфликти, са
направени предложения за изменение и
допълнение на действащото законодателство в
това
отношение,
с
оглед
ефективно
разрешаване
на
конфликтните
ситуации.
Предложено е да се избегне изборът на
представители на общо събрание с мнозинство
две трети от членовете на общото събрание,
тъй като такова мнозинство е трудно
постижимо, особено в условия на остра
конфронтация и поляризация по отношение на
предложените кандидатури. С оглед на същите
съображения се препоръчва мнозинството за
приемане на решения във връзка със спора да
е повече от половината от присъстващите на
общото събрание работници и служители, а не
спрямо списъчния членски състав. Не е уреден
срока, в който работодателят трябва да
предприеме
действия
по
започване
на
непосредствени
преговори
след
като
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работниците и служителите писмено са му
предедявили исканията си и са посочили своите
представители за преговорите. Във връзка с
това се предлага той да бъде уреден в
съответен акт.
Направен е анализ на посредничеството,
като е предложен още един вид преговори,
които по своята същност се намират между
непосредствените преговори и тези с участието
на посредник. Това са преговори с участието
на т. нар. от автора „застъпници”, които,
бидейки вън от конфликтната ситуация и от
породения
личностен
антагонизъм
на
преговарящите,
биха
способствали
поефективно от посредниците за разрешаване на
колективния трудов спор. За това допринася
авторитета
на
„застъпниците”
и
обстоятелството, че страните им имат доверие,
тъй като те са си ги избрали.
в
Всички
направени
предложения
настоящата работа са с оглед de lege ferenda,
но за някои от тях, предвид бавния
законодателен процес, може да се уредят в
правилника за вътрешния трудов ред на
работодателя. Няма пречка да бъде създаден от
работодателя и отделен акт, посветен на

уредбата на евентуални преговори при
възникнал трудов конфликт. Препоръчително е
обаче този акт да бъде създаден съвместно с
представители на работниците и служителите и
още по-добре би било да бъде обсъден на
тяхно
общо
събрание.
Така
ще
има
предварителна яснота по процедурата, по която
ще се провежда преговорния процес при
необходимост, включително и такива със
„застъпници”.
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ANALYSIS OF THE LAW REGULATION OF THE NEGOTIATION PROCEEDINGS FOR
SOLVING A COLLECTIVE LABOUR CONTRAVERSES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Lenko Russanov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
Modern market economy requires stability of the industrial enterprises in the competitive struggle for
defending of gained market positions or for corporate survival. This requires any factors that reduce the
opportunities for their successful competitiveness to be neutralized. Among such factors are situations of conflict
between an employer and its employees, which, if not taken timely measures for their control may be difficult to
resolve. Such a dispute could lead to a strike. In this paper a critical analysis of the legal framework of direct
negotiations and those through a negotiator is made. There have been proposals de lege ferenda to improve their
efficiency. An opportunity for negotiations with the participation of supporters of both sides, with a view to
improve the effectiveness of the negotiation process is proposed. All this would increase the sustainability of
businesses against destructive factors such as collective disputes.
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Увод
Уникалността на човешките ресурси на
всяка една нация определя в голяма степен
нейния просперитет и устойчиво развитие.
Стратегическата цел на Европейския съюз към
2010 година е създаване на най- конкурентноспособната в света динамично развиваща се
икономика, базирана на знанието, с повече и
по- добри работни места и по- висока социална
кохезия. Надеждните макроикономически условия са от съществено значение като опора на
ефикасните усилия за постигане на приоритетните цели за растеж и заетост, поставени чрез
Лисабонската стратегия. Една от основните
общоевропейски инициативи, в които България
е участник, е част от Меморандума на Европейската комисия за учене през целия живот
като ключов фактор към прехода към икономика и общество, основани на знанието. Националният план за развитие на Р България до
2013 г., както и Стратегията по заетостта
2004-2010 г. дават приоритет за повишаване
на инвестициите в човешките ресурси в политиката по заетостта и пазара на труда [1].
Политиката на Европейския съюз за непрекъснато усъвършенстване и социално благоденствие на трудовия фактор създава предпоставка за детайлното му проучване и анализиране на местно и регионално ниво. Поставянето
на основни акценти върху развитието на човека
и човешките ресурси, където една от главните
посоки е качеството на образованието като
фактор, от една страна, определящ конкурент-

ността на местната икономика и качеството на
живот, и от друга - именно чрез качеството на
своя продукт, образователната система се конкурира на европейския, а и на българския пазар на труда, формира конкретни стратегии и
политики в регионалното развитие.
Първа глава
1.1. Цел и метод на изследване
Целта на настоящия доклад е да се идентифицира професионалната структура на човешките ресурси в Тракийски университет,
Стара Загора, както и някои проблеми и тенденции в развитието им.
Използван е методът на анализ на статистически данни за региона и за конкретно изследваната единица.
1.2. Регион Стара Загора
Област Стара Загора е разположена в централната част на Р България и е една от големите административни единици с благоприятна
наситеност на териториални ресурси. От 2006
г. тя влиза в състава на Югоизточния район
заедно с областите Бургас, Сливен и Ямбол.
Заема площ от 5151,1 км2, което е 4,64% от
територията на страната и 26,02% от територията на района (табл. 1.). В административен
аспект територията и населението са обособени в 11 общини и 206 населени места, от които 10 са градове, а останалите – села. Девет
от общините се идентифицират (по Национална
дефиниция) като селски (Братя Даскалови, Гур343
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ково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан,
Павел баня, Раднево и Чирпан) а останалите 2
(Казанлък и Стара Загора) - като градски [4].
Старозагорска област дава приблизително око-

ло 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на
националната икономика и около 36% от БВП
на Югоизточен район.

Табл. 1. Данни за територията, населението и административните единици в Югоизточен район [5]
Район

България
Югоизточен район
Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Територия
Км2

%

111 001,9
19 798,7
7 748,1
3 544,1
5 151,1
3 355,5

100,00
17,84
6,98
3,19
4,64
3,02

По основните параметри, с които се характеризират областите в страната (площ, население, осигуреност с природни ресурси,
икономически потенциал, инфраструктурна
изграденост и пр.), Старозагорска област попада в групата от 8-10 области в страната, които
са с относително най-добри възможности за
бъдещо развитие. Като слаба страна на региона се посочват неизползваните възможности за
по-активно участие на човешките ресурси в
развитието на секторите в икономиката [3].
Тракийски университет е неразривно свързан с визията на областта: Стара Загора - регион с устойчиво развитие, балансирана икономика, базирана на знанието и висок жизнен
стандарт, постигнати чрез разумно използване
на наличните ресурси и развитие на човешкия
потенциал.
Един от приоритетите за развитие на област Стара Загора е свързан с нейното бъдеще:
осигуряване на достъпно образование за всички
граждани, както и повишаване нивото на квалификация и преквалификация с възможности
за обучение през целия живот.
1.2. Тракийски университет – Стара Загора
Тракийски университет – Стара Загора е
автономна държавна учебно-научна институция,
където научните изследвания и разработки в
различни области се съизмерват с повишаване
степента на образованост на хората не само в
регионален, но и в национален и международен
аспект.
Висшето учебно заведение (ВУЗ) е създадено с Решение на Народното събрание от
17.07.1995 г. на основание чл. 53, ал. 5 и чл.
86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 2, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО) на базата на Висшия институт по
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Население към 31.12.2008г.
Брой
%
7 606 551
1 121 569
420 840
206 566
353 494
140 669

100,00
14,74
5,53
2,72
4,65
1,85

Административни
единици
(NUTS2 и NUTS3)
28 обл., 264 общ.
4 обл., 33 общ.
13 общини
4 общини
11 общини
5 общини

зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) и
Висшия медицински институт (ВМИ) - Стара
Загора, със съществуващите към тях факултети и самостоятелни звена.По-късно с Постановления на Министерския съвет към Тракийския университет се присъединяват Института за
повишаване квалификацията на учителите (ИПКУ) и четири преобразувани в колежи полувисши институти.
Тракийският университет предоставя висококачествено образование за професионална и
научна кариера в областта на здравеопазването
на хората и животните, аграрното производство, обучението и възпитанието на подрастващите, опазването на околната среда и осигуряването на пълноценни хранителни продукти за
населението, за интелектуалното, професионалното и социалното обогатяване на индивида,
за икономическия и духовен просперитет на
страната и региона [6].
При реализацията на своята мисия, Университетът си поставя редица дългосрочни и
краткосрочни цели, като общото при тях е да
осъществява изпреварваща подготовка на специалисти, в съответствие със съвременното
ниво на знанията и отговарящи на динамиката
на пазара на труда. Тук се подготвят висококвалифицирани специалисти с висше образование по образователно-квалификационните степени „специалист”, „бакалавър”, „магистър” и
образователно-научната степен „доктор” според нуждите на пазарното стопанство в страната, световните тенденции и европейските изисквания, реалните възможности на Университета
и неговите основни звена; поддържа се дългогодишно сътрудничество в областта на образованието и науката с други български и чуждестранни университети, институти, културни и
просветни организации, фондации и др.; съ-
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ществува подходящ баланс между фундаментални и научно-приложни изследвания и разработване на предпоставки за оползотворяване на
научните продукти; организира се и се провежда на диагностична, лечебно-профилактична,
консултантска, експертна, издателска, информационна и др. дейности; развива се ефективна
компютърна мрежа между отделните структурни звена на Тракийския университет, като част
от общонационална университетска система за
обмен на информация.
Университетът е един от първите акредитирани, получил редовна институционална акредитация с оценка „много добра” от Националната агенция по оценяване и акредитация
(НАОА). Член е на Европейската и Световни
асоциации на университетите, което без съмнение е признание за европейски измерения на
институцията и е друга предпоставка за своевременни корекции в мисията и целите, продиктувани от съвременните концепции за развитието на висшето образование в европейски и
световен мащаб.
И тъй като образованието е съществено
условие за развитието на човешкото общество
и един от най-мощните фактори на икономическото развитие, то тогава от изключително
важно значение е какъв е потенциалът от човешки ресурси на институциите, които участват
в системата за постигане на най-висока степен
на образованост на нацията.
Втора глава
2.1. Научно-преподавателски състав на Тракийски университет
Човешките ресурси в Университета на град
Стара Загора могат да се разделят условно на
две групи: обучаващи и обучавани. Към категорията на обучаващите се включват преподавателите (хабилитирани и нехабилитирани) и
служителите, а към обучаваните се отнасят
студентите и докторантите.
В състава на ВУЗ са включени 5 (пет) факултета - Аграрен, Ветеринарномедицински,
Медицински, Педагогически и Стопански; Технически колеж-Ямбол, Медицински колеж и
ДИПКУ. През 2005 г. в Университета работят
996 човека, като 57,5% от тях са академичен
състав. Най- голям е делът в Медицински факултет, заедно с Многопрофилната болница за
активно лечение- 35,4%. През следващите години броят на преподавателите относително се
запазва, като намалението им е в порядъка на
около 2% (2006 и 2007 г.), 5% - 2008 г., а

през 2009 г. се наблюдава повишаване числеността им с 3,5% спрямо 2008 г. (фиг. 1.).
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Фиг. 1. Научно-преподавателски състав на Тракийски университет (2005-2009 г.)

2.2. Академически състав на Тракийски университет
За периода 2005-2009г. човешките ресурси, обхващащи академическия състав претърпяват някои промени. В началото (2005г.)
3,14 е процентът на преподавателите, носещи
званието „професор”, 30,37%- „доцент” и останалите 66,49% са нехабилитираните преподаватели (асистенти, старши преподаватели и
преподаватели) (фиг. 2.). През същата година
обслужващият състав в университета е
42,47%. Наблюдава се постепенно повишение
на числеността на професорите и доцентите, а
при асистентите - спад, като през 2009г. техният процент е съответно 7,92/32,41/59,67.
През целия анализиран период академическият
състав на Тракийски университет заема над
50%. Израстването в научни степени и звания
се реализира по показатели, регламентирани от
„Вътрешна наредба за организация на конкурсните процедури при заемане на длъжностите на
научно-преподавателския състав на Тракийски
университет” и се координира от Техническа
комисия по проверка на документите и допускане на кандидатите да конкурси [2].
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Фиг. 2. Академически кадрови състав на Тракийски
университет - Стара Загора (2005-2009 г.)
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2.3. Преподавателски състав с образователна и
научна степен „доктор” и „доктор на науките”
Преподавателите с образователна и научна
степен „доктор” и „доктор на науките” представляват 43,46% от академическия състав на
човешките ресурси през 2005 г., а през 2009
г. са 51,57% (фиг. 3.). Обобщените данни от
атестирането показват, че в Тракийски университет работят високо квалифицирани преподаватели. В проучването на студентската оценка
за качество на обучението с „много добър” са
оценени над 80% от преподавателския състав.
Незадоволителна комплексна оценка получават
под 3%.

2.4. Студенти и докторанти
Тракийски университет подготвя високо
квалифицирани кадри за различни области на
националното стопанство. Като неразривна
част от облика на Старозагорски регион, той е
в основата на развитието на нейния човешки
потенциал в научната дейност и приложните
технологии. Всяка година тук завършват голям
брой студенти в специалностите медицина,
ветеринарна медицина, аграрни науки, педагогика и икономика, които са добре подготвени за
намиране на своето място на пазара на труда.
През 2005/2006 г. броят на обучаващите се е
3908, като с разрастване на броя на специалностите пропорционално нараства и броят на
студентите и през учебната 2009/2010 г. достига до 5387 (табл. 2.).
Политиката на ръководството на ВУЗ е насочена към търсене на начини за привличане
на докторанти като потенциал за извършване на
научни изследвания чрез възможностите, предоставени от фонд „Научни изследвания на
МОМН” за проекти за финансиране на докторантури.
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Фиг. 3. Преподавателски състав на Тракийски университет с образователна и научна степен „доктор”
и „доктор на науките”

Табл. 2. Обучавани студенти по факултети в Тракийски университет
Период
2005/06г.
2006/07г.
2007/08г.
2008/09г.
2009/10г.

АФ
1293
1324
1254
953
1492

СФ
517
590

ВМФ
1090
1082
1053
1034
936

МФ
526
670
1052
1126
1335

Основни изводи
1. Тенденциите в развитието на човешкия
потенциал на Тракийски университет сочат
понижение на обслужващия състав с 20,51% в
края на изследвания период и постигане на подобро съотношение между преподаватели и
обслужващи; повишаване броя на хабилитираните с 6,82% спрямо нехабилитираните;
5,74% повече със звание „доктор” и 47,22%
по-голям брой „доктор на науките”; 27,45%
повече студенти в разнообразни и конкурентни
специалности;
2. Тракийски университет - Стара Загора
разполага с необходимия човешки ресурс за
хармонизиране на учебните планове и програми с настоящите изисквания и тенденциите за
бъдещо развитие на европейската образователна система, стандарти и законодателство, както и за усъвършенстване на системата за под346
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държане качеството на обучение и атестация на
преподавателския състав;
3. Специалностите, които придобиват завършилите Университета бакалаври, магистри
и докторанти намират достатъчно добро приложение и отговарят на нуждите не само на
икономиката на региона, а и способстват за
решаване на национални стратегически задачи;
4. Област Стара Загора предоставя на
всички, които са готови да повишават своите
знания и умения, висше учебно заведение с
конкурентноспособни възможности за подготовка на високоспециализирани човешки ресурси.
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SТRUCTURE OF HUMEN RESOURCES IN TRAKIA UNIVERSITY – STARA ZAGORA
Krasimira Toneva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The identity of human resources of any nation defines to a big level its prosperity and sustainable
development. The European Union policy of continuously development and social prosperity of the labour factor
creates precondition for its detailed study and analyzing at a local and regional level. The Trakia University - Stara
Zagora is autonomous (independent) government institution, in which the scientific researches and development in
different fields are commensurable with the increasing educational level, qualification and re-qualification of the
people not only at a regional but national aspect. The aim of this report is to identify the professional structure of
the human resources at the Trakia University as well as some problems and trends of their development.
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Резюме
Да се учи през целия живот /УЦЖ/ не е нова идея - истинската дискусия по тази концепция започва в началото на 90-те години на миналия век в рамките на Европейския съюз. България се включва в общоевропейския процес през 2001 г. Важността на УЦЖ е факт, който днес не се дискутира. Обратно, този конструкт все
по-често се определя като основна образователна цел. Каква е педагогическата същност на УЦЖ, каква е ролята на висшето образование за формирането на нагласи и потребности, знания и опит за успешно УЦЖ и найважното за университетските преподаватели - чрез какви методически подходи и инструменти се решават тези
задачи – това са въпросите, които изследват авторите на изложението. В центъра на изследването се поставят
два конструкта: УЦЖ и саморегулиране на ученето /СРУ/. Развива се тезата, че СРУ е твореца на УЦЖ. На
второ място се споделят изводи на авторитетни учени, че основите на УЦЖ/СРУ започват да се градят още в
началото на съзнателната учебна дейност, но най-съществен принос към формиране на знания и опит, нагласи
и мотиви за УЦЖ/СРУ има висшето училище. Тук проблемът придобива методическа същност и изложението/изследването се съсредоточава именно върху тези аспекти на УЦЖ/СРУ. Авторите представят и развиват
своя концепция за педагогическата и методическата същност на УЦЖ и СРУ. Върху тази основа обосновават
методически пътища, доказващи своя потенциал да формират знания и опит за УЦЖ и СРУ: А. Проблемнобазираното обучение; Б. Web-базираното обучение; В. Учебните задачи.
Ключови думи: учене през целия живот, саморегулирано учене
Key words: lifelong learning, self- regulated learning

Увод
За да бъде в хармония с променящите се
потребности на обществото, както и със собствените си стремежи в професионален и личен
план, съвременният човек не може да разчита
на наученото в училище средно или висше, или
да догонва процесите на промяната. Той трябва
да учи непрекъснато с темповете на иновационния натиск във всички сфери на живота. Да
се учи през целия живот /УЦЖ/ не е нова идея истинската дискусия по тази концепция започва
в началото на 90-те г. на миналия век в рамките на ЕС. България се включва в общоевропейския процес и през 2001 г. представя свой
доклад основан на становища на министерства,
неправителствени организации, висши училища
и организации на работодатели по Меморандума на Европейската комисия за УЦЖ. Стартът
на идеята за УЦЖ се свързва и обяснява с динамичните процеси на глобализация и технически напредък, със засилващата се информационна и икономическа конкуренция [4], с прехода към общество на познанието, с необходимостта от мобилност на гражданите [5] и т.н.
Безспорно, създава се нова среда, в която качеството на човешките ресурси е определящо
за успешното развитие на обществото и няма
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съмнение, че един път за решаване на този
въпрос е УЦЖ.
Целта на настоящото изследване е да разкрие педагогическата същност на УЦЖ и ролята на висшето образование за формирането на
нагласи и потребности, знания и опит за успешно УЦЖ, а за преподавателя - чрез какви
методически подходи и инструменти се решават тези задачи.
Нашето разбиране за УЦЖ се изразява в
следното: основите на УЦЖ се поставят още с
първите актове на тази човешка дейност, завършването на средното образование бележи
кръстопътя в УЦЖ, а висшето образование е
истинският, реалният старт на УЦЖ. За редица
учени УЦЖ е синоним на саморегулиране на
ученето - конструкт, който се извежда като
приоритетна образователна цел на висшето образование. Ако тази теза поражда възражения,
то срещу схващането, че саморегулиране на
ученето (СРУ) е творец, мотор на УЦЖ, не могат да се намерят сериозни аргументи. Остава
да прецениим, дали всяко СРУ е УЦЖ? Тук като
основни аргументи за отъждествяването на
двете явления, или за поставянето им в отношение на цяло към част, се представят мотивационните и метакогнитивните им характеристики. Именно ценностните мотиви за учене и ме-
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такогнитивните умения за ефективна познавателна дейност, правят възможно СРУ да се реализира като УЦЖ. Най-съществен принос към
формиране на знания и опит, нагласи и мотиви
за УЦЖ/СРУ има висшето училище. И тук
проблемът придобива методическа същност.
Защото, за да изпълни тази своя мисия, университетският преподавател трябва да владее и
прилага специфична методическа система и
адекватен на нея методически инструментариум. Или трябва да се преосмислят едни от найспецифичните за целите на УЦЖ/СРУ методически иструменти, а именно: учебните задачи,
проблемно-базираното и Web-базираното обучение.
Прегледът на изследвания върху УЦЖ и
СРУ дава основание да се констатира, че СРУ е
моделиран по-отчетливо, отколкото УЦЖ, поясно са определени неговите атрибути и характеристики. В този смисъл теорията за СРУ е подостъпна като основа за разработване на методически системи и инструментариуми.
Какво представлява от педагогическа и
методическа гледна точка УЦЖ?. То е процес
на непрекъснато, преднамерено придобиване
на знания и умения, опит и компетенции. УЦЖ
е крайният резултат на днешната информационна грамотност и предполага възможности за
учене на всяка възраст и контекст - не само
чрез традиционните форми в институциите за
образование и обучение, но и на работното
място, вкъщи, в свободното време, УЦЖ:
− е многоизмерно образование, чрез което хората могат да бъдат обучавани в
универсалното и конкретното, така че
да извлекат полза както от световното
културно наследство, така и от спецификата на собствения си жизнен опит
[4];
− има за цел най-често да формира нова
квалификация или да усъвършенства
съществуваща;
− удовлетворява конкретни потребности
на личността и в този смисъл има утилитарен характер;
− съчетава неформалното с формалното
обучение;
− развива вродените качества с придобиването на нови способности;
− се редува/съпътства с производителен
труд;
− се извършва със значително по-голяма
самостоятелност и творчество, отколкото учене при други условия;

−

използва специфични техники, изведени от натрупания опит и знания в предходни образователни степени и курсове и т.н.
Ученето през целия живот е начин на мислене – всеки от нас трябва да бъде отворен за
нови идеи, решения, умения или поведение.
Разбирано като системен процес, то е насочено
към самия учещ и неговите потребности за
личностно и професионално развитие. УЦЖ е
толкова безспорна реалност, че ако проследим
как във времето са се развивали дефинициите
на категорията „Учене”, ще открием ярки доказателства, че те все по-отчетливо се доближават до дефинициите за УЦЖ. До 90-те години,
т.е. до началото на проекта „Европейско пространство за учене през целия живот”, ученето
се е отнасяло по-често към класа на информационно-преработвателните процеси – дефинирало се е като преднамерено усвояване на определен материал, който след това може да
бъде „извлечен” от паметта и ефективно използван за целенасочено репродуциране и умели
действия [7]. Днес то се определя като процес
на адаптация, познание и развитие, който е
проектиран и съгласуван както във вътрешен,
така и във външен план и прогресира чрез успешно регулиране и саморегулиране, съобразно определени цели, насочени към усвояване
на познанието и социалния опит; или като подбор, организация и използване на информацията за алтернативни възможности за действие
[7].
Ученето през целия живот на всяко човешко същество е непрекъсващ процес на увеличаване или на адаптиране на неговите знания и
умения, на неговия разум и на способността
му за действие.
Каква е същността на СРУ? С този термин
се описват учащи, които умеят да си поставят
адекватни цели, да планират своето учене и да
използват стратегии за постигане на целите,
управляват ресурсите и следят развитието си
[11]. Един от най-признатите авторитети в теорията за СРУ Paul R. Pitrich [9], систематизирайки известното за модела на СРУ, дефинира
този конструкт чрез следните понятия:
− целеполагане;
− самонаблюдение;
− самоконтрол;
− саморегулиране в най-общ план;
− мониторинг;
− метакогнитивност /в смисъл разбиране и способност за прилагане на общ
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ключ, философия, формула, стратегия, подход и др. за решаване на задачи в динамично променяща се среда/;
− самоефикасност;
− мотивация;
− независимост;
− емоционална ангажираност и т.н.
От краткото изложение за същността на
УЦЖ и СРУ е видно, че за да се осъществяват
успешно, е необходимо учащият да притежава
поредица от знания, умения, способности, мотиви, личностни качества и т.н., чието формиране е възможно в определена образователна
среда. Със специфично значение в нея са:
А. Проблемно-базираното обучение и СРУ
Проблемно-базираното обучение е известно в академичната среда още от 60-те и 70-те
години на 20-ти век. В дидактико-методически
смисъл то се изразява в елиминиране на белези
на обяснителния тип обучение и доминиране
на: проблемен тип задачи, т.е. такива, за решаването на които учащият не разполага с готови
формули; висока степен на самостаятелност и
независимост на ученето; дълбинно учене /за
разлика от повърхностното/ и мн. др. Ученето
чрез разрешаване на проблеми се определя
като учене от най-висше интелектуално равнище.
Понятията, чрез които се описва проблемно-базираното обучение и които биха заемали
ключово място в методическата система на
преподавател, който преподава в условията на
такъв тип обучение, са:
− проблемна област – това е непосредственото обкръжение на проблемната ситуация, във взаимодействие с което тя
се формира и развива;
− проблемна ситуация – това е познаватела ситуация, за която учащият няма
готови научни решения;
− проблемна задача – задача/въпрос, чиито отговор или алгоритъм за решаване
не се съдържа в наличните знания и
може да се конструира чрез „изследване”.
За да разработи адекватна на условията на
проблемно-базираното обучение методическа
система, преподавателят трябва да изхожда от
някои фундаментални концепции относно типологията на противоречията, които обуславят
възникването на проблемна ситуация /между
знанията на учащия и надхвърлящите ги изиск350

вания при решаването на нови задачи; теоретично възможния път за решаване и неговата
практическа нецелесъобразност или неизпълнимост; многото знания и необходимостта в
конкретната ситуация да се използват само някои от тях и мн. др./, на учебните проблеми
/според дадено и търсено в задачата/, на функциите
на
дидактическите
проблеми
/описателна, обяснителна, селективна, интегрираща, програмираща и т.н./ и др.
От друга страна изключително полезни за
разработването на собствена методическа система, която да реализира възможностите на
проблемно-базираното обучение да формира
СРУ и от там УЦЖ, са изследванията на конкретни страни на проблемно-базираното обучение, в различни контексти, за различни възрасти на обучаваните и т.н.
Например, J. Curry [8] изследва формиращото влияние на проблемно-базираното обучение, като поставя учащите в центъра на автентични, лошо структурирани проблеми, без
правилен отговор и констатира, че такива
проблеми развиват критично самооценяване,
усвояват се нови знания и ангажираност за
учене през целия живот. В поредица от изследвания, проведени през периода 1992-2001 г. от
различни екипи, се доказва, че проблемнобазираното обучение подобрява критичното
мислене, уменията за комуникация, за работа в
екип и междуличностните отношения, повишава
интереса към обучението и ученето, подобрява
уменията за справяне със значими проблеми и
способността да се следи собственото разбиране на проблемите, мотивите за учене, включително и съзнателно да се избират по-трудни
задачи, независимо от очакваната оценка за
това, осъзнават се пропуските в знанията, силните и слабите страни на собственото учене и
т.н. В крайна сметка всички изследователи в
сферата на проблемно-базираното обучение
единодушно дефинират извода, че този тип
обучение влияе положително върху развитие на
способности и нагласи за УЦЖ/СРУ. Е методически план това означава, че преподавателите
трябва да насърчават и подпомагат студентите
да търсят и обосновават алтернативни решения
на разглежданите проблеми, да изпробват идеи
и хипотези, да създават условия студентите да
ревизират своето мислене, да изпитват като
стимулират и толерират продуктивното мислене, да изясняват без да предлагат готови формули, да моделират процеси, да споделят идеи,
учебното съдържание да бъде преподавано и
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обсъждано така, че да стимулира любов към
ученето и знанието, и по този начин да развива
желание и да разкрива възможности за учене
през целия живот, да се прилагат активизиращи
познавателната дейност методи и техники на
преподаване, без да се провокира тревожност
от страна на студентите, да се разменят ролите
на преподавател/студент и т.н. На найобобщено равнище това означава обучението
да придобие метакогнитивен характер.
Б. Web-базираното обучение и УЦЖ/СРУ
Web-базираното обучение е известно и с
друго наименование - Интернет-базирано, тъй
като то се осъществява посредством Интернет
и Интранет. Web-базираното обучение е в услуга на всяко дистанционно обучение, а то от
своя страна се осъществява в условията на
електронно обучение /ЕО/. Според някои учени
Web-базираното обучение е форма, а според
други – разновидност - на ЕО. Терминологичните уточнения не са предмет на настоящото
изложение. По-важно тук е, че изследователите
на ЕО, независимо дали определят Webбазираното като негова форма или разновидност, са единодушни по отношение вътрешните
му разновидности. Това обстоятелство е важно,
тъй като тяхното познаване е предпоставка за
адекватни методически решения. Като такива
се сочат компютърно базираното, компютърно
подпомогнатото и смесеното обучение, Webподпомогнатите и Web-менажираните курсове.
Web-базираното обучение набира скорост в
университетската среда. Спецификата на методическата технология на този вид/форма на еобучението произтича от дистанционния му характер и зависи от това дали подпомага редовния курс на обучение или напълно замества
класическия тип обучение. Свежда се до създаване на виртуална среда за доставяне на учебни материали - Интернет, e-mail, трансфер на
файлове /асинхронно или синхронно/, дискусионни
форуми,
компютърни
и
телеконференции, чат-сесии, дъските за съобщения
и т.н.
Web-базираното обучение, сравнено с традиционното има редица последствия, видени
като:
Предимства
− Гъвкавост по отношение на време и
място на преподаване;
− Възможност за лесно актуализиране на
учебния материал;

−
−
−
−

Удобна комуникация със студентите –
индивидуално или в група;
Възможност за екипна разработка на
курса;
Възможост за многократно използване
на учебните материали;
Възможност за автоматизиран контрол
на знанията и практическите умения.

Недостатъци
− Необходимост от обучение за работа
с компютър/Интернет;
− Зависимост от техническите параметри на мрежата;
− Нерешени проблеми с авторските
права за електронните материали;
− Сложност на създаването на Webбазиран курс - отнема много повече
време;
− Не всички подходи могат да се реализират в Интернет-среда.
В. Учебните задачи и УЦЖ/СРУ
Третият методически въпрос, на който отделяме специално място в контекста на
УЦЖ/СРУ, е този за учебните задачи. На пръв
поглед този въпрос може да се приеме като
частен и маловажен за формирането на такива
комплексни, сложни образувания каквито са
СРУ и УЦЖ. Още повече, че учебните задачи са
тези, които внасят специфичен контекст в теоретичните и емпиричните изследвания, а както
може лесно да се установи, в научната литература контекстът винаги се определя като стесняващ рамката на изводите и обобщенията по
дидактически и методически въпроси. Следва
да се подчертае, че учебните задачи в нашата
концепция се описват в по-широк смисъл, а
именно като:
− обобщена представа за всяко учебно
задание, което по своята същност
представлява възлагания от страна на
обучаващия и верига от действия, чрез
която изпълнява тези възлагания учащият, до оценяването на неговите постижения;
− умален модел на процеса на обучение,
в който взаимодействието между учене
и преподаване се осъществява върху
основата на обособена в смислово и
методическо отношение единица от
образователното съдържание.
Когато приемем учебната задача по този
начин, тогава имаме основание да определим
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ученето като процес на непрекъснато решаване
на учебни задачи. Защото в него учащият, преминавайки през всички етапи на изпълнението,
идентифицира неизвестното, определя целите,
към които се стреми, той планира своите стъпки за изпълнение на задачата, не рядко дори
без да съзнава това, решава/изпълнява заданието с помощта на придобиване на ново знание
или преструктуриране на съществуващото до
създаване на нова структура, която е подходяща за конкретния случай, самонаблюдава се и
се самооценява, коригира се и търси
ключ/подход/стратегия за по-рационално стигане до успешен край на изпълнението и т.н. В
същност това е пътят за овладяване на метакогнитивни умения, за формиране на вътрешна
мотивация за учене, за превръщане на учещите
в стратези на собствената си учебна дейност
[10].
Влиянието на учебните задачи върху формирането на СРУ/УЦЖ се изследва особено
интензивно. Когато търсим данни, ние изхождаме от разбирането, че знанията и уменията за
СРУ/УЦЖ могат да се „преподават”. Ето някои
констатации, до които стигат учените в резултат на емпирични данни:
− СРУ се формира преди всичко в аудиторията/класната стая – тук преподавателите направляват ученето, а не го
определят, като предоставят на учащите да решават задачи, които крият предизвикателство, а не ги затрудняват –
за такива задачи са характерни многозначността, продължителността на
изпълнението, усъвършенстването на
когнитивните стратегии, вникването в
дълбочина на знанието, повишаване на
самоефикасността и вътрешната мотивация, създаване на широка гама от
продукти и др.;
− Сложността на учебните задачи, когато
тя е определена и използвана методически целесъобразно, може да подпомогне процеса на формиране на качества за УЦЖ/СРУ – това означава, че
инструкциите отгоре-надолу биха били
полезни в този процес, ако учащите
включат информациите от това инструктиране в собствените си теории за
решаване на задачите. Т.е. да превърнат учителовата инструкция в собствено убеждение и инструмент за решаване на задачата, а не в послушание и
механично прилагане на рецепти. Сту352

−

−

−

дентите могат да извлекат нови знания
и умения за решаване на учебните задачи от собствения си опит и тогава
схемата е отдолу-нагоре и се определя
от учените като самоконтролирано използване на стратегии;
Външното оценяване на изпълнението
на задачите не трябва да плаши, а
трябва да подпомага студентите да
осъзнават грешките си като възможен
път за подобряване на собственото си
учене – преподавателите с ярки СРУвъзможности и с подчертан стремеж да
ги „преподадат” на студентите възлагат по-подходящи за целите на
УЦЖ/СРУ учебни задачи и оценяват
постиженията
на
учащите
поадекватно, като целта им е да стимулират ученето и неговото подобряване;
Вътрешното
оценяване/самооценяването, когато е адекватно на постиганите резултати, е мощен регулатор на
ученето. Преподавателите трябва да
познават на какво се основава една
или друга самооценка на студент, от
където могат да проектират по-точно
възлаганията. Защото студенти с различни основания за една и съща самооценка биха се насочили сами към полесни или към по-трудни задачи съвсем съзнателно – едните биха прилагали саморегулативни механизми в работата, а другите биха търсили рецепти за достигане до успешен край /или
те прибягват до така нареченото „рационално пресмятане”/ - редица учени
доказват с емпирични данни, че: студенти с висока самооценка за собствената си самоефикасност при решаване
на учебни задачи си поставят високи
учебни цели и влагат повече усилия,
проявяват упоритост в работата, студенти-оптимисти по-често използват
задълбочен подход при решаването на
учебни задачи, вникват дълбоко в смисъла на задачата и по-често достигат
до успех в ученето (M. Vauras и колектив, K. Lonka и др.);
Уменията за УЦЖ/СРУ се формират
като комплекс от знания и умения, мотиви и поведенчески опит и др. чрез
решаване на разнородни задачи, както
по отношение на тяхното съдържание,
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така и по отношение на технологията
на изпълнението;
− За успешното решаване на учебни задачи голямо значение има външният
контрол, но студентите, които изработват свой подход за учене, по-често се
основават
на
вътрешен
контрол/самоконтрол - K. Lonka и колектив;
− За проектирането на учебни задачи за
целите на УЦЖ/СРУ учените (N. Perry и
др.) препоръчват разработването на
рамка в помощ на преподавателя – тя
трябва да осигурява възможности за
индивидуализиране на задачите и инструкциите
за
нейното
изпълнение/решаване в контекста на УЦЖ/СРУ
и т.н.
Какви са очакванията към висшето образование в по-общ план по обсъжданата проблематика? Очевидно те се променят [2]. Университетите не могат да бъдат повече „кукли от
слонова кост”, затворени в рамките на висшето
образование и науката. Изключително нарастват тяхната културна функция и социална значимост. Като институции, предлагащи всички
типове образование – формално, неформално,
както и информалното, и инцидентното учене
чрез научните и дискусионни форуми, които
организират – съвременните университети дават своя принос за изграждането на информирано и толерантно гражданство, за икономическото и социалното развитие, за поддържането на грамотността, а в по-широк план – и за
опазването на околната среда и борбата за
преодоляване на бедността.
Приносът на университетите в УЦЖ се изразява в развиване на теоретичната база и подпомагане на практическите решения за реализация на различните форми за учене на възрастните. По-конкретно приносът на университетите е по посока на [2]:
− предоставяне на различни образователни услуги, между които първостепенно значение имат базовото образование на специалисти с висше образование и усъвършенстване квалификацията на вече работещите специалисти;
− подготовка на гражданите за живот и
дейност в информационното общество,
чрез предоставяне на образование, обвързано с новите информационни и
комуникационни технологии и превен-

ция на риска от „изключване” за част
от хората, неподготвени за предизвикателствата на информационното общество;
− предлагане на специализирани програми за подготовка на специалисти,
работещи в сферата на образованието/
УЦЖ;
− предлагане на курсове за следдипломно образование за специалисти с висше образование, като възможност за
перманентната им квалификация и
усъвършенстване;
− стимулиране на изследвания и проекти
с участието на преподаватели и студенти, отнасящи се до съвременните
тенденции в УЦЖ;
− мотивиране и подпомагане на студентите, докторантите и специализантите
да осъществяват самостоятелни изследвания върху реалната ситуация на
предоставяне и гарантиране правото
на възрастните на образование;
− стимулиране на участието на представители на университетската общност в
международни изследователски програми и проекти с обект и дейности,
отнасящи се до образованието/ УЦЖ;
− популяризиране на съвременните тенденции в областта на теорията и практиката на обучението/ученето
през
целия живот ;
− подкрепа на законодателните органи в
изграждането на съвременна нормативна база, отнасяща се до образованието/УЦЖ;
− подкрепа на усилията на правителствата и техните институции за прилагането на съвременна политика за образованието на възрастни и УЦЖ;
− подкрепа на неправителствени организации в предлаганите от тях образователни и квалификационни дейности, за
възрастни и учащи.
Информационните и комуникационни технологии също променят както университетската институция, така и формите на обучение.
Тази динамика на академичната среда, технологичният напредък и новите обществени нагласи по отношение на образованието оказват
значително въздействие върху съвременната
библиотека, нейните продукти и услуги, и възможностите за ползването им [1]. Библиотеките
- университетски и публични, могат да се пре353
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върнат в основни фигури в сферата на продължаващото учене през целия живот.
Библиотеките имат традиционни ключови
позиции в независимото обучение в най-широк
смисъл и като формална институционална активност, и неформално в рамките на общността. Те имат необходимия капацитет и могат да
се превърнат в основни центрове за образование.
По принцип университетските и институтските библиотеки у нас винаги досега са играели
подпомагаща обучението и преподаването роля. Време е те да заемат по-активна позиция
като разработват съвместно с висшите училища проекти за осигуряване на условия и функции на образователни центрове, изграждащи
медийна и информационна компетентност.
Центрове, предоставящи на преподаватели и
студенти от различни форми на обучение, възможност за обучение в кратки модули и упражнения за работа с нови информационни източници, както и основни познания за широк спектър от информационни услуги.
УЦЖ е необятна тема. Очевидно, ние все
още задаваме фундаментални въпроси, като:
Мит или реална потребност е продължаващото
образование, Какво налага да се мисли и работи за УЦЖ, Каква е неговата мисия, същност и
технологични решения, Какви могат да бъдат,
очакваните последици от продължаващото образование? [6].
Най-често отговорите се свързват с темпа
на открития в областта на материалите, технологиите, използваните техники, с преоценка на
ценности и цели, новите мисии на институциите, които провеждат формално и неформално
образование и обучение, за да отговорят на
очакванията и на потребностите на личността и
на обществото и мн. др. Очевидно, цялостен
отговор на поставяните въпроси не можем да
дадем тук. Ето защо в заключение ще се позовем на следното: идеята за УЦЖ се прокарва
още от Ян Амос Коменски и до днес продължава да носи основната си цел – нов хуманизъм,
т.е. социално и културно развитие на обществото чрез образование, отворено към всички,
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без никаква дискриминация. То е призвано да
подпомогне придобиването на нови способности, компетенции, личностни и професионални
качества. Още през 1993 г. в Бялата книга на
Европейската комисия „Ръст, конкуренция и
заетост. Предизвикателства и пътища към 21
век” се акцентира върху фундаменталната
способност у всеки за придобиване на нови
знания и нови умения през целия живот.
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Abstract
The lifelong learning /LLL/ is not a new idea - the real discussion on this concept began in the European
Union in the last century early 90s. Bulgaria joined the pan-European process in 2001. The importance of lifelong
learning is a fact that today is not discussed. Conversely the construct is more often identified as a primary
educational purpose. What is the lifelong learning pedagogical nature, what is the higher education role in shaping
the attitudes and needs, knowledge and experience for successful lifelong learning, and most importantly for the
academics – what methodological approaches and instruments are to be used in order to tackle these tasks?
These are questions explored by the authors. Two constructs are identified in the center of the survey: lifelong
learning and self-regulated learning /SRL/. The thesis that the SRL is the creator of the LLL is being developed.
Secondly, findings of respected scientists are expressed, that the foundations of lifelong learning/SRL are being
built at the conscious learning activity beginning, but the higher school has the most significant contribution to the
formation of knowledge and experience, attitudes and motives for LLL/SRL. This problem becomes methodical and
the exposition/survey focuses in particular on those LLL/SRL aspects. The authors present and develop their
concept of the LLL and SRL pedagogical and methodical nature. On this basis are justified methodological roads,
proving their potential to form the knowledge and experience for LLL and SRL: A. Problem-based learning; B. Webbased training; C. Training tasks
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС АНАЛИЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА НА БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС
Росица Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Европейското пространство на знания трябва да даде възможност на предприятията да изградят нови конкурентоспособни фактори, да развият научноизследователската и иновационна дейност с цел превръщане на
знанията в добавена стойност и създаване на повече и по-добри работни места. По време на срещата на Европейския съюз в Лисабон през 2000 г. бе приета стратегия за развитие на икономиката, базирана на знания.
Предвидено е постигането на три оперативни цели: повишаване на качеството и ефективността на системите за
образование и обучение в Европейския съюз; осигуряване на достъп на всички граждани на Европейския съюз
до образование и обучение; отваряне на образователната система към останалите световни системи. Процесът
на евроинтеграция на България е многостранен. С важно значение е адаптирането на българската образователна система към утвърдените международни стандарти, разпространени в страните от Европейския съюз.
Основната обществена функция на образованието е да подготви човешкия капитал на страната за успешно
посрещане и решаване на нарастващите социални рискове и предизвикателства на съвременната епоха на
действие на финансова и икономическа криза. В България бе отчетена необходимостта от наложителни промени в областта на висшето образование. С тази цел страната се присъедини към страните, които подписаха
съвместната Болонска декларация за европейско образователно пространство. След световната среща в Йоханесбург през 2002 г. ООН определи периода 2005 – 2014 за десетилетие „Образованието за устойчиво развитие”. Целта е понятието устойчиво развитие да се внедри в образователните процеси. Образованието за устойчиво развитие третира проблемите за опазване на околната среда, ефективното потребление на естествените
ресурси, поддържането на екосистемата и отговорно отношение между бизнеса и обществото. Стратегията за
реформи „Европа 2020" има три основни елемента: растеж, базиран на знанието и иновациите, висока заетост
и „зелена" икономика, която да акцентира върху борбата с климатичните промени. Основната й цел е да направи европейският модел на социално пазарно стопанство по-конкурентен и иновативен. В контекста на европейските изисквания за високо качество на образователния процес, при подготовката на специалисти в областта на бизнес анализа следва да се предоставят знания, които в максимална степен развиват тяхното творческо
мислене и вземане на нестандартни и ефективни решения. От съществено значение е усъвършенстването на
образователния процес и подготовката на високообразовани, знаещи и можещи специалисти за успешната им
реализация в реалния бизнес.
Ключови думи: стратегия, знания, заетост, евроинтеграция, качество
Key words: strategy, knowledge, employment, Euro-integration, quality

Европейското пространство трябва да дава възможност на предприятията да създадат
нови конкурентоспособни фактори, да развият
научноизследователската и иновационна дейност с цел превръщане на знанията в добавена стойност и създаване на повече и покачествени работни места.
По време на срещата на Европейския
съюз в Лисабон през 2000 г. е приета стратегия [4] за развитие на икономиката, базирана
на знания. За постигане на целите, заложени в
Лисабонската стратегия държавните ръководители на страните от Европейския съюз обединиха усилията си както за радикална промяна на европейската икономика, така и за
приемане на програма за модернизация на
образователните и социалните системи, като
декларираха, че през 2010 г. Европа трябва
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да се превърне в лидер по отношение на качеството на системите за образование и обучение. Европейската комисия предложи страните-членки на Европейския съюз да насочат
вниманието си върху прилагане на национални стратегии за изпълнение на приетите в
Лисабон стратегически мерки в следните насоки: 1) развитие на партньорства; 2) анализ
на образователните потребности; 3) увеличаване на публичните и частни инвестиции в
образованието; 4) достъп до образователните
възможности; 5) усъвършенстване на критериите за оценяване на образованието и неговото качество; 6) въвеждане на прецизен контрол в образованието. За постигане на тези
стратегически цели европейските страни
трябва координирано да предприемат мерки в
областта на образованието. Всяка страна
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трябва да приложи мерките според конкретните национални особености като осъществи
трайно сътрудничество с останалите страничленки на европейско ниво посредством обмяна на опит, определяне на общи цели и
усвояване на работещи и ефективи практики.
Министрите на образованието на странитечленки на Европейския съюз приеха три основни оперативни цели: 1) повишаване на
качеството и ефективността на системите за
образование в Европейския съюз; 2) осигуряване на достъп на всички граждани на Европейския съюз до образование; 3) отваряне на
образователната система към останалите
световни системи. Налагат се сериозни промени по отношение на: 1) обучението на преподавателите; 2) усъвършенстване на основни
умения на студентите; 3) използване на информационни и комуникационни технологии в
обучението; 4) ефективност на инвестициите в
образованието; 5) задълбочаване на езиковото
обучение на студентите; 6) професионално
ориентиране и продължаващо обучение на
гражданите; 7) гъвкавост на системите за
образование, което ще доведе до реален достъп на всички граждани на Европейския съюз
до образование, мобилност и формиране на
система за гражданско образование.
На срещата в Болоня през 1999 г. [2]
министрите на образованието на 29 страни,
включително и на Република България, поставиха основите за формирането на Европейско
висше образователно пространство и популяризиране на Европейската система за висше
образование (Болонски процес). В приетата
Болонска декларация са систематизирани
следните насоки за развитие на висшето образование: 1) приемане на системи с лесно разбираеми и съпоставими образователни степени; 2) въвеждане на двустепенна система на
обучение; 3) изграждане на кредитна система,
съспоставима с Европейската система за
трансфер на кредити (ECTS – European Credit
Transfer System); 4) стимулиране на мобилността чрез намаляване на отрицателно влияещите фактори за нейното осъществяване; 5)
насърчаване на Европейското сътрудничество
в областта на осигуряване на високо качество
на висшето образование; 6) представяне и
въвеждане на Европейските измерения във
висшето образование.
Болонската декларация категорично отхвърля бариери и граници пред знанието. В нея
е поставена стратегическата цел за сътрудни-

чество и съпричастност в цялата европейска
територия на знанието и науката, доверие
между системите, мотивация за по-качествено
и силно образование и научни изследвания,
сътрудничество с работодателите и създаване
на прозрачност за обществото на Европейския
съюз.
Болонският процес е насочен към реализиране на главната цел за формиране на Европейско пространство за висше образование.
Дефинирането на основната цел произтича
както от конкретния контекст на общото развитие на икономическия и социален живот в
Европа, така и от идеите за тяхната динамика
в сферата на висшето образование.
В Болонската декларация са определени
ясно конкретните цели, изпълнението на които
е предпоставка за постигане на главната цел:
1) разбираема и съпоставима система на
висшето образование; 2) възприемане на образователна система, включваща два основни
цикъла; 3) въвеждане на система от образователни кредити; 4) повишаване на мобилността; 5) задълбочаване на сътрудничеството в
областта на оценката за качеството на образователните услуги; 6) задълбочаване и разширяване на европейските измерения във
висшето образование.
Съгласно Болонската декларация в основата на европейската реформа на образованието се поставят следните елементи: 1)
структура на системите за висше образование; 2) общи принципи за осигуряване на качество на образователния процес; 3) признаване на квалификации и периоди на обучение;
4) увеличаване на мобилността и преодоляване на пречките пред свободното движение на
хора.
Процесът на евроинтеграция на Република България е многостранен. От изключително
важно значение е адаптирането на българската образователна система към утвърдените
международни стандарти, разпространени в
страните от Европейския съюз. Паралелно с
това, на съвременния исторически етап от
развитието, чиято основна характеристика е
всеобхватната глобализация, възникват предизвикателства към всички сфери на обществения живот. В това направление не прави
изключение и областта на образованието.
Основната обществена функция на образованието е да подготви човешкия капитал на
страната за успешно посрещане и решаване
на нарастващите социални рискове и предиз357
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викателства на съвременната епоха на действие на финансова и икономическа криза. В
сферата на образованието се разграничават
три основни системи: 1) на основното и средното образование; 2) на висшето образование;
3) системата за професионална преквалификация и „учене през целия живот”. Модернизацията на традиционните образователни
сфери и усъвършенстването на системата за
професионална преквалификация и преквалификация са основа за успешната адаптация
на обществото в новите обществени и политически реалности.
В Република България е отчетена необходимостта от наложителни промени в областта на висшето образование. С тази цел
страната се присъедини към страните, които
подписаха съвместната Болонска декларация
за европейско образователно пространство.
Дейностите, свързани с изпълнението на Болонската декларация, са насочени в две основни направления: 1) законодателни инициативи и 2) определяне на приоритети в областта на висшето образование и приемане на
мерки за тяхното изпълнение.
Законодателните инициативи в рамките
на Болонския процес следва да се разглеждат
като елемент от процеса на хармонизиране и
адаптиране на национално законодателство
към законодателството на Европейския съюз.
В Република България е въведена тристепенна
система за подготовка на специалисти с висше образование. Водещ елемент в хармонизацията на законодателствата е възприемането
и утвърждаването на бакалавърската степен
като елемент от тази система. С въвеждането
на тази степен се цели формирането на специалисти с по-широк профил, с по-големи
възможности за адаптивност и мобилност в
условията на променящия се пазар на труда и
глобализация във всички сфери. Вторият важен елемент от системата е магистърската
степен, която позволява задълбочаване и разширяване на познанията на специалистите в
дадена научна и професионална област. Третата образователна степен в системата е докторската, която има за цел да осигури подготовката на кадри с тясна фундаментална подготовка в дадена област.
От 02.07.2002 г. в Република България е
в сила класификатор на областите на висше
образование и професионалните направления
[1], който въвежда общоприетите международни образователни области и направления
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за бакалавърските програми. Основни изисквания към образователния процес в духа на
Болонската декларация са: 1) повишаване на
неговата ефективност при запазване на равния достъп до образование; 2) засилване на
връзката със социалните партньори и работодателите; 3) разширяване и усъвършенстване
на формите на учене през целия живот, което
е реална необходимост в условията на непрекъснато променящата се конкурентна среда.
Болонският процес изисква разработването на
гъвкави широко профилни учебни програми,
които да бъдат ориентирани към студентска
мобилност на базата на трансфера на образователни кредити. Възниква реална необходимост от постигане на оптимален брой на обучаващи се студенти, на единна система на
заплащане и единна система на прием. Значително място в Болонската декларация заема
проблемът за оценяване на качеството на
висшето образование. В това направление в
България бе проведена акредитация на висшите учебни заведения, паралелно с което бяха
извършени и съществени промени в Закона за
висшето образование. През 2000 г. към Министерство на образованието и науката бе
учреден център „Конкурентна система
за
обучение и управление на висшето образование”. Неговата дейност е насочена към подобряване на мениджмънта и учебната дейност на висшите учебни заведения в България
в съответствие със съвременните международни стандарти.
Съгласно разбирането на Международния
институт за стандартизация, качеството на
образованието е степен на съответствие на
отличителните свойства на потребностите или
очакванията, които са определени или са задължителни.
Качеството на образованието е симбиоза
между интелектуална среда и интелектуални
процеси, то е интегрално свойство на дейността на Университета като специализирана
научна и учебна институция.
Системата за наблюдение, оценяване,
поддържане и управление на качеството на
образованието следва да отразява политиката
на Университета. Тя включва целите, задачите, принципите, подходите и конкретните методически етапи и отговорности, осигуряващи
качеството на образованието в измерими
крайни резултати.
От позициите на системния подход се
приема, че качеството на образованието е
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съответствие на предназначението, то е непрекъснато усъвършенстване и ефективни
трансформации, които дефинират съществуването, развитието и усъвършенстването на
системата.
Системата за управление на качеството
на образованието се формира въз основа на
съответна информация, подчинена е на конкретни принципи, творчески подходи на изграждане, поставени цели за реализиране и
реални потребители на крайния продукт.
Системата за управление на качеството
на образованието се изгражда въз основа на
съответни информационни източници: 1) от
потребителите на кадри за реализацията в
стопанската и финансова практика в страната
и чужбина на завършилите икономисти с висше образование, степени „Бакалавър” и „Магистър”; 2) за професионалната реализация в
стопанската практика на завършилите икономисти с висше образование за различни периоди от време както по отношение на заеманата длъжност, така и във връзка с трудовото
им възнаграждение; 3) за притежаването и
поддържането в съответния икономически
университет на международния стандарт за
качество; 4) за разработените в съответния
икономически университет на вътрешни стандарти за перманентно поддържане на високо
качество на образованието.
Системата за управление на качеството
на образованието трябва да бъде подчинена
на следните принципи: 1) взаимовръзка и съответствие между визията, мисията, стратегическите цели и компетенциите при обучението
на студентите от всяка специалност на образователно-квалификационните степени в университета; 2) непрекъснато усъвършенстване
на учебния процес, изразено в неговата ефективност; 3) трансформация на знанията и
уменията на студентите, получени по време
на учебния процес, с цел придобиване на
професионално значими компетенции и качества, необходими за бъдещата им реализация на пазара на труда и професионално израстване; 4) насоченост към пазара на труда
с цел своевременна и успешна реализация на
завършилите университета.
Системата за управление на качеството
на образованието изисква да бъдат ясно и
точно формулирани подходите за нейното
изграждане: 1) централно място в системата
заема учебният процес, разглеждан в единство „преподаване-учене”; 2) мястото на препо-

давателя в учебния процес се разглежда от
позициите на личност, осигуряваща и отговорна както за придобиването на качествени
знания и умения на изхода на системата, така
и за създаването на качествени интелектуални
продукти; 3) мястото на студента в учебния
процес се разглежда от позициите на личност,
която придобива знания и умения, необходими
за формирането на творчески потенциал, знания, умения, навици и личностна реализация;
4) организиране на оптимална образователна
среда, осигурена в теоретично и технологично
отношение; 5) осъществяване на интелектуален процес, основан на академизъм, равнопоставено партньорство и активност на страните; 6) отношението между преподавателите
и студентите следва да бъде подчинено на
непрекъснат академичен диалог и отговорност
за качеството на образованието.
Системата за управление на качеството
на университетското образование поставя за
реализиране следните по-важни цели: 1) постигане и поддържане на качество на образованието, адекватно на водещите университети, европейските и националните стандарти;
2) обучение, съобразено с очакванията на
обществото за ползата, която то ще осигури;
3) обучение, което е насочено към усвояване,
придобиване и използване на знания, умения и
способности при вземане на ефективни професионални решения; 4) обучение, което осигурява положителна мотивация и отношение
към избраната професия.
Системата за управление на качеството
на университетското образование е насочена
към: 1) предоставяне на качествено академично образование, основано на принципите
на хуманизъм, толерантност, демократичност,
прагматичност, перманентност, адаптивност,
оптималност и устойчиво развитие; 2) запазване на добрите национални традиции и тяхното интегриране със съвременните постижения в световното образователно пространство; 3) подготовка на висококвалифицирани и
конкурентоспособни специалисти, съобразно
изискванията на пазара на труда; 4) осигуряване на баланс между личните интереси на
студентите и интересите на обществото; 5)
възпитание на студентите към стремеж за
професионално самоусъвършенстване чрез
продължаващо обучение през целия живот.
В контекста на европейските изисквания
за качество на образователния процес, при
подготовката на специалисти в областта на
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бизнес анализа трябва да се предоставят знания, които в максимална степен ще развият
тяхното творческо мислене и вземане на нестандартни и ефективни решения. От съществено значение е усъвършенстването на образователния процес по счетоводните и аналитични дисциплини, подготвящи високообразовани, знаещи и можещи специалисти за успешната им реализация в реалния бизнес.
Осигуряването на знания на студентите
по дисциплината „Финансов бизнес анализ”
трябва да обхване комплексно дейности в
направленията:
1. оценка на познанията на студентите в областта на счетоводството като основен източник на информация за финансовия
бизнес анализ;
2. формиране на знания по финансов бизнес
анализ, насочени към усъвършенстване
творческите способности на студентите за
възприемане на нови знания, повишаване
на мотивацията им за тяхното овладяване
през призмата на специфичните термини и
понятия в теорията на анализа, практическото им приложение при решаване на
конкретните ситуации от динамично развиващата се, конкурентна и противоречива бизнес практика.
3. оценка на степента на професионално
съответствие между заеманата длъжност
на завършилите икономическите университети в България съобразно придобитите
от тях знания и квалификация, и дейността, която те извършват в практиката. В
България е налице проблем, който трябва
да намери своето решение. Студентите,
завършили специалност „Счетоводство” в
икономическите университети и работещи
като професионални счетоводители следва да притежават умения за извършване
на дейности, които не са съизмерими с
тяхната квалификация и компетентност.
Те са натоварени да извършват дейности,
присъщи на служители от различни отдели
в предприятието: „Човешки ресурси”,
„Труд и работна заплата” и други. Това
обстоятелство значително изкривява разбирането за същността на счетоводството
и на анализа като средства за практическа
реализация на управленски функции в
системата за управление на предприятието. По този начин значително намалява
ефективността на знанията, придобити от
студентите по време на обучението им в
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специалностите от Финансово- счетоводния факултет при УНСС, като тези знания
не се използват рационално на практика и
се губи възможността за пълноценна реализация и професионално израстване на
студентите. Нормално е да се предполага,
че обучаващите се в специалност „Счетоводство” са подготвени качествено по
всички изучавани от тях икономически
дисциплини, но от това не следва, че те
трябва да извършват дейности, които не
са специфични за придобитите от тях знания и умения в областта на счетоводството и финансовия бизнес анализ. Възниква
сериозно противоречие между системата
за управление на качеството на образователния процес на студентите от специалност „Счетоводство” и придобитите от тях
знания в областта на счетоводството и
финансовия бизнес анализ и изискванията
на собствениците от бизнес практиката,
които в определени ситуации са доста
груби. По този начин се размива дълбоката същност характеристика на теорията на
счетоводството, на неговия предмет, метод, методология, методика и принципи,
които са се утвърждавали, развивали и
усъвършенствали през различните етапи
от историческото развитие.
Усъвършенстването на учебния процес
по финансов бизнес анализ трябва да обхване
направленията:
1. Непрекъсната оценка на качеството и конкурентоспособността на обучението.
2. Задълбочаване на теоретичната подготовка на студентите. Конкретните насоки на
дейностите за усъвършенстване на теоретичните основи на финансовия бизнес
анализ и тяхното преподаване са:
− Финансовият бизнес анализ има свои
предмет, обект, метод и методика, които се развиват и усъвършенстват.
Недопустимо е в съвременните условия да се преподават технически способи или наричани още елементи на
метода на финансовия бизнес анализ
със съмнителна и недоказана ефективност от използването им. В преподавателската дейност следва да се
наблегне на съвременни икономикоматематически, статистически, оптимизационни, симулационни и други
нестандартни методи и подходи за
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−

−

−

−

анализ на сложните и противоречиви
бизнес ситуации.
Общата методическа схема на финансовия бизнес анализ следва да се развие интегрално при отчитане на взаимните връзки и зависимости между
иновационната, инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на предприятието в
съответствие с изискванията на Лисабонската стратегия за развитие на
икономика, базирана на знания.
Методиките за анализ на конкретните
обекти подлежат на решително усъвършенстване, като се използват авангардни методи за анализ. В общата
методическа схема на анализа място
трябва да намерят редица нови обекти.
Управлението на проекти, развитието
на публично-частното партньорство,
осъществяване на редица оперативни
програми, предоставяне на средства
от структурните фондове на Европейския съюз и други изискват разработване на методика за интегрален анализ
на риска чрез използване на утвърдени
методи за оценка на риска. Методиката за анализ и управление на риска
може да се реализира чрез частни методики, като например методика за
анализ на риска на институционално
ниво (институция от публичния сектор)
и на проектно ниво (фазите и етапите
от жизнения цикъл на инвестиционен
проект).
В общата методическа схема на финансовия бизнес анализ подобаващо
място място трябва да заеме и методиката за анализ на паричните потоци
на предприятието. Съгласно изискванията на международните счетоводни
стандарти отчетът за паричния поток
се изготвя по косвения метод. Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия в България
регламентират изготвянето на отчета
за паричния поток по прекия метод.
Считаме, че методиката за анализ на
паричните потоци може и трябва да се
насочи към отчета за паричния поток,
съставен и по двата метода. Това е
необходимо поради тясната обвързаност между нетните парични потоци
(възникване и динамика на паричните

входящите, изходящите и нетните парични потоци по видове дейности,
структура на паричните потоци), платежоспособността, ликвидността и
рентабилността.
− В общата методика за финансов бизнес анализ място трябва да намери
методиката за анализ на риска от несъстоятелност и банкрут на предприятието. Проблемът е актуален, особено
в условията на финансова и икономическа криза.
− Наложително е да се развие и задълбочи преподаването и на други проблемни области от теорията на финансовия бизнес анализ. В това отношение трябва да се отдели водещо място
на въпросите: информационно осигуряване на финансовия бизнес анализ,
видове анализ и тяхното приложение,
функции на анализа, приложение на
информационните технологии в практиката на анализа, организацията на
финансовия бизнес анализ в предприятията от стопанската практика.
3. Адаптацията на студентите към динамично
променящите се потребности на бизнеса и
осигуряване на възможности за запознаването им с провеждания анализ в стопанската практика в страната.
4. Оптимизиране на учебното съдържание на
дисциплината, преподавана пред студентите от образователно-квалификационна
степен „бакалавър” с цел нейното привеждане в съответствие със съвременните
тенденции на развитие, изисквания и динамика на стопанската практика. На студентите се преподават теми, които са били актуални през втората половина на ХХ
век, обстоятелство, което е недопустимо в
съвременните условия на членство на
страната ни в Европейския съюз, на глобализация и на действие на финансовата и
икономическа криза. Студентите трябва да
притежават и демонстрират знания и разбиране на материята по финансов бизнес
анализ, като придобият фундаментални
знания в тази област от научното познание. Те трябва да прилагат придобитите
знания и умения по дисциплината по начин, демонстриращ професионален подход в работата им и аргументирано решаване на проблемите в практиката. Налага
се извода, че е налице необходимост от
361

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС АНАЛИЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ...

усъвършенстване на тематиката, предлагана на лекционните и семинарни занятия
по финансов бизнес анализ за студентите,
обучаващи
се
в
образователноквалификационна степен „бакалавър” в
специалностите от Финансово-счетоводния
факултет при УНСС.
5. Оптимизиране на учебното съдържание на
дисциплините, преподавани пред студентите от образователно-квалификационна
степен „магистър” и включване на качествено нови дисциплини, свързани с дейността на предприятията в сложните, динамични и противоречиви условия на стопанската практика. Студентите от магистърска степен следва да изучават съвременни дисциплини, като например: финансов анализ, стратегически анализ, анализ на финансовата несъстоятелност на
предприятието, анализ на риска от банкрут на предприятието, анализ на паричните потоци, балансирана система от финансови и нефинансови показатели за
анализ и други.
6. Недопускане на повторения на вече преподавани знания в областта на анализа на
студентите, обучаващи се в образователно-квалификационна степен „магистър”.
Често срещана практика е в магистърската степен да се преподават вече предоставени и известни за студентите знания, които те са придобили по време на обучението им в бакалавърската степен.
7. Използване на съвременни информационни и комуникационни средства по време
на лекционните и семинарните занятия.
8. Провеждане на делови игри и решаване на
практически казуси по време на семинарните занятия.
9. Използване на методи за провокиране на
интелектуалния потенциал на студентите,
за формиране на интерес към научната и
изследователска дейност в областта на
финансовия бизнес анализ, за стимулиране на самостоятелната работа при решаване на поставените казуси и за работа на
студентите в екип.
10. Осигуряване на възможности за самостоятелна подготовка на студентите чрез разработване и защита на реферати и курсови проекти по актуални, избрани от тях и
вълнуващи ги проблеми от теорията и
практиката на финансови бизнес анализ,
чрез решаване на обобщени задачи за по362

дълъг период от време (напр. един месец)
и тяхното представяне пред преподавателския екип по дисциплината.
11. Осигуреност на учебния процес с основна
и допълнителна литература в областта на
финансовия бизнес анализ (учебници,
сборници, ръководства, помагала, монографии, статии, научни доклади и други на
водещи специалисти в теорията и практиката на анализа в България и чужбина) и
възможност за достъп на студентите до
нея.
12. След световната среща в Йоханесбург
през 2002 г. ООН определи периода
2005-2014 г. за десетилетие „Образованието за устойчиво развитие”. Целта е понятието „устойчиво развитие” да се интегрира в образователните процеси. Образованието за устойчиво развитие разглежда
проблемите за опазване на околната среда, ефективното потребление на природните ресурси, поддържане на екосистемата и отговорни взаимоотношения между
членовете на обществото и бизнеса. В основата на концепцията за устойчиво развитие стои критерия за качество на икономическото развитие паралелно с изискванията за екологосъобразност и социална
справедливост. Необходимо е да се постигне определено взаимодействие между
производството и неговата ефективност,
жизнения стандарт и околната среда в условията на обострена пазарна конкуренция. Посоченото, както и концепцията за
„обучение през целия живот” ни дава основание за възприетия от нас подход относно адаптиране на принципите за устойчиво развитие в различните образователни
степени в Р България и конкретно във
висшето икономическо образование. При
обучението на студентите по счетоводните
и аналитични дисциплини могат да намерят място теми, свързани с корпоративното данъчно облагане на предприятията,
замърсяващи околната среда, налагането
на глоби и санкции за нарушителите на
екологичните изисквания, влиянието върху
бюджета на подпомагането при използването на енергоспестяващи и ресурсоспестяващи дейности и производства, както и
на преференциите за използване на екологично чисти ресурси, безотпадни технологии, производство на екологосъобразни
продукти.
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Усъвършенстването на знанията и компетенциите на преподавателските екипи по финансов бизнес анализ може да извършва в
следните направления:
1. Непрекъсната самоподготовка в областта
на теорията и практиката на финансовия
бизнес анализ.
2. Използване на нови средства за обучение
в епохата на информационно общество, в
т.ч. използване на мултимедийни разработки и различни педагогически приложения. Компютърната техника в единство с
комуникационните технологии формират
нова образователна среда на единство
между дидактическото и виртуалното обучение на студентите. Съвременната образователна среда налага нов тип на мисловна дейност на преподавателските екипи като възниква проблема за тяхната информационна и компютърна грамотност.
3. Професионална компетентност, лична
отговорност, свобода на преподаването,
използване на актуални собствени и на известни учени научни изследвания.
4. Притежаване на професионални и педагогически качества, които осигуряват академичен диалог със студентите.
5. Наличие на възможности за анализ и обективна оценка на знанията и уменията на
студентите.
6. Възможност за корекция на стила на преподаване от гледна точка на наблюдавани
пропуски в работата на студентите.
7. Изучаване на чуждестранния опит в областта на финансовия бизнес анализ.
8. Своевременно израстване на преподавателите по финансов бизнес анализ в научно звание и научна степен.
9. Новаторско търсене, усъвършенстване и
осигуряване на академизъм по време на
лекционните и семинарните занятия.
10. Разширяване на обхвата на преподавания
материал, съобразно тенденциите и изискванията, наложени от развитието на теорията и практиката на анализа в общество
на висока информираност и знания.
11. Участие на преподавателските екипи по
анализ в разработването на учебници,
учебни помагала и други.

12. Участие на преподавателските екипи по
анализ в различни научни прояви, организирани в страната и в чужбина.
13. Осигуряване на висококвалифицирано,
задълбочено и компетентно научно ръководство на студентите, на дипломантите
от образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” и докторантите в областта на финансовия бизнес
анализ.
14. Използване на информационните възможности на Интернет за осъществяване на
директна връзка „преподавател-студент” в
следните направления:
− оценка на мнението, изискванията и
препоръките на студентите към процеса на обучение по финансов бизнес
анализ в личен диалог с преподавателските екипи или чрез провеждане на
анкети както за нивото на преподаване, така и за преподавателсия екип;
− качествено провеждане на часовете за
консултация и осигуряване на компетентна помощ на студентите;
− осигуряване на възможност за извънаудиторни събеседвания със студентите
по актуални и вълнуващи ги проблеми
в областта на финансовия бизнес анализ;
15. Използване на информационните възможности на Интернет за осъществяване на
обратна връзка „студент-преподавател”.
Подготовката на специалисти от Икономическите университети в България с необходимата степен на квалификация, съвременни
и модерни знания и умения е предпоставка за
успешната им реализация в практиката при
развитието на икономиката, базирана на знания и умения, характеризиращи високо качество и конкурентоспособност в бизнеса.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС АНАЛИЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ...

IMPROVEMENT OF THE BUSINESS ANALYSIS EDUCATION IN CONFORMITY WITH
THE REQUIREMENTS OF THE BOLOGNA ACCORDS
Rositsa Ivanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The European learning space must afford the companies the opportunity to form new competitive factors and
to develop the research and innovative activity with the purpose of transforming knowledge into value added and
establishment of more and better work spaces. During the meeting of the European Union in Lisbon in 2000 was
adopted an economy development strategy based on knowledge. The achievement of three operative goals was
provided: enhancement of quality and effectiveness of the systems for education and learning in the European
Union; provision of access for all citizens of the European Union to education and learning; opening of the
educational system towards the rest of the world systems. The Euro-integration process of Bulgaria is versatile.
The adaptation of the Bulgarian educational system to the confirmed international standards widespread in the
European Union’s countries is very important. The main public function of education is to prepare the human
capital of the country for successful meeting and solving of the increasing social risks and challenges of the
modern age of influence of financial and economic crisis. In Bulgaria was admitted the necessity of urgent changes
in the sphere of higher education. With this goal the country joined the other countries which signed the joint
Bologna declaration for European learning space. After the world meeting in Johannesburg in 2002 the United
Nations Organization defined the period from 2005 to 2014 as a decade of The Education for stable development.
The aim is the idea of stable development to be inculcated on the educational processes. The Education for stable
development deals with the problems of conservation of the environment, the effective consumption of the natural
resources, the maintenance of the ecosystem and the responsible attitude between business and society. The
strategy of reforms „Europe 2020” has three basic elements: growth based on knowledge and innovations, high
employment and „green” economy stressing on the fight against the climatic changes. Its main purpose is to make
the European model of social market economy more competitive and innovative. In the context of the European
requirements for high quality of the educational process, in the training of experts in the field of business analysis
is to be provided knowledge that develops their creative thought and making of irregular and effective decisions to
a maximum extent. The improvement of the educational process and the preparation of highly educated experts,
having knowledge and skills are of vital significance for their successful realization in the real business.
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WEB БАЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА E-LEARNING
Красимир Тричков, Елисавета Тричкова, Мартин Ценов
Институт по компютърни и комуникационни системи, Българска академия на
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Резюме
Дистанционното обучение представлява обучение през интернет, което осигурява на потребителите възможност за гъвкаво и лично обучение. Статията включва въведение в полетата и средата на дистанционното
обучение. В основната си част докладът изследва, анализира и оценява Dokeos продукт с отворен код система
за дистанционно обучение. Включва се кратко описание на системата, как и къде е интегрирана. Финалната
част на статията представя преглед на няколко подобни системи за дистанционно обучение, подобни на Dokeos
и са дадени предложения за бъдещо развитие и подобряване на системата.
Ключови думи: E-Learning, LMS, LCMS, CMS, VLE
Key words: E-Learning, LMS, LCMS, CMS, VLE

Въведение
Популярността на дистанционното обучение се обяснява с факта, че то притежава безспорно предимство в сравнение с традиционната
форма на обучение. Дистанционното обучение
(LMS - Learning management system) е един
обещаващ тип обучение свързан с динамиката,
социалните и лични нужди, един от найсъвременните образователни инструменти, които оказват комплексно влияние на активните
личности и подобрява познавателната дейност
на студентите. То се базира на принципи като
интерактивност, лични и самостоятелни системи за тестове, гъвкавост и преговаряне, икономична производителност, искреност и диалог
в планирането на обучението, свобода на избор
на време и място, обучения и технологични
упражнения, взаимодействие с преподавателите,
консултации, обучение за цял живот.
1. Избор на LCMS
При избора на LCMS са разгледани всички
резултати от направеното изследване: установени са характеристиките и нуждите на студентите и преподавателите. Търси се LMS
(Learning Management System) или LCMS
(Learning Content Management System) която
поддържа синхронна и асинхронна технологии.
Минималните характеристики на LCMS
трябва да включват [1]:
− Инструменти за преподавателя - позволява на преподавателя да създава
материали и начини за оценяване.
− Инструменти за оценяване - позволява
на студентите да проверяват своите

−

−

−
−
−
−

−

−

−

знания, да правят оценяване и преглед
на резултатите.
Инструмент за проследяване напредъка на студентите - позволява на преподавателя да наблюдава напредъка на
студентите.
Инструмент, даващ информация за
студентите - позволява въвеждане на
информация за студентите и представянето им във виртуална общност.
Инструмент за регистрация и каталог
на курс.
Функции за асинхронна комуникация email, форум и съобщения.
Функции за синхронна комуникация система за online съобщения (чат) или
система за видеоконференция.
Инструмент за e-learning администрация и управление - позволява администриране на потребители, курсове и
класове.
Инструмент за администриране и управление на курсове - създаване, модифициране, създаване на резервно
копие и възстановяване на курсове,
както и контролиране използването на
курса.
Инструмент за администриране на
потребители - създаване на потребители и класове, като този инструмент е
необходимо да поддържа най-малко 3
нива на достъп (роли): студенти, преподаватели и администратори.
Поддръжка на e-learning стандарта
SCORM. Електронното съдържание
трябва да бъде независимо от e-
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learning средата. В случай, че организацията реши да смени платформата,
цялото съдържание трябва да бъде налично без необходимост от специални
промени
или
обновяване.
The
Shareable Content Object Reference
Model (SCORM) е XML - базирана среда, която се използва за дефиниране и
достъп до информация за учебни
предмети така, че да могат лесно да
бъдат споделяни между различни
learning management systems (LMSs).
SCORM е спецификация на Advanced
Distributed Learning. Тя е предназначена да улесни преместването на съдържанието на даден курс и свързаната информация (като студентски записи) от една платформа към друга, да
създава учебното съдържание в модулни обекти, които могат да бъдат
използвани в други курсове, както и да
даде възможност на всяка LMS да търси други, за използване на учебното
съдържание.
След направения функционален анализ на
няколко LMS, CMS и LCMS, беше взето решение за използване на системата за обучение с
отворен код LMS Dokeos. Основните причини
са: Dokeos е безплатна система и не е зависима от операционната система - Dokeos се
стартира на различни операционни системи
(включително Linux), набор от функции Dokeos е способен да отговори на всички функционални изисквания, предоставя съдържание
съгласно e-learning стандартите SCORM и IMS,
възможност за развитие и разгръщане на собствени e-educational компоненти, Dokeos непрекъснато се развива и усъвършенства.
2. Система за дистанционно обучение Dokeos
Dokeos е web базирана система за дистанционно обучение с отворен код. Кодът на
системата (платформата) е достъпен за всички
и може да бъде променян и приспособяван за
постигане на специфичните нужди на потребителите. Също така системата предлага широк
кръг от инструменти за дистанционно обучение
и осигурява добра възможност за създаване и
организиране на интерактивно мултимедийно
съдържание за обучение, както и възможности
за оценяване (тестове) на постигнатите резултати [2].
Dokeos предлага ефективна потребителска
среда за дистанционно обучение с online съ366

държание и създаване на инструменти за оценка, инструменти за съвместна работа, както и
инструменти за проследяване, отчитане и мониторинг на дейността на потребителите и техният напредък [2].
Подготовката в тази платформа е организирана около една основна единица, наречена
обучение. Във всеки един курс преподавателя е
в състояние да организира студентите в групи.
Платформата осигурява условия за самостоятелна работа на всяка група посредством виртуалното пространство, достъпно само за потребителите от групата [3].
Всяка група разполага с място за споделяне на различни файлове или връзки към уебсайтове, с форум, който позволява активна
асинхронна комуникация, с wiki, което позволява групово редактиране на текст, с чат за
синхронна комуникация. Интерфейсът е опростен и достъпен, и работата с тези инструменти
е интуитивна и не изисква специални компютърни умения.
Преподавателя е в състояние да поставя
задачи към групата, да организира синхронна
или асинхронна комуникация посредством форум и чат. На студентите се предоставя възможност да добавят документи, както и да работят с такива, добавени от други студенти, да
дават становище по дадени документи и да получават такова от свои колеги.
Посредством системата за тестване на
знанията, преподавателят е в състояние да следи ежедневната подготовка на студентите.
Допълнителните модули, които системата
включва са: учебна програма, възможност за
публикуване на съобщения от преподавателя,
въпросници за студентите, изпращане на лични
съобщения между студентите, RSS четец, терминологичен речник.
На фиг. 1. е представена главната страница на системата, която се използва за обучение
на студентите в пет дисциплини в катедра „Стопанско Управление” в „Икономически Университет” - Варна [4].
Системата е достъпна на 34 езика. Позволява публикуването на материали с различни
формати, както и интегрирането на допълнителен модул за сканиране на вируси, базиран на
ClamAV.
На фиг. 2. е представен административния
модул на системата. Той дава възможност за
управление на системата за обучение и въведените курсове, както и на потребителите [4].
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Фиг. 1. Главна страница на системата

Фиг. 2. Административен модул

Фиг. 3. Административен модул за управление на
курса по „Управление на инвестициите”

Фиг. 4. Видео връзка от един към много

Фиг. 5. Видео връзка от много към много

Системата предлага възможност за видео
конференция, посредством която могат да се
презентират документи. На фиг. 3. е представен административният модул за управление на
курса по „Управление на инвестиции”, на фиг.
4. е представена видео връзка от типа един към
много, а на фиг. 5., от типа много към много.
Това позволява визуален контакт между преподавател и студенти, както и между всички участници едновременно [4].
Системата поддържа допълнително конвертор на презентации, предотвратяване на
плагиатство, търсеща машина, статистика за
сървъра, статистика за трафика.

Функционалния модул за оторизация дава
възможност на преподавателя да разрешава
или забранява достъпа до системата. Курсовете могат да бъдат отворени, достъпни след
оторизация от преподавателя или напълно затворени.
Предимствата на системата Dokeos са лекият и изчистен интерфейс за работа и администриране.
Основните системни изисквания, необходими за оптималната работа на системата са:
− Apache web server - няма изисквания
към версията;
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−

PHP - най-ниската версия, с която системата може да функционира, но с някои ограничения е 4.3.0. За използването на всички функционални възможности е необходима версия 5.2.0.;
− MySQL - няма изисквания към версията;
− За видео връзка и конвертор на презентации са необходими Open Office,
Java RTE 1.5, RED5 Open source flash
server.
Системата е внедрена и се използва от
студенти в катедра „Стопанско управление” в
„Икономически университет” - Варна и се намира на адрес http://corpfinance.eu. Като допълнение е интегриран алтернативен форум и
приложение за статистика на достъпа и използването на системата.
3. Алтернативни системи за дистанционно обучение
В този раздел от доклада е направен преглед на
две алтернативни системи за дистанционно
обучение, подобни на Dokeos.
3.1. Claroline
Обучението по тази платформа предлага
подобни възможностти за организация на работата на група както при система Dokeos. Обучението е организирано около една основна
единица, наречена подготовка.
Системата поддържа SCORM, за импортиране на курсове и материали, създадени от
други системи. Използват се материали за преподаване в .pdf, .txt, .doc, различни формати
на изображения, html и мултимедийни материали създадени с Flash и Power point, интерактивни симулации [5].
Системата предлага услуги като чат, дискусионни форуми, wiki, средства за групова
или индивидуална работа по проект, съобщения.
Чрез модул за тестване на знанията на
студентите, преподавателя създава самостоятелни тестове, като в тях могат да се включват
и изображения. Системата автоматично оценява тестовете и постигнатите резултати. Съществува възможност за генериране на въпросите
в случаен ред.
Системата поддържа календар за подпомагане работата на студентите, както и график
за обучение.
Основните системни изисквания, необходими за оптималната работа на платформата
са:
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−

Apache web server версия 1.3 или 2.0,
и Microsoft IIS;
− PHP - версия по-висока от 4.1.;
− MySQL - версия по-висока от 3.23.6.
Системата е достъпна на 36 езика. В
сравнение с Dokeos, тази система е разработена на по-ниско ниво, с по-малко възможности
за студентите и недостатъчно изчистен интерфейс за работа и администриране.
3.2. Moodle
В допълнение към форума и останалите
инструменти за работа на група, които осигуряват Dokeos и Claroline, Moodle разполага с
широка гама от дейности, като различни видове
интерактивни тестове, самостоятелна работа,
речник, wiki, дейности, за които преподавателя
може да организира групова работа с различни
възможности за връзка между потребителите
на групата, създаване на продукт с активното
участие на всички обучаващи се и на всички
етапи в неговото развитие. Тази платформа
позволява на преподавателите да дават „online”
информация, не само статично съдържание и
много допълнителни ресурси. Тя позволява такава организация, в която самите студенти могат да участват в създаването на тези материали [6].
В Moodle всеки един от участниците в
процеса на обучение е в състояние да следи
дейностите, извършвани от други участници в
групата или индивидуално. Освен това, студента може да наблюдава реакциите на колегите
си и да разбере начина, по който са постигнали
резултати и по този начин да се направят изводи за процеса на обучение.
Също така, Moodle позволява делегиране
на определени права за студенти, или за някои
от тях, които принципно принадлежат на преподавателя. По този начин студентите могат да
бъдат по-активни, да изпълняват ролята на модератори на някои форуми или да спомагат при
създаването на въпроси, които да бъдат включени в интерактивни тестове. Поставяйки се на
мястото на своите преподаватели, студентите
започват да участват в учебния процес, като по
този начин подпомагат своето обучение, работата на преподавателя пряко или косвено, а
също така по този начин подпомагат работата
на колегите си.
Основните системни изисквания, необходими за оптималната работа на платформата
са:

WEB БАЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА E-LEARNING

−

Apache web server - няма изисквания
към версията, Microsoft IIS;
− PHP - за Moodle версия 1.4 се изисква
минимум php 4.1.0 или php 5.1.0. За
версия 1.6 на системата - php 4.3.0
или php 5.1.0. За версия 2.0 няма поддръжка в php4. Минималното изискване е php 5.2.0.;
− MySQL - няма изисквания към версията.
Системата е достъпна на 78 езика и техните разновидности. Като функционални възможности превъзхожда предишните две. Като
недостатък може да се приеме по трудното интегриране и по-тежката структура.
Заключение и бъдеща работа
В академичния свят и бизнес среда понятието за електронно обучение се използва като
нов термин за дистанционно обучение посредством интернет или web базирано обучение.
Доклада разглежда, анализира, оценява и
представя основните характеристики на интегрирана информационна система за дистанционно обучение Dokeos. Направено е описание
как и къде е интегрирана системата. Разгледани са възможностите на алтернативните платформи за обучение Claroline and Moodle. Определени са функционалните им характеристики

и софтуерните изисквания. Дефинирани са
предимствата и недостатъците на тези платформи. Системата Dokeos е достъпна на адрес
http://corpfinance.eu. Като бъдеща работа по
развитието на системата се включва оптимизирането, разработването и управлението й.
Дистанционното обучение ще играе все
по-важна роля и ще намира все по-голямо приложение в обществения живот.
Работата, представена в тази статия, е финансирана по проект BG 051PO001-3.3.04/13 на ОП
„Развитие на човешките ресурси” на Европейския
Социален Фонд 2007-2013 г.
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Abstract
E-Learning, referring to learning via the Internet provides people with a flexible and personalized way to learn.
This article begins with a general introduction into the field of e-learning and e-learning environments. The main
part of this article examines, analyses and evaluates Dokeos open source system for e-learning. What follows is a
brief description how and where is integrated this system. The final part of the article gives an overview of few
alternative systems for e-learning similar to Dokeos system and gives some suggestions for the future.
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НОВИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
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Резюме
Развитието на индустрията за гостоприемството и туризма оказва положителен икономически и социален
ефект и носи допълнителни позитиви за страната. Това, от своя страна, го превръща в много важен фактор за
устойчиво развитие. В наши дни се появяват нови форми на опасност и несигурност както по отношение на
човечеството, така и по отношение на индустрията за гостоприемството и туризма като водещи отрасли на
икономиката. Това застрашава самото съществуване на предприятията в отрасъла, формирайки комбинации
от обстоятелства и фактори, които пречат на развитието. Рисковете по отношение на сигурността в индустрията за гостоприемството и туризма имат нови, непознати и непредсказуеми проявления, на които трябва да може да се отговори адекватно. В статията накратко са представени някои резултати от национално изследване,
свързано с идентифицирането на текущото състояние на индустрията за гостоприемството и туризма по отношение на аспектите сигурност и безопасност, което бе проведено в рамките на международен проект „Обучение по сигурност и безопасност в туризма”/TSST/ 2008-1-BG1-LEO05-00437, финансиран по програма Леонардо да Винчи. Проектът е насочен към туризма – динамична и разрастваща се индустрия, където доминират
малки и средни предприятия. Тези предприятия (хотели, ресторанти и други места за забавления) са в процес
на перманентна конкуренция, а това определя непрекъснато повишаване на квалификацията на персонал като
важен фактор по отношение на тяхната конкурентноспособност.
Ключови думи: сигурност, безопасност, обучение, индустрия за гостоприемството, туризъм
Key words: safety, security, training, hospitality industry, tourism

Увод
Според данни на Световната организация
по туризъм (WT [9]) проблемите свързани със
сигурността и безопасността в туризма придобиват все по-голямо значение поради факта, че
се отнасят пряко до качеството на туристическия продукт на дестинациите и хотелите.
Представеното в настоящата статия проучване се проведе по линия на проект „Обучение
по безопасност и сигурност в туризма”
(Training Safety and Security in Tourism) [10],
който е финансиран по програмата Леонардо
да Винчи и чиято основна цел е да подпомогне
подобряването на знанията и уменията по безопасност и сигурност в туризма на мениджърите
и персонала чрез разработване на нови професионални обучителни програми.
В България според неофициални данни
през 2008 година са се дипломирали около
750 бакалаври по туризъм в различните висши
училища, на магистърско ниво завършилите са
около 200 души, а близо 1200 души са завършили професионални училища и гимназии по
туризъм. Като се има предвид, че между 1/4 и
1/3 от тях напускат страната, за да работят в
чужбина за по- добро заплащане, не е за учудване, че професионално подготвените кадри в
туристическата индустрия в България не дости-
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гат [5]. Наред с това прегледът на учебните
планове по туризъм в различните висши училища показа, че в много малко от тях е застъпена дисциплината „Безопасност и сигурност в
туризма”, докато в същото време в голямата
част от чуждестранните университети тази дисциплина е включена в учебните планове на бакалавърските програми по туризъм.
1. Повишаването на сигурността и безопасността на туристическите услуги – ключов
приоритет в отрасъла
Развитието на туризма е много важен подпомагащ фактор за развитие, свързан с положителното икономическо и социално влияние,
изразяващо се в допълнителни печалби и ползи
за държавата. Добре управляваните туристически дестинации могат да допринесат за възстановяването на традиции, реконструкция на
обекти и паметници. За да се създаде и консолидира идентичността на една държава трябва
да се запази нейното културно и историческо
наследство, което се превръща във важен инструмент за създаване на положителна международна оценка за нея. На срещата на хилядолетието на ООН през 2000 г., генералния секретар Кофи Анан прикани света да запази човешкото съществуване, включително правото
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да се живее в свят без опасност и несигурност,
подчертавйки необходимостта от развитие не
само на човешкия фактор, но също и на един
от най-важните аспекти - безопасността на хората.
Европа, като крайна дестинация за пътуване, има водещи позиции в целия свят, но в наши дни нови форми на опасност и несигурност
се появяват както за човека така и за туризма
като водещ отрасъл на националната икономика. Това поставя съществуването на самите
туристически предприятия в опасност и формира комбинация от обстоятелства и фактори,
които възпрепятстват развитието.
Международния тероризъм, вътрешни и
външни конфликти, нови болести и епидемии,
непредсказуеми бедствия, промяна на климата
- всички те представляват рискове за туристическия бизнес.
Рисковете свързани със сигурността в областта на туризма приемат нови, непознати,
необичайни и непредвидими форми, а самата
индустрия трябва да бъде в състояние адекватно да отговори на този вид предизвикателство.
В днешно време търсенето на култура, природа
и активен туризъм се развиват най-бързо. Някои изследвания и доклади за туристически услуги показват, че има бързо нарастващо търсене на безопасни туристически продукти и критерият за сигурност е един от най-важните при
избора на един или друг продукт. Сигурността
на туристическия продукт е неделима част от
неговото качество и зависи и от надеждността
на продукта, която се формира от неговото
проектиране, производство и предлагане [6],
които от своя страна са пряко свързани с компетентността, знанията и уменията на туристическите кадри [7]. Също така Световната туристическа организация твърди, че един от
факторите ограничаващи развитието на бранша
е, че въпросите за сигурността на туризма не
са достатъчно регулирани [9].
Статистиката на Световната търговска организация показва, че огромното мнозинство от
организациите в туристическата инфраструктура работят на загуба поради тероризъма и природните бедствия. Отчитайки растежа на търсенето на международния туризъм, и за да се
запази мястото в бизнес средата, туристическите оператори, не само в Европа, но и в световен мащаб, трябва да помислят за единен качествен туристически продукт, който ще отговаря на стандартите за сигурност.

2. Необходимост от непрекъснато повишаване
на квалификацията на кадрите в туризма
Туризмът е една от водещите икономически индустрии в Европа и света, която се развива много бързо. Тя е приета като приоритет за
стратегическо и икономическо развитие. Туристическата индустрия влияе върху социалния,
културния и икономическия живот на всяко едно общество, както и обратното.
Въпросът за сигурността се поставя като
един от най-актуалните в света през 21-ви век
във връзка със сигурността на държавата и отделния човек, сигурността при пътуване, безопасност на околната среда и на туризма. Новите форми на несигурност като: международен
тероризъм, вътрешни и външни конфликти, нови болести и епидемии, бедствия с непредсказуем характер, промяна на климата представляват риск за туристическия бизнес. Рисковете
за безопасността в областта на туризма приемат нови, неизвестни досега и необичайни
форми [1].
Страните от Европейския съюз с отворена
пазарна икономика са под международно влияние и неговите колебания; стабилността на
държавата е повлияно от неравномерното развитие на техните региони, което прави социално-икономическите различия по-големи. Ето
защо подобряването на разбирането и познаването на проблемите на сигурността от страна
на държавните институции, общините, бизнесмените и обществото е много важно.
Разглеждането на проблема от гледна точка на динамично изменящият се геополитичесли и икономически контекст очертава необходимостта от непрекъснато подобряване на образователните програми за заетите в туризма,
които да осигуряват осъвременени знания в
аспектите сигурност и безопасност в съответствие с непрекъснато изменящият се профил на
професията и нуждите на работодателите. Необходимостта от непрекъснато повишаване на
квалификацията на персонала в българските
туристически организации е безспорна, още
повече че в днешно време според много автори
човешкият ресурс на фирмите е основният им
стратегически ресурс [8]. Придобиването на
нови и релевантни знания и умения е ключов
фактор за повишаването на конкурентноспособността на българския бизнес на единния
европейски пазар [2, 3, 4, 5].
Това е основата за насърчаване на сътрудничество между държавните институции и
частния сектор за изграждане на обща политика
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на сигурност и разработване на планове и
програми за няколко подобни индустрии. За да
се осигури подготовката на високо квалифицирани специалисти по туризъм за пазара на труда е важно да има осигурен достъп до съвременни материали и научни трудове както за
учениците, така и за висшите учебни заведения.
Ето защо научните изследвания на факторите
за сигурността и уменията за управление на
кризи стават важни и актуални теми сред хората занимаващи се с, и практикуващи туризъм.
3. Изследване на текущото състояние на туристическия сектор в България по отношение
на сигурност и безопасност на предлаганите
продукти
За целите на проучването беше интервюирана извадка от 20 експерти - както пряко ангажирани в практиката специалисти на различни ръководни длъжности - мениджъри на хотели, маркетинг мениджъри на хотели и мениджъри по продажбите, така и академични кадри
от няколко висши училища и колежи по туризъм. За събиране на първичната информация
беше използван методът на неструктурираното
интервю - с 13 отворени въпроси. Контентанализът на информацията от проведените интервюта показа, че изследваната група лица
има в голяма степен сходни мнения по голяма
част от зададените въпроси.
Проучването показа, че според 70% от
респондентите най-важните аспекти на безопасността в туризма са включени в договорите
между туроператора и хотела и между туроператора и туриста. Почти 90% от интервюираните специалисти са отбелязали, че туристите
трябва да са информирани много добре относно условията и ситуацията в страната-домакин;
правна среда, криминална обстановка в страната, жизнен стил и специфични обичаи, състояние на сигурността на граждани и туристи,
предпазни мерки и т.н. Преобладаващата част
от респондентите - почти 2/3 отбелязват, че
туристите проявяват все по-голям интерес и
изисквания към всички аспекти на безопасност,
а именно: физическа безопасност, пътнически
формалности, безопасност за здравето, безопасност по време на екскурзии из страната и
дори безопасност в смисъл на гаранция, че няма да бъдат измамени при обмяна на валута.
По отношение на това кои туристи имат
най-голяма нужда относно информация за безопасността и сигурността на туристите, почти
половината от респондентите считат, че това са
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на първо място младите туристи и гостите, които посещават България за първи път, а другата половина са на мнение, че това са хората в
неравностойно положение и по-точно хората с
ограничена двигателна способнпост, тъй като
те имат нужда от информация дали хотелът
предлага необходимите условия за тях: големина на стаите, наличие на платформа, дстъп
до ресторанта, достъп до плажа, подходящ
транспорт до летището и т.н.
Според 2/3 от интервюираните ръководни
кадри и специалисти са налице много причини,
поради които е необходимо да се дефинират
нови приоритети за безопасността на туристите,
но основно поради факта, че безопасността в
туризма е важна и неделима част от качеството
на туристическия продукт и поради това тя е
сред първите 5 най-важни ценности за туриста
по време на ваканцията му [1]. Причините за
важността на тази ценност за туристите са
следните:
− Нарастваща заплаха от терористични
актове;
− Сравнително висока степен на престъпност в региона;
− Нови болести: свински грип, птичи
грип и др;
− Строителство с ниско качество;
− Повишаващи се изисквания на туристите.
Изследването показа, че повече от половината респонденти в извадката са на мнение, че
по-голяма част от нещата, които трябва да се
предприемат, вече се правят: информационни
брошури, семинари, анкети, информационни
часове за туристите, инспекции/проверки от
независими специалисти, а освен това правата
на туристите са записани в техния договор с
туроператора. Повече от 80% от изследваните
специалисти и ръководни кадри считат, че държава, която осигурява високо равнище на безопасност и сигурност на туристите може да го
превърне в конкурентно предимство и по този
начин да привлича и по-високоплатежоспособни туристи, туристи с културни интереси,
с различни хобита, което значи, че ще се повиши посещаемостта на културните и исторически обекти и ще се получат повече приходи от
екскурзии, спортни услуги и местни атракции
и събития.
Почти всички респонденти считат, че туризмът може да се развива още по-успешно и
да има по-голям принос към националната икономика и брутния вътрешен продукт , ако:
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−

туризмът има по- голяма подкрепа от
държавата и ако възможно бързо се
приеме нов закон за туризма, който да
вземе под внимание новите реалности
в сектора, както и промените на съвременните туристически пазари;
− ако се подобри драстично инфраструктурата, особено пътната мрежа и достъпа до селските райони, както и качеството на обслужване в туристическите обекти.
Експертите считат, че бъдещето на България като туристическа дестинация може да бъде много добро, ако се развият успешно алтернативните видове туризъм и се предлагат много
повече възможности за прекарване на свободното време на туристите.
Преобладаващата част от интервюираните
експерти считат, че бъдещите туристи в нашите
курорти ще търсят все по-чисти, съхранени и
безопасни дестинации с богати възможности за
прекарване на свободното време. Приоритет за
всички дестинации, които искат да бъдат успешни на туристическите пазари ще бъде устойчивото им развитие и опазването на техните
природни и културно-исторически ресурси. Ще
се установи трайно тенденцията за 2-3 пократки почивки годишно и ударението ще бъде
повече върху индивидуализираните ваканционни пакети, а не върху масовите пакети.
На заключителния въпрос относно влиянието на глобалната икономическа криза върху
туристическите пазари, преобладаващата част над 80% от интервюираните експерти считат,
че минимум 2 сезона - 2009 и 2010 ще бъдат
значително по-слаби. Още през 2009 година
чартърните програми за лятото бяха значително съкратени поради намалените семейни бюджети в страните от цяла Европа. Поради влошените очаквания за туристическия контингент
бяха наети и много по-малко хора - около 1015% по-малко са наетите в туристическите
дестинации. В България за разлика от Гърция и
Турция държавата не подкрепи сектора със
заплащане на визите на руснаци, украинци, беларуси. Поради кризата очакванията на експертите бяха за 15-20% спад в туристопотока и в

общи линии те се сбъднаха, но с малко пооптимистичен резултат - до 15% спад.
Изводи и препоръки
В заключение трябва да се отбележи, че
определено има належаща нужда от промяна в
учебните планове на бакалавърските програми
по туризъм като в тях се включат и дисциплини
по проблемите на сигурността и безопасността
в туризма. Освен това и браншовите организации в сектора би трябвало да се включат поактивно в разработването на учебните планове
и учебната документация за обучението по туризъм, като посочат кои са липсващите знания
и умения на кадрите в туризма, за да отговаря
подготовката им на изискванията на съвременните туристически пазари.
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НОВИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА КАДРИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ ЗА …

NEW ASPECTS OF TRAINING IN SAFETY AND SECURITY OF THE HOSPITALITY
INDUSTRY WORKFORCE IN BULGARIA
Lina Anastasova, Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract
The development of hospitality industry and tourism is connected to positive economical and social influence,
gives additional profit to the state and in this way is very important sustainable development supporting factor.
Nowadays new forms of danger and insecurity appear for both the humankind and tourism as the leading branch
of national economy. It puts the existence of enterprises themselves into danger and forms combination of
circumstances and factors that disturb the development. Risks of security in the hospitality industry and tourism
take new, unknown, unusual and unpredictable forms of appearance, and the industry itself has to be able to
respond this kind of challenge adequately. In the article are briefly represented some results of a national survey in
respect to the identification of the current state of the hospitality industry and tourism in regard to the safety and
security aspects, which has been conducted in the framework of project „Training Safety and Security in
Tourism”/TSST/2008-1-BG1-LEO05-00437 financed by Leonardo da Vinci Vocational Action Programme. TSST
project addresses the sector of tourism which is known as a dynamic and growing industry, being mainly
dominated by small and medium sized enterprises /SMEs/. SMEs in tourism sector, especially hotels, restaurants
and indoor places for entertainment are in a process of permanent competition, which is not being possible
without continuously qualified personnel which are an important competitive factor.
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ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ С КВАЛИФИКАЦИЯ ПО „ФИНАНСОВОСТОПАНСКИ (БИЗНЕС) АНАЛИЗ” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА
НА ЛИСАБОНСКАТА КОНЦЕПЦИЯ И БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС В СИСТЕМАТА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В Р. БЪЛГАРИЯ
Марко Тимчев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Eвроинтеграцията на България е сложен и многопланов процес, в който важна роля играе адаптацията на
българската образователна система към утвърдените международни стандарти, разпространени в Европейския
съюз (ЕС). На срещата на страните членки на ЕС в Лисабон през 2000 г. бе приета стратегия за развитие на
икономиката, базирана на знания. За осъществяване на целите, заложени в основата на Лисабонската стратегия държавите от ЕС обединиха усилия за промяна на европейската икономика и за приемане на програма за
модернизация на образователните системи. Те се обединиха около решението - през 2010 г. Европа да заеме
водещо място по отношение на конкурентоспособността на системите за образование. Три са водещите сфери
в този отговорен процес. Те са основното, средното, висшето образование, професионалната преквалификация и т.н. „обучение през целия живот”. На срещата в гр. Болоня през 1999 г. министрите на образованието на
29 страни-членки на ЕС, включително и на Р. България, поставиха основите за формиране на Европейско образователно пространство в областта на висшето образование. Създадени бяха предпоставки за популяризиране на европейската система за висше образование. В приетия програмен документ – „Болонска декларация”
бяха систематизирани насоките за развитие на висшето образование: приемане на системи с разбираеми и
съпоставими образователни степени; въвеждане на двустепенна система на обучение; изграждане на единен и
съпоставим с европейската кредитна система механизъм за трансфер на кредити (ECTS – European Credit
Transfer System); формиране на общ модел за стимулиране на мобилността, посредством минимизиране на
негативно влияещите фактори; стимулиране на европейското сътрудничество в областта на осигуряването на
високо качество на висшето образование; въвеждане на европейски стандартни параметри във висшето образование. В доклада се прави критична оценка на обучението по „Финансово-стопански (бизнес) анализ” от гл.т.
на съблюдаване на принципите на Лисабонската стратегия и Болонския процес в икономическите и отраслевоориентираните ВУЗ. Направен е критичен преглед на процесите, протичащи в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър”, и дистанционната форма на обучение. Посочени са редица слабости и възможности за целесъобразни
решения с цел усъвършенстване на учебния и учебно-изследователския процес в духа на Лисабонската стратегия, Болонския процес и спазването на европейските и световни стандарти в обучението по „Финансовостопански (бизнес) анализ”.
Ключови думи: образование, методи, обучение, форми, развитие, мобилност, унификация
Key words: education, methods, training, forms, development, mobility, unification

Интеграцията на българската образователна система с утвърдените в Европа и по света
стандарти е сложен процес. Необходима е неотложна адаптацията на българската образователна система към стандартите утвърдени и
разпространени в Европейския съюз (ЕС).
На срещата на страните членки на ЕС в
Лисабон през 2000 г. бе приета фундаментална стратегия [1] за развитие на т.нар. „икономика, базирана на знания”. За реализация на
целите, заложени в Лисабонската стратегия
държавите от ЕС обединиха своите усилия към
промяна на европейската икономика и приемането на програма за модернизация на образователните системи. Те декларираха, че през
2010 г. Европа трябва да се позиционира като
водеща по отношение на качеството и конку-

рентоспособността на системите за образование.
Откроиха се три сфери в този сложен и
многопланов процес. Те са основното, средното, висшето образование, професионалната
преквалификация и т.н. „учене през целия живот”.
Европейската
образователна
комисия
предложи страните-членки на ЕС да насочат
вниманието и усилията си към разработване на
национални стратегии за изпълнение на приетите в Лисабон стратегически мерки в следните
насоки: развитие на партньорства, анализ на
съществуващите образователни потребности,
увеличаване на инвестициите в образованието,
разширяване на достъпа до възможностите за
образование, усъвършенстване на критериите
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за оценка на конкурентоспособността на образователния процес, въвеждане на система за
интегрален контрол върху образованието.
Глобалната модернизация на традиционни
образователни сфери и усъвършенстване на
системите за професионална квалификация и
преквалификация са основа за тотална адаптация на обществото към новите обществени и
политически реалности с шансове за перспективно развитие.
На срещата в гр. Болоня през 1999 г. [2]
министрите на образованието на 29 страничленки на ЕС, включително и на България, поставиха основите на Европейско образователно
пространство в областта на висшето образование. Създадени бяха принципи и предпоставки
за популяризиране на европейската система за
висше образование. В програмния документ,
приет на форума – „Болонска декларация” са
систематизирани ключовите насоки за развитие
на висшето образование: приемане на системи
с разбираеми и съпоставими образователноквалификационни степени; въвеждане на двустепенна система на обучение; изграждане на
универсален и съпоставим с европейската кредитна система механизъм за трансфер на кредити (ECTS – European Credit Transfer System);
разработване на валиден и всепризнат във
всички страни членки на ЕС модел за стимулиране на мобилността, чрез минимизиране на
негативно влияещите фактори; стимулиране на
европейското сътрудничество в областта на
осигуряването на високо качество на висшето
образование; въвеждане на европейски стандарти във висшето образование. Формулирани
бяха единни критерии и фактори за анализ и
оценка на качеството на образователните системи както от страна на ВУЗ, така и от страна
на потребителите на кадри от реалния бизнес стопанската практика, системите за оценка и
стимулиране на кадрите, поддържане и усъвършенстване на единни стандарти за качество
от съответния университетски център, подготвящ специалисти от ОКС „Бакалавър”, ОКС
„Магистър” и ОКС „Доктор”.
Решаващо значение придоби съответствието между визията, стратегическите цели и компетенциите, придобивани в резултат от обучението на студентите от отделните специалности
в
съответните
образователно-квалификационните степени.
Водещи компоненти в критериите за качество, конкурентоспособност и ефективна организация на системата на висшето образование
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придобиха: непрекъснатото усъвършенстване
на учебния процес, спазването на параметрите
за ефективност, трансформацията на знанията
и уменията на студентите, получени по време
на учебния процес, с цел придобиване на професионално значими качества и умения и навици, необходими за реализацията им на пазара
на труда и в сферата на професионално израстване.
Преподавателят в учебния процес. се възприема като личност, отговорна както за придобиването на качествени знания и умения на
входа и изхода на системата, така и за създаването на качествени интелектуални продукти.
Студентът в учебния процес се разглежда
в позицията на личност, която придобива знания и умения, необходими за формирането на
достатъчен творчески потенциал, знания, умения, навици, мотивация и личностна реализация.
Дейността по изпълнение на целите на Болонската декларация има два основни аспекта законодателни инициативи и определяне на найважните приоритети в сферата на висшето образование, както и предприемане на пакет от
практически мерки.
Водещо нововъведение, произтичащо от
Болонския процес е утвърждаването на бакалавърската степен като основен елемент от подготовката на специалисти с висше образование.
Основна цел на въвеждането на тази степен е формиране на широкопрофилни специалисти, с възможности за адаптивност и мобилност в условията на динамичен пазар на труда
и глобализация.
Вторият елемент от образователната система на висшето образование, която се характеризира и с известен научноизследователски
момент е магистърската степен, с която се
цели задълбочаване и разширяване на познанията на специалиста в дадена научна и професионална сфера. Формирането на навици за
решаване на проблемни ситуации от реалния
бизнес, склонности към научноизследователска
работа, както и селекция на млад научен потенциал.
Докторската степен, която е върхова в тази триединна система има за цел да осигури
подготовка на кадри с тясна фундаментална и
специализирана насоченост и научноизследователски приноси в дадена научна сфера.
На 02.07.2002 г. влезе в сила класификатор на областите на висше образование и професионални направления [3], който въвежда

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ С КВАЛИФИКАЦИЯ ПО „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ (БИЗНЕС) АНАЛИЗ” В …

общоприети международни образователни области и направления, като ориентир за бакалавърските програми.
Болонският процес предполага разработване на гъвкави широкопрофилни учебни програми, които да са ориентирани към студентска
мобилност на базата на трансфер на образователни кредити. Необходимо е да се постигне
оптимален брой на обучаващи се студенти,
единна система на заплащане и единна система
на прием.
Фундаментът на Болонската декларация
поставя директно въпроса за комплексна оценка на качеството и конкурентоспособността в
сферата на висшето образование. В тази насока в Р. България е извършена и ще продължи
да се извършва непрекъсната акредитация на
висшите учебни заведения, паралелно с промени в закона за висшето образование.
През 2000 г. към МОН, Р. България е създаден център „Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование”.
Неговата главна цел е подобряване на управлението на учебната дейност във ВУЗ в България
в съответствие със съвременните международно-утвърдени и възприети стандарти.
Правната рамка, която определя нормативно тази област на национално ниво се състои от „Закон за народната просвета”, „Закон
за висшето образование” и „Закон за професионално образование и обучение”. Нормативната база, третираща устройството и проблемите
на висшето образование е съобразена изцяло с
т.н. „Конвенция на Съвета на Европа и ЮНЕСКО” - 11 април 1997 г. (Лисабонска конвенция)
за признаване на квалификациите, отнасящи се
до висшето образование в европейския регион.
През март 2000 год. към Министерски съвет е създадена „Национална агенция за професионално образование и обучение” (НАПОО).
Една от най-важните функции на агенцията
е акредитацията и лицензирането на дейностите
в системата на професионалното образование
и обучение и координацията на дейността на
институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование. Агенцията работи съгласно с приет „Списък на професиите за професионално образование и обучение”, утвърден и от Министъра
на образованието и науката (02.05.2000 г.).
Това е една сполучлива структура от наименования на професии и специалности, класифицирани в професионални направления,

съобразно областите на образованието по
Международната стандартна класификация
(International Classification of Education, ISCED97). Към МОН през 2001 г. е основан и Център
за развитие на човешките ресурси, чиято задача
е да разпространява информация относно
програмите, целите и приоритетите на Европейския съюз в областта на професионалната
система за обучение, ефективно участие в
програмите на Съюза и подготовка на документалната база за това участие.
Към центъра е прехвърлена и цялостната
дейност по изпълнение на дейностите на програма „Сократес”. Съществен компонент от
дейността по адаптацията на българската образователна система към европейските стандарти
е въвеждането и популяризирането на Европейското дипломно приложение - документ,
утвърден от Съвета на Европа и Европейската
комисия. През 2002 год. е разработен и цялостен „План за действие за въвеждане на дипломно приложение”, финансиран в значителна степен от Европейската комисия.
Това са основните структури и инициативи, позволяващи ефективно и безболезнено
адаптиране на българското висше образование
към европейските и световни стандарти в тази
сфера, в съответствие с принципите на Болонската и Лисабонската декларация.
Трябва да се отбележи, че сред участниците в тези процеси в Р. България се включиха
широки професионални институции и дейци от
реалния бизнес. Със свои представители се
включиха активно: Министерство на образованието и науката и Министерството на труда и
социалната политика, както и редица държавни
служби и агенции (Агенцията по заетостта службите по заетостта на регионално равнище
и бюрата по труда в страната, Националната
агенция по професионално образование и обучение). Това е добър знак от страна на държавните институции, които оценяват по достойнство значимостта на проблематиката.
Икономическото образование във ВУЗ по
научната дисциплина „Финансово-стопански
анализ” („Финансов бизнес анализ на предприятието”) трябва да следва принципите, визирани
в Лисабонската концепция и Болонския процес
– строго съблюдавани от Европейския съюз.
Финансовият бизнес анализ (ФБА), изучаван в икономическите ВУЗ на Р. България е
наука, която непрекъснато развива своите наукометрични параметри - обект, предмет, метод
и методика.
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ФБА има връзка със счетоводството, и е
насочен към изучаване на микроикономическите явления и вътрешнофирмени бизнес процеси, свързани с движението на капитала в отделните фази на инвестиционната, производствената, маркетинговата и финансовата дейност
на предприятието (фирмата).
Съществуват условия и предпоставки за
интегриране на ФБА, счетоводството, контрола
(контролинга), управленското счетоводство,
финансовото счетоводство и бизнес планирането (бюджетиране: стратегическо - капиталово и
оперативно-технологично).
Независимо от интеграционните предпоставки ФБА запазва статута си на специфична и
обособена управленска наука, със собствен
научен статус и методическа система.
В науката за управление – „Бизнес мениджмънт”, ФБА се интерпретира като особена
(специфична) функция на управлението на
предприятието, в хармония с производствения,
финансовия мениджмънт, както и с фирмения
контролинг.
В реалния бизнес на съвременното предприятие при нормални условия би следвало да
функционира модел и система за финансовостопански анализ (финансов бизнес анализ) в
комбинация с производствено-технологичен
мениджмънт.
Методологичната система за ФБА притежава специфични функции, водещи, между
които са: информационно-аргументиращата,
приложно познавателната, мотивационна, конкурентно-утвърждаваща, мотивационна, дистрибутивна и много други.
Посредством бизнес анализа, счетоводството, финансовия контрол, контролинга, стратегическото, оперативно-технологичното бюджетиране, респ. бизнес планирането се формира стратегията и тактиката на предприятието
в условия на конкуренция и безкомпромисна
финансово - икономическа криза във фаза на
начална фаза на рецесия.
Могат да се аргументират водещите видове ФБА – Бюджетно-предварителен, инвестиционен, оперативен, оперативно-прогностичен,
текущ, ретроспективен, ситуационен, тематичен, позитивен, нормативен и други. Във времето и пространството финансовият бизнес
анализ
е още: хоризонтален
(времевиперманентен), вертикален (по АВС-центрове на
отговорност) и интегрален (пълен – обединяващ всички разновидности).
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Видовете ФБА не трябва да се разглеждат
изолирано, необходима е тяхната обективна
интерпретация в единна система за непрекъснат и следящ („Sensitivity Analysis”) - ситуационен, превантивен и анализ по отклонения.
Финансовият бизнес анализ следва да се идентифицира с интегриран системен модел, така
както е непрекъснат и фирмения бизнес – поредица от ситуации в условията на динамична
пазарната икономика.
В модерния и международно утвърден
Financial Business Analysis расте ролята на
превантивния анализ на финансовия и бизнес
риск от несъстоятелност (банкрут). Редица световноизвестни учени като на проф. д-р Едуърд
Алтман, проф. Лист, проф. Тафлър и др. развиват т.н. дискриминантен анализ („Security
Financial Business Analysis”), както и на балансирания бизнес-анализ „Balanced Scorecard
Method of Analysis” на Проф. д-р Дейвид Нортън и Проф. д-р Робърд Каплан. Тези методологии се вписват в една цялостна система за
модерен финансов бизнес анализ „Financial
Business Analysis”на цялостната дейност – без
да се фаворизират финансовите показатели,
които в повечето случаи имат последващ и
дори едностранчив характер.
Методологията на проф. Нортън и проф.
Каплан дава широко поле за изследване не
само на финансовите, но главно на нефинансовите показатели. Според тях така анализът
на ефективността на бизнеса може да бъде
измерена по-задълбочено и прецизно.
Това са нови перспективни направления,
които гарантират обективност и дълбочина на
бизнес анализа.
За съжаление новите, модерни и международно утвърдени методи за финансов и бизнес
анализ твърде бегло или повърхностно, а на
места никак не се преподават на студентите от
икономическите ВУЗ в Р. България.
Съвременни и разкрепостени виждания по
научния метод на ФБА не се коментират и дори
не се подлагат на подобаваща научна дискусия.
Алтернативните дискусии са сведени до минимум, а откровено – направо липсват. Теорията
на науката, респ. и на бизнес анализа се загърбва без основания. Нещо подобно става и със
счетоводството. Борави се с постулати и понякога наукометричните параметри се изясняват
по твърде странен начин като се налагат съмнителни постановки, лансиращи многообразни
видове „счетоводни анализи”. Това се прави
като се налагат менторски постановки и се

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ С КВАЛИФИКАЦИЯ ПО „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ (БИЗНЕС) АНАЛИЗ” В …

правят субективни тълкувания на автори – ерудити, но без да се привеждат убедителни доказателства и аргументи. Прокрадва се „съмнение” за необходимостта от „Финансовостопански анализ”, респ. „Анализ на стопанската дейност”.
Появиха се много приложни науки с припокриващи се обекти и шаблонни методи. Наукознанието – съвременната епистемология
незаслужено се изоставиха, защото някои автори не се чувстват комфортно в условия ва
тестване на истината за преподавания и тиражиран безпардонно от тях субективизъм. Някои
не допускат инакомислие. Това е вредно, опасно, дори страшно!
Появява се въпроса достатъчно ли е със
стандарти, директиви и конвенции да се прави и
развива съвременна икономическа наука? Що е
наука, макар и златен обков на стандарти и
директиви, обслужващи нечии частни интереси?
На някои места, дори и във „водещи” икономически ВУЗ все още се преподават рутинни
методи и стандартни постановки, шаблонни
определения за обекта, предмета, метода и
способите на науката „Анализ на стопанската
дейност”от 20-те, 30-те, год. на 20-ти , а дори
и от края на 19 ти век. Подобни постановки
нямат нищо общо със съвременния финансов
микроикономикс, респ. с теорията на пазарната икономика.
Класическите
философско-епистемологични методи трябва да се основават на метода на задълбочения научен анализ, наукознанието икономическата логика при изясняването
на научните основи на финансовия бизнес анализ.
От усъвършенстване се нуждаят методите
за факторен анализ, някой от които имат съществени слабости и допускат в повече от приемливото субективни и дори ненаучни интерпретации. В това направление трябва да се търсят съвременни, модерни иконометрични, икономико-статистически, симулационни и игрови
методи.
Решенията трябва да бъдат далеч посъвременни и прецизни. Слабо се преподава
многокритериалния факторен анализ, ситуационния анализ, интегралния анализ, анализът на
влиянието на факторите в бизнес средата по
пътя на имитационното моделиране.
На места се допуска преподаване на елементарни и повърхностни методи за анализ.
Решения се търсят с елементарни и слабо ар-

гументирани класификации на методи за анализ, фактори, показатели и резерви.
Теорията, методологията и приложните
аспекти на бизнес анализа на ефективността
също се подценяват в някои „водещи” ВУЗ или
се преподават бегло, посредством „странни” и
с почти винаги елементарни и повърхностни
средства. Математическият и математикостатистическият инструментариум слабо се
използват в преподаването на приложната методология и методика на ФБА.
На решително усъвършенстване подлежи
преподаването на методологията на ФБА. На
базата на нова принципна методическа схема,
изцяло базирана на съвременния финансов
микроикономикс следва да се разработват частни методики, съобразени с отрасловите особености на предприятията.
В някои ВУЗ преподаването на отраслеви
методики или поне на особености на ФБА, отговорно може да се твърди, че е изоставено.
Преподават се предимно застаряващи и стандартни методики, преди всичко ориентирани
към спецификата на промишленото предприятие. Отрасли като селско стопанство, търговия,
фасилити бизнес, кооперативен бизнес и много
други са направо съзнателно или не, изоставени от научно-преподавателска гледна точка.
Разбира се, така по-лесно се поемат огромен брой ангажименти в магистърската степен и се поемат прекалено много часове в дистанционната форма на обучение – за съжаление все от едни и същи преподаватели при липса на каквото и да било конкурсно начало или
алтернативност. За какво качество и конкурентоспособност да говорим тогава? Какво правим, накъде вървим?
Анализът на дейността и финансовите отчети на нефинансовите предприятия може да се
преподава на много по-високо ниво. Анализът
на финансовите отчети на нефинансовите
предприятия може да се преподава позадълбочено от гледна точка на анализа на разходите, приходите и финансовите резултати
(CVP Method of Analysis).
В Р. България не се наблюдават все още
модерни решения в посока на научноизследователската и научно–преподавателската работа
по анализ на счетоводния баланс (Balance
Sheet Analysis), а така също и по отношение на
анализа на паричните потоци по прекия и косвения методи - (Cash Flow Method of Analysis).
Анализът на паричните потоци може да даде на
студентите богат арсенал от знания за финан379
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совия потенциал, стратегия и тактика на предприятието.
Задълбоченото преподаване по линия на
паричните потоци от инвестиционна, финансовата и оперативна дейност би дало възможност
за придобиването на знания за инвестиционната
и оперативна стратегия и тактика на предприятието. Анализът посредством елементарни
сравнения и установяване на нетното нарастване или намаление на паричните потоци се преподава повърхностно и недостатъчно задълбочено. Ако анализът на паричните потоци не се
преподава чрез съвременен математически
инструментариум, не е възможно да се установи и интерпретира вярно логичната връзка
между поведението на видовете парични потоци
и състоянието на отделните разновидности –
инвестиционна, оперативна и финансова дейност на предприятието.
Методиките за ФБА следва решително да
се откъснат от тяхната статичност и да се развиват в динамика. Те трябва да се усъвършенстват в хоризонтален, вертикален и интегрален
аспект.
ФБА и като наука, и като бизнес практика
трябва да се развива и да се допълва в определена (допустима) степен със счетоводството.
Категорично не споделяме тезата, че счетоводството е единствената информационна база на
ФБА.
Не сме съгласни и със „странните интерпретации” на някои автори – т.н. „счетоведи” за
т.н. „Счетоводен анализ”. Според нас, това,
което те влагат в понятието „Счетоводен анализ” е лишено от достатъчно съдържание и
сериозен методически смисъл и логика от гл.т.
на истинския анализ като наука и бизнес метрика и финансово-мениджърска практика.
Противопоставяме се на друга крайна теза, че счетоводството, едва ли не, се покрива и
идентифицира, дори отъждествява с анализа,
като го обезличава като наука и практика. Тази
откровена лъжа се тиражира от някои преподаватели-„счетоведи”, съвсем хладнокръвно, вече
години наред. Това е едно несериозно, грубо,
примитивно и нечистоплътно схващане.
Променящите се и усъвършенстващи се
теория и практика на ФБА и счетоводството
правят обучението на студентите във висшите
икономически учебни заведения труден, противоречив, рискован и високоотговорен процес.
Важно условие за успех в научнопреподавателската работа е сполучливото усъвършенстване на учебните планове и учебните
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програми по съответните дисциплини, както в
бакалавърската степен, още повече в магистърската степен и в дистанционната форма на
обучение. Програмите по „Финансов бизнес
анализ” се нуждаят от модернизация, прецизна
редакция и сериозна преработка. Някои твърдения в тях будят тревога, а защо не и паника.
Нещата трябва да се вземат в сериозни и отговорни ръце.
От друга страна, следва да се усъвършенства арсенала от методи за преподаване, както
и квалификацията на научно - преподавателските кадри.
Със съжаление трябва да признаем, че не
малка част от преподавателите разчитат на
стари знания, не работят върху теоретичното и
практико-приложното си израстване. Математическата и иконометричната им подготовка е
направо под всякаква критика. Творческото им
безсилие пред нетрадиционни математически
методи за анализ не е тайна за никого.
Формите на обучение трябва да се усъвършенстват в съответствие със съответните
международни стандарти и изисквания.
Учебниците, учебните помагала, формите
на контрол и комуникация със студентите също
следва да се развиват адекватно на съвременните изисквания, обективните пазарни реалности, както и с условията на глобална финансова
и икономическа криза.
Конкурсното начало при възлагането на
лекционни курсове и написването на учебници
трябва да се въведе без отлагане и никакви
уговорки.
Учебниците задължително трябва да се издават след широко обсъждане в катедрите.
Така би се избегнало тиражирането на някои
произволни и самоцелни лъжи, „нелепи приумици”, както и на „странни хрумвания” на ред
автори.
В учебните програми по ФБА трябва да
намери подобаващо място и да се утвърждава
активно и настойчиво разграничаване на учебното съдържание от бакалавърската и магистърската степен на обучение. Трябва да се
постави край на всякакво припокриване и повторения на теми и огромни раздели.
Крайно време е принципните постановки
на „Болонския процес” и „Лисабонската стратегия” от пожелание да се превърнат в реалност.
В областта на академичната дисциплина
„Финансов бизнес анализ на предприятието”
(Financial Business Analysis) има богат евро-
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пейски и световен опит. Научното развитие и
модерно преподаване на утвърдения във водещите
университетски
центрове
Financial
Business Analysis поставя вън от съмнение
развитието, утвърждаването и модерното преподаване на „Финансов бизнес анализ на предприятието”.
Преди изучаването на финансовия бизнес
анализ трябва да са изучавани научни дисциплини като висша математика, статистика, финансови изчисления, теория на счетоводството,
обща теория на финансите, респ. финанси на
предприятието. Във фундаменталния блок студентите трябва да придобият познания по макро- и микроикономикс. Още в тази част на
фундаменталното обучение по подходящ начин
е логично да се маркират базисни моменти и
практики, които да улеснят бъдещото изучаване
на ФБА.
Аналогичен ефект трябва да се търси при
изучаването на теория на счетоводството, стопански финансов контрол и бизнес контролинг.
В учебното съдържание на тези науки трябва да
се търсят и обективно да се моделират връзките с финансовия бизнес анализ.
Важно е да се изясни ясно и еднозначно
мястото на анализа в учебното съдържание по
теория на управлението, респ. учебното съдържание по мениджмънт и маркетинг. Вън от
всякакъв субективизъм и лични интереси точно
трябва да се определи хорариумът на лекциите, упражненията, семинарите, и практическите
занимания по визираните дисциплини.
При качествено изграден фундамент много
ефективно се реализира по-късната (надстройваща) магистърска подготовка по дисциплината
ФБА.
Учебната програма по ФБА ясно трябва да
отразява връзките с науките от фундаменталния блок. Отделните тези би следвало да се
представят ясно и възможно по-задълбочено, за
да се придобие представа за цялостния курс на
обучение по дисциплината. Възможно найточно е необходимо да се изяснят средствата и
методите на обучение, както и схемата за разпределение на отделните занятия. При правилно съотношение биха се създали предпоставки
за ефективно обучение и получаване на система от специални знания по ФБА.
Средствата и методиките на преподаване
трябва да бъдат добре изяснени в учебните
планове и в учебните програми по ФБА.
Лекцията по ФБА трябва да бъде дълбоко
теоретично обоснована. Трябва да се избегне

констативно-описателния стил, който е отблъскващ и дълбоко архаичен. Декларативност и
изличен патос отблъскват. Съвременната лекция по ФБА трябва добре да се дозира с примери от практиката. Преподавателят, изнасящ
лекцията, трябва да има богат практически
опит и солидна теоретична подготовка. Назидателните клишета са много отблъскващи и недопустими. Те трябва да отстъпят за сметка на
убедително представяне на националния и световен научен и практически опит в областта на
Financial Business Analysis. Ситуационният подход би бил приет решително и с убеденост от
академичната аудитория. Много добре се приемат примери по ФБА, макро- и микроикономическите параметри, които многократно се
променят.
Традиционната беседа-изложение би следвало да отстъпи на широкото използване на
технически средства. Трябва да се търсят
средства за установяване на тясна връзка между лекциите и упражненията. Интерес представляват подходящи задания от страна на титуляра на дисциплината по ФБА, които с помощта на водещия упражненията да бъдат реализирани ефективно.
Много добър ефект би дало разделянето
на студентите на групи, имитиращи управленски екипи на различни равнища в предприятието.
В рамките на делови игри се определят лидери
и супервайзори. Тези екипи трябва да се поставят в режим на непрекъснато променящи се
условия. Методологическият инструментариум
на ФБА дава възможност за бързо и адекватно
моделиране на стопанската практика.
Ако дадена ситуация се изследва и анализира с помощта на компютърна техника в мрежа резултатите както на лекции и особено на
семинарни занятия биха били много по-добри.
Директно могат да се следят и оценяват знанията и решенията на отделния студент, самостоятелно или в група.
Работата със студентите трябва да осигурява реални възможности за самооценка на
участието в семинарите, деловите игри и ситуациите, разглеждани на ключови лекции. Според Джон Хирпн (USA) ключовите параметри,
дефиниращи самооценката са :
− Пряк (директен) или непряк! Водещият
насочва или поощрява групата;
− Интерпретиращ или неинтерпретиращ.
Водещият предлага интерпретация или
оставя студентите сами да инерпретират резултатите;
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−

Противопоставящ се или непротйвопоставящ се – атакува, критикува или
поощрявач;
− Катарзис (взривяване) или некатарзис
(невзривяване) – водещият стимулира
или не емоционалните изяви);
− Конструктивен или деструктивен подход – водещият оптимизира или се
противопоставя на структурата на групата в конфликтната ситуация;
− Откритост или неоткритост в подхода
– водещият споделя или не своите
мисли и чувства по време на деловата
игра или проблемна ситуация.
Лидерът в деловата игра трябва да се оценява и подбира от преподавателя по: интелект,
инициативност, самоувереност, „хеликоптерни
качества” (способност да се издигне над ситуацията) и професионализъм.
При разумно разпределение на хорариума, съответстващ с капацитета на титуляра и
асистента по ФБА, би било добре посредством
„IT – мрежа” или на място двамата пряко да
следят решаването на съответната практическа
ситуация или казус.
Независимо от трудностите правилно би
било научно-преподавателските кадри по ФБА
да се командироват временно в предприятия от
стопанската практика, а така също и на подходящи места в чужбина. Така, като им се възлагат съответни задания, те биха могли реално да
повишат своята квалификация и преквалификация. В резултат би се повишило нивото на преподавателската и научноизследователската
работа на титуляра по финансов бизнес анализ
и неговия преподавателския екип със студентите.
Като сравнително нова форма бихме
предложили в рамките на семестъра студентите да реализират курсови работи по задание на
преподавателя по ФБА, като периодично изпращат за проверка своите резултати по компютърна връзка и комуникират в режим „On line”
с преподавателите. Така биха се създали условия за непрекъснато следене на развитието на
процеса на участие на всеки студент, като равностоен участник в деловата игра. В същото
време ефективно се следи подготовка на всеки
студент в „On Line” режим от преподавателския
екип.
Информационните технологии (IТ) в обучението по ФБА дават положително отражение
по линия на мотивацията и ангажираността на
студентите. По време на упражненията и семи382

нарите, студентите, ползващи IТ взаимно се
подпомагат и се чувстват съпричастни по пътя
към общата цел. Това се постига посредством
реализацията на следните задачи:
− Използването на IТ в обучението по финансов бизнес анализ трябва да надхвърли традиционните рамки на работата
с отдавна известни счетоводни програми от типа електронни таблици –
„EXCEL”, без да подценяваме възможностите на приложенията „Бизнес анализ на „EXCEL””;
− Преподаватели и студенти трябва да работят в диалогов режим със специализиран софтуер и редица модули и приложения, даващи възможност за решаването на широк кръг от задачи по финансов бизнес анализ - Z-Score Method
of Analysis, Balanced Scorecard Method
of Analysis, Direct Costing Analysis,
CVP-Method of Analysis, ABC-Method of
Analysis, Cash Flow Method of Analysis,
Sensitivity Analysis, Balance Sheet
Analysis, Profitability Method of Analysis
и много други;
− Специализираният софтуер трябва да
съдържа модули за анализ на оперативната, финансовата дейност, бюджетната, инвестиционната и маркетинговата
стратегия на предприятието;
− Възможностите за генериране на голям
брой разнородни проблемни ситуации
трябва да създават чувство за неограниченост на променливите и вариантите –
обект на анализ, оценка и прогнозиране;
− Възлагането на работа в екип, както и
на курсови работи трябва да става в условията на софтуерен диалогов режим
на работа между студенти и преподаватели;
− Особено важно е използването на мощен специализиран софтуер по финансов бизнес анализ при дистанционната
форма на обучение, както и във висшия
курс на „Магистърска степен на обучение”;
− Преподавателите, поемащи ангажименти към магистърската степен на обучение и особено към дистанционната
форма на обучение трябва сериозно да
се замислят и да си отговорят на въпроса „могат ли да се справят с делови
игри и проблемни ситуации като безп-
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роблемно използват специализиран IТсофтуер”.
По време на лекции, а и по време на упражнения студентите по ФБА трябва да решават подходящи тестови задачи. Тестовете логично и последователно трябва да са синхронизирани с учебното съдържание.
Наред с казусите, курсовите работи, деловите игри и тестовете трябва да са добре обмислени и да са на високо равнище.
Трябва да се създадат условия студента
аргументирано да изказва своето лично становище. Нещо повече, преподавателят трябва да
му осигури условия за убедителна защита по
решението на съответния казус или проблемно
задание публично. Всеки, който се обучава за
мениджър, трябва да умее да се изказва, да
формулира и защитава определени тези, произтичащи от реализирания ФБА.
Ние нямаме право, внедрявайки мощна
система от писмени изпити да отучваме нашите
студенти – бъдещи мениджъри от незаменимото оръжие на живото слово.
Много отговорно следва да се организира
дистанционната форма на обучение по ФБА.
Преди всичко тази форма трябва да бъде
подходящо осигурена с учебници, учебни помагала и дидактически материали.
Икономическите ВУЗ трябва да изберат
много качествени преподаватели, които да провеждат дистанционно обучение.
Консултациите със студентите трябва да
са особено прецизни и на много високо ниво. И
при дистанционната форма трябва да се залага
много на казусите, на практическите примери
на базата на солидна теоретична обосновка и
ИТ. Разпространено е схващането, че учебниците при дистанционната форма трябва едва ли
не да са максимално олекотени, кратки, съдържащи най-важното. Позволяваме си категорично да не се съгласим с това.
Липсата на постоянен контакт с преподавателя налага по-голяма дълбочина на изложението в учебника или помагалото. Разбира се,
учебното съдържание трябва да е максимално
привлекателно и достъпно.
Консултациите трябва да са поне на две
фази. При първата да се обърне повече внимание на изясняването на трудни и сложни моменти. При втората фаза трябва да се реализират казуси, делови игри и практикуми, не полеки от тези при редовната форма на обучение
по ФБА.

Само при такъв подход би се уеднаквило
до голяма степен качеството на подготовката
по ФБА както при бакалавърската, така и при
магистърската степен, а така също и при дистанционната форма на обучение.
Според специалисти у нас и в чужбина и
при дистанционната форма на обучение (макар
и все още, според някои, поради недобра организация и изпълнение от инертни преподаватели, твърде спорна) има място за широко използване на компютърни презентации и мултимедийно обучение.
Това е подходящ подход и той може да се
използва в адекватна среда в процеса на дистанционно обучение по ФБА.
Мултимедийното обучение е подходящо
при подготовката на специалисти по финансов
бизнес анализ поради възможността да се стимулира тяхното аналитично мислене с делови
игри, казуси и PС симулации с „безкрайна”
множествена промяна на параметрите.
Съвременно и умело комбинирано с IТ
представяне на лекционния материал би осигурило:
− илюстриране етапите на различните
сценарии на фирмено поведение и алгоритми за факторен анализ;
− визуализиране на схеми за структуриране, класификация и моделиране на
взаимозависимости между различни
показатели, фактори и факторни системи;
− представяне на информационното осигуряване на ФБА – финансовият отчет
в стандартен или преструктуриран, но
законосъобразно вид;
− съставяне
на
функционалноаналитични зависимости с акцентиране
върху: вида, характера и последователността на въздействие, срока на
проявление, йерархичния ранг на измеримите фактори;
− изписване на технологичния модел за
изследване на определена факторна
система;
− алгоритма за метрифициране влиянието на изследваните фактори;
− осъществяване на плавен преход от
теоретичен към приложен материал, от
представения абстрактен формулен
апарат през практическото му тестване
с реални данни до формулиране на
крайните изводи;
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−

концентрирано представяне на входящата информация, (предварителна,
текуща и ретроспективна) по отделни
обекти на финансовия бизнес анализ;
− обработка на информация за анализ в
процес на подготвяне и вземане на
решения за управление на бизнес процеси, явления или показатели;
− подходящо оформяне на крайните резултати, изводи и оценки от Финансовия бизнес анализ.
По дисциплината „Финансов бизнес анализ” от нас, са експериментирани лекции и
семинарни занятия с използване на специализиран софтуер по финансов анализ. На настоящия етап анализът технически се извършва от
студентите в делови игри с помощта на „MS
Excel 2007”. В обозримо бъдеще и заедно с „Le
tableau de bordе d´Analyse Finansiere” – „Инфослайд по финансов бизнес анализ”, резултатите
би следвало да се изпращат на електронен адрес на катедра „Счетоводство и анализ” в
УНСС – гр. София. Очертава се възможност за
контрол върху уменията на студентите за реализация на ефективна (On Line) обратна връзка
с преподавателя.
Друг подход при интерактивното обучение
по ФБА позволява на всички стадии на учебния
процес да се осъществява по “Интернет връзка” поднасяне на материала и поетапно тестиране на степента на усвояването му, постоянни
консултации с преподавателя до дистанционно
провеждане чрез видео и конферентна връзка.
През последните години, макар и все още
на идейна фаза, се работи интензивно по внедряването на автоматизирани информационни
технологии в анализа на стопанската дейност
(Финансов бизнес анализ).
Подготвят се програмни продукти за бизнес анализ, една част от които вече са заложени в специализирани магистърски курсове и се
експериментират частично в учебния процес.
Целта на изследванията и провеждащите
се в катедра „Счетоводство и анализ” разработки по отношение приложението на съвременните бази от данни по ФБА е да се повиши
равнището на автоматизация до нивото на счетоводните IT компютърни технологии.
Очакваният позитивен резултат би трябвало да се търси в няколко направления:
− Интензифициране на учебния процес,
тъй като една огромна част от формулния апарат се реализира с помощта на програмни продукти;
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−

Доразвиване на практико-приложните
аспекти на анализа;
− Създаване на системи за обучение с
IT-модули и специализирани приложения по „BSC Analysis”, „Финансов бизнес анализ на фирмата”, „SWOTMethod of Analysis”, „SWOT-Pest
Analysis”, „EVA” и „WASS-Method of
Analysis”.
В катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС
– гр. София – направлението „Анализ” разработва делова игра „Анализ на предприятието”.
Естествено се стига до извода, че при активните методи на обучение по ФБА посредством „SWOT Method of Analysis” се разграничават приоритетите: „Изключително важно”,
„Много важно”, „Важно”, „Неважно”.
Това става на принципа на разграничаване
на „Силни страни”, „Слаби страни”, „Възможности” и „Заплахи”.
Обективно при активните методи на обучение в областта на „Финансовия бизнес анализ
на предприятието” се налага като естествена
необходимост интерактивната делова игра в
мрежа. Тя е форма на конкуренция, но и на
сътрудничество между преподаватели и студенти.
В игрови условия студентите – анализатори търсят и моделират адекватни пазарни и
финансови решения. Чувстват се ангажирани и
удовлетворени.
Обучението по ФБА в икономическите ВУЗ
трябва да се базира на задълбочена теоретикометодологична подготовка. Същевременно студентите следва да придобиват устойчиви - стабилни навици за решаване на различни практически задачи в нестандартни ситуации.
Отличната реализация на обучението по
ФБА в съответствие с високите критерии на
„Болонския процес” и „Лисабонската програма” предполага ерудирани и много подготвени
преподаватели, способни, с лично обаяние и
сериозни научно-педагогически умения и потенциал да прилагат активни форми и методи
на обучение. Те трябва могат сериозно и категорично да мотивират студентите към ефективен учебно-изследователски процес.
Само в такива условия и среда може да се
очаква устойчиво развитие и усъвършенстване
на обучението по ключова научно-приложна
дисциплина като „Финансов бизнес анализ на
предприятието”.
На настоящия етап все още се наблюдава
значително повторение и в немалка степен при-

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ С КВАЛИФИКАЦИЯ ПО „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ (БИЗНЕС) АНАЛИЗ” В …

покриване на учебното съдържание по ФБА
(„Финансово-стопански анализ”) от бакалавърската в магистърската степен на обучение.
Възникват редица въпроси за необходимостта от преподаването в магистърската степен на обучение, а респ. и в дистанционната
форма на нетрадиционни учебни дисциплини
като:
− „Финансов бизнес анализ на търговската фирма”;
− „Стратегически анализ и позициониране на предприятието в пазарното пространство”;
− „Ситуационен анализ – разходи – ползи – силни – слаби страни – заплахи –
възможности – SWOT Method of
Analysis”;
− „SWOT Method of Financial StateBalance Sheet Analysis”;
− „Анализ на паричните потоци във връзка с дейността на фирмата – Cash
Flow Analysis”;
− „Анализ на финансовата стабилност на
фирмата и оценка на риска от несъстоятелност – Z-Score Method of
Analysis”;
− „Балансиран корпоративен бизнес анализ на ефективността – Balanced
Scorecard Method of Analysis”;
− „Функционален стойностен анализ на
разходите”;
− „Приложение на клъстерния анализ и
бизнес метрика при финансовия бизнес
анализ на фирмата”;
− „Финансов бизнес анализ на фирмата
с използването на теорията и методологията на „размити множества”;
− „Финансов бизнес анализ – стратегическо, тактическо бюджетиране и бизнес план на фирмата”;
− „Финансов бизнес анализ на малките и
средни предприятия”;
− „Финансов бизнес анализ на фирмите
от основните отрасли”;
− „Използване на съвременни ППП и IT
във финансовия бизнес анализ”.
Преподаването на нетрадиционен спектър
от дисциплини в областта на финансовия бизнес анализ е свързано с подготвянето на ерудиран, подготвен и мощен кадрови потенциал
от качествени преподаватели – с много богата
научна и практическа подготовка.

На настоящия, на места, все още продължава порочната практика едни и същи преподаватели да се самооториризират с права и да се
изживяват като едва ли не „единствени и пожизнени титуляри”, както на лекциите, така и
упражненията по редица дисциплини, в т.ч. и по
„Финансов
бизнес
анализ”
(„Финансовостопански анализ” и „Анализ на финансовите
отчети” – б.а.).
Това явление се наблюдава често, както в
магистърската степен на обучение, така и в
сферата на дистанционното обучение, което
ако продължава да бъде среда за такива процеси има реална и необратима опасност шумно
да се компроментнира.
Липсва алтернативност, липсва конкуренция и стремеж към новото, нетрадиционното и
алтернативното – както в учебното съдържание, така и в методите на преподаване финансов бизнес анализ.
Допускат се „рудиментарни” методически
петна в учебното съдържание по „Финансовостопански анализ” и „Анализ на финансовите
отчети на нефинансовите предприятия”, както в
магистърската степен, така и в дистанционната
форма на обучение.
Време е символичното водене на занятия
посредством „кабинетно” възлагане от хабилитиран преподавател на елементарни задачи от
учебник, с елементарно за магистърски курс
съдържание, да се преустанови като крайно
„порочна практика”. На сериозно преразглеждане и дълбоко преосмисляне подлежат както
учебните планове, така и учебните програми по
„Финансов бизнес анализ на фирмата (предприятието)”. Възлагането на лекции, воденето на
упражнения и написването на учебници и учебни помагала по финансов бизнес анализ на
фирмата би следвало да се постави върху основите на задължително конкурсно начало.
Учебните занятия, както в магистратурата, така
и в дистанционната форма на обучение би
следвало да се поставят в съответствие с високите изисквания на общоприетите в Европа
„Болонски процес” и „Лисабонска стратегия”.
Разнообразните форми на комуникация
между студенти и преподаватели в рамките на
ефективен научноизследователски и творчески
процес, значително биха издигнали равнището
на обучение по „Финансов бизнес анализ на
фирмата” в икономическите ВУЗ в Р. България.
Крайно време е да се проведе строг независим одит на научно-преподавателската и
научноизследователската работа по дисципли385
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ната „Финансово-стопански (бизнес) анализ”.
Не може да се върви напред без нов подход и
да се пристъпи към радикални промени и нетрадиционни решения.
Контролът върху научно-преподавателската работа и участието на студентите в различните степени и форми на обучение би следвало да стимулира към творчество, толерантност и позитивно развитие по пътя към придобиване на конвертируеми знания и умения на
европейско равнище.
Извършване на радикално преустройство в
учебната и научноизследователската работа
във ВУЗ с посредствени „личности”, привикна-

ли на „научно-преподавателско вегетиране и
виждащи себе си в науката, а не науката в себе
си” е просто невъзможно.
Промяната е необходима повече от всякога. Към нея трябва да се пристъпи смело, безкомпромисно, без страх и никакво колебание!
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TRAINING OF EXPERTS QUALIFIED IN „FINANCIAL AND ECONOMIC (BUSINESS)
ANALYSIS” IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE LISBON CONCEPT
AND THE BOLOGNA ACCORDS IN THE UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM OF THE
REPUBLIC OF BULGARIA
Marko Timchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The Euro-integration of Bulgaria is a complex and multilayer process in which important role plays the
adaptation of the Bulgarian educational system to the confirmed international standards widespread in the
European Union (EU). At the meeting of the countries-members of the EU in Lisbon in 2000 was adopted an
economy development strategy based on knowledge. In order to be achieved the goals set in the Lisbon strategy
the EU countries united their efforts to change the European economy and to adopt a program for modernization of
the educational systems. They unified for the decision that in 2010 Europe will take up a leading position in
respect of the competitiveness of the educational systems. The leading scopes in this responsible process are
three. They are the elementary, secondary, university education, professional requalification, and the so called
„Lifelong learning”. At the meeting in Bologna in 1999 the ministers of education of 29 countries-members of the
EU, including the Republic of Bulgaria, made the beginning of the formation of European educational space in the
field of university education. Prerequisites were made for popularization of the European university education
system. The adopted document of program – the „Bologna declaration” – systematizes the directions of
development of the university education: adoption of systems with comprehensible and comparable educational
degrees; introduction of a two-degree educational system; formation of a uniform and comparable with the
European credit system mechanism for cretids transfer (ECTS – European Credit Transfer System); creation of a
general model of mobility stimulation by minimization of the factors having a negative effect; stimulation of the
European collaboration in the field of provision of high quality of the university education; and introduction of
European standard parameters in higher education. The report makes a critical assessment of the education in
„Financial and economic (business) analysis” from a point of view of observance of the principles of the Lisbon
strategy and the Bologna Accords in the economic and the branch-oriented universities. A critical review is made
of the processes passing in the degrees „Bachelor”, „Master” and the distance learning. Indicated are a number of
faults and possibilities of expedient decisions with the purpose of improvement of the training process and the
training-research process in the spirit of the Lisbon strategy, the Bologna Accords and the observance of the
European and world standards in the education in „Financial and economic (business) analysis”.
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ВЛИЯНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪРХУ ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (НА ПРИМЕРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПШЕНИЦА
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ)
Таня Георгиева
Икономически университет, Варна
Резюме
Непрекъснатото създаване и въвеждане на нови технологии се използва като критерий за разграничаване
на модерната земеделска система от традиционната. Дифузията на дадена нова технология може да бъде ограничена от много фактори като недостиг на финансови ресурси, неадекватен размер на земеделското стопанство, нестабилна доставка на ресурси и пр. Цел на статията е, въз основа на анализ на връзките между
обучението в типичните му форми и реализацията на различни технологични иновации, да се направят изводи
относно влиянието на обучението върху иновативността на земеделските стопани в конкретна географска област на Р. България, а именно – област Добрич. За реализация на емпиричния анализ е осъществено анкетно
проучване. Изследвани са връзки между обучението на земеделските стопани (в т. ч. формално, информално и
неформално) и реализацията на иновации в областта на производствените технологии.
Ключови думи: обучение, иновационен процес, иновационен потенциал, земеделие
Key words: education, innovative process, innovative potential, agriculture

Увод
В динамична технологична среда се налага
икономическите агенти да се настройват към
неравновесието, създадено от въвеждане на
иновативни материали, производствена техника
и потребителски възможности. Тези процеси са
свързани с вземане на решения за внедряване
на нови технологии с несигурни резултати и
фиксирани разходи по внедряването. Някои
земеделски производители вземат такива решения по-често от други. В настоящата разработка допускаме, че разликите в степента на адаптиране към промените в средата могат да бъдат в голяма степен обяснени с различните нива на обучение на земеделските стопани.
Цел на статията е, въз основа на анализ на
връзките между обучението в типичните му
форми и реализацията на различни технологични иновации, да се направят изводи относно
влиянието на обучението върху иновативността
на земеделските стопани в конкретна географска област на Р. България, а именно – област
Добрич.
Данните в настоящото изследване се базират на проведено анкетно проучване относно
иновационните процеси в производството на
пшеница в област Добрич. Приложен е модел
на квотна извадка според критериите стопанско-организационна форма и териториален размер на стопанството. Анкетирани са 64 земеделски производители, при квота 20% от всяка
група.

1. Терминологични уточнения и методика на
изследването
Поради нееднакво дефиниране и тълкуване
на термини от сферата на обучение на възрастни в нормативната уредба и практиката в Р.
България и други страни от Европейски съюз,
считаме, че е уместно да внесем някои терминологични уточнения.
Понятието „обучение” разбираме като
„процес на предаване и усвояване на знания и
умения, предназначени за определена професионална, социална и лична сфера” [1]. През
последното десетилетие европейската политика
и практика [2] акцентира върху развитието на
три основни групи целенасочено обучение, а
именно – формално, неформално и информално обучение.
Термина „формално обучение” разбираме
като обучение, което се извършва в организирана и структурирана среда (в средно/висше
училище, център за професионално обучение и
др.) и е изрично обозначено като обучение (по
отношение на цели, време и ресурси). Формалното обучение е съзнателно от гледна точка
на обучавания. То води до получаване на признат документ (диплом, свидетелство, удостоверение) [1].
Неформалното обучение е елемент от
планирани, но не изрично като обучителни дейности (от гледна точка на учебни цели, учебно
време и помощ), които обаче имат важни обучителни елементи. Неформалното обучение е
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преднамерено от гледна точка на учещия и не е
самостоятелно. То обикновено не води до издаване на сертификат или удостоверение. Неформалното обучение понякога са определя
като полуструктурирано обучение [1].
Информалното обучение се извършва без
участието на преподавател, извън рамките на
формалната образователна система и на неформалното обучение (организираните курсове, семинари, лекции, конференции и др.).
Произтича от опита и промените в ситуациите и
намира място в ежедневието и трудовата дейност. То не е организирано или структурирано
(по отношение на целите, времето или помощта при ученето). Информалното учене в повечето случаи е непреднамерено от гледна точка
на перспективата на обучавания и не води до
издаване на удостоверение. Позволява на личността да достигне по самостоятелен път до
знания и умения. Определя се още като придобиване на опит или случайно обучение [1].
Измерители на равнището на формалното
образование в стопанствата са наличие у стопанина на дипломна квалификация в областта
на селското стопанство, образователно равнище на стопанина и наличие на специалисти,
неангажирани със стратегическото управление
на стопанството.
Нивото на неформалното образование е
измерено посредством честотата на потоците
по комуникационните канали, по които стопаните получават неформално обучение от свързаните участници в иновационната система.
Честотата е измерена посредством средна
аритметична от рангови коефициенти, отразяващи съответно ежегодно обучение, обучение
не всяка година и липса на обучение. Иновационните партньори и комуникационните канали,
по които производителите получават неформално обучение в спецификата на достъпните
нови технологични практики са изведени въз
основа на неструктурирано дълбочинно интервю с производители от изследваната географска област.
Показатели на информалното образование
са наличният професионален опит (измерен с
брой години, в продължение на които стопанинът управлява земеделско стопанство) и честота на самообучението посредством наблюдение
на практиките на другите производители и
преглед на средствата за масова информация.
Като обобщава резултатите от няколко изследвания на връзката „обучение – иновативност”, Pannell и други доказват, че обучението
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оказва влияние върху всички стъпки от иновационния процес в земеделското производство
[3]. На тази база в настоящото изследване изучаваме връзката на този фактор с всички етапи
от процеса на внедряване на нови технологии в
земеделското производство, а именно – формиране на осведоменост у стопаните; изпробване и внедряване в производството.
За да се установи кои аспекти на различията в образованието на стопаните определят
разликите в равнищата им на осведоменост за
създадените в сферата на науката и техниката
новости са осъществени анализи на ковариацията. Независими променливи са „честота на
неформално обучение от свързаните участници
в иновационната система, образователно равнище”, „наличие у стопанина на дипломна квалификация”, „опит в областта на производството” и „честота на самообучението” и зависима
променлива „равнище на осведоменост на стопаните за създадените в сферата на науката и
техниката новости”. Равнищата на осведоменост са установени въз основа на брой технологични практики от включените в предварително изготвена анкетна карта, за спецификата
на които стопанина е осведомен.
За да се установи силата на главното въздействие на различните видове обучение върху
нивото на изпробване и внедряване на нови
технологии в стопанствата са осъществени
анализи на ковариацията. Независими променливи са както посочените измерители на равнището на обучение в стопанствата, така и други фактори на иновационния потенциал на стопанствата от изследваната съвкупност, а именно: „отношение на стопаните към риска”; „отношение на стопаните към нововъведенията в
производството”; „териториален размер на
стопанството”; „достъп до кредитни ресурси
и/или субсидии (за материали и машини)”;
„равнище на осведоменост на стопаните” и зависими променливи „равнища на изпробване на
нови сортове, химични препарати, торове и
сеитбообороти” и „равнище на внедряване на
нови технически средства”. Равнищата на изпробване (внедряване) са установени въз основа
на броя технологични практики от включените в
анкетната карта, които са изпробвани (внедрени) в стопанството.
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2. Резултати от емпиричен анализ на връзката
„обучение – реализация на технологични иновации” в контекста на земеделието в област
Добрич
В резултат на анализа влиянието на изследваните фактори, върху равнището на осведоменост на стопаните за спецификата на новостите в селекцията се налагат следните изводи. Цялостното въздействие на факторите върху равнището на осведоменост на земеделските стопани е статистически значимо. От 77,8
до 90,1% от разсейването на значенията на
зависима променлива може да бъде обяснено с
влиянието на изследваните независимите променливи.
Изследваната зависима променлива (равнище на осведоменост за нови сортове) е закономерно повлияна от образователното равнище
на стопаните (правим този извод въз основа на
стойността на коефициента на детерминация
Еta squared – Eta squared = 0,690), наличието
на дипломна квалификация в областта (Eta
squared = 0,178), честотата на неформалното
(Eta squared = 0,138) и информално обучение
(Eta squared = 0,133). Не е установено статистически значимо влияние на опита на стопаните
в областта на производството на пшеница върху изследваната зависима променлива.
Въз основа на данните за влиянието на изследваните фактори върху равнището на осведоменост на стопаните за новостите в областта
на химизацията и торенето правим следните
изводи. Цялостното въздействие на факторите
върху равнището на осведоменост на стопаните е статистически значимо. От 80,7 до 89,9%
от вариацията в равнищата на осведоменост,
може да бъде отдадена на съвместното им влияние. Установено е закономерно взаимодействие между независимите променливи „образователно равнище на стопанина” и „наличие на
дипломна квалификация в областта” и между
„образование на стопанина” и „интензивността
на неформалното обучение” при обуславянето
на резултата. Статистически значимо е главното въздействие на факторите „образователното
равнище на стопанина” (Eta squared = 0,246)
и „наличие на дипломна квалификация в областта на селското стопанство” (Eta squared =
0,676). Не е установено статистически значимо
главно въздействие на останалите изследвани
фактори върху резултата.
Въз основа на анализ на влиянието на изследваните фактори върху равнището на осведоменост на стопаните за новостите в областта

на сеитбооборотите правим следните изводи.
Цялостното въздействие на факторите, върху
резултата, е статистически значимо. От 60,7 до
77,5% от вариацията в значенията на равнището на запознатост на земеделските стопани
може да бъде обяснена с влиянието на изследваните независими променливи. Не е установено закономерно взаимодействие между факторите при обуславянето на резултата.
Равнището на осведоменост на стопаните е закономерно повлияно от информалното обучение, в
т. ч. опита в областта на производството на
пшеница (Eta squared = 0,616), интензивността
на самообучението чрез средствата за масова
информация и наблюдение на опита на другите
производители (Eta squared = 0,264), както и
от честотата на получаваното неформално
обучение от останалите участници в иновационната система (Eta squared = 0,178).
Получените данни за влиянието на факторите върху равнището на осведоменост на стопаните за новости в областта на техниката, налагат следните изводи. Цялостното въздействие
на изследваните фактори, върху резултата, е
статистически значимо. От 60,4 до 78% от вариацията в значенията на равнището на осведоменост за новостите в областта на техниката, може да бъде обяснена с влиянието на изследваните независими променливи. Установено
е закономерно взаимодействие между факторите „образование на стопанина” и „честота на
неформалното обучение за новости в областта
на техниката”. Факторите „интензивност на
неформалното обучение” (Eta squared =
0,351) и „честота на самообучението” (Eta
squared = 0,276) оказват закономерно влияние
върху равнищата на осведоменост. Не е установено статистически значимо главно въздействие на останалите независими променливи
върху резултата.
По отношение на равнището на изпробване на нови сортове пшеница, цялостното въздействие на изследваните фактори е статистически значимо. От 89,6 до 95,4% от разсейването на значенията на резултативната променлива може да бъде отдадено на въздействията
на независимите променливи. Установено е
закономерно взаимодействие между факторите
„образователно равнище на стопанина” и „наличие на специалисти в стопанството”; „образователно равнище” и „отношение към нововъведенията”; „образователно равнище” и „отношение към риска от внедряването на нови сортове” при обуславянето на резултата. Видовете
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обучение, които оказват закономерно главно
въздействие са информално обучение чрез
опит на стопаните в областта на производството на пшеница (Eta squared = 0,670) и образователно равнище на стопаните (Eta squared =
0,263).
По отношение на равнището на изпробване на новите в областта на химизацията и торенето, цялостното въздействие на изследваните фактори е статистически значимо. От 89,2
до 95,4% от разсейването на значенията на
резултативната променлива, може да бъде отдадено на въздействията на независимите променливи. Видовете обучение, които оказват закономерно главно въздействие са придобитите
във формалната образователна система знания
и умения в конкретната професионална област
(преценени въз основа на наличие у стопаните
на дипломна квалификация в областта – Eta
squared = 0,690) и опит на стопаните в областта на производството на пшеница (Eta
squared = 0,463).
Цялостното въздействие на изследваните
фактори върху равнището на изпробване на
новите в областта на сеитбооборотите е статистически значимо. От 78,2 до 90,7% от разсейването на значенията на резултативната
променлива може да бъде обяснено с въздействията на независимите променливи. Обучението, което оказва закономерно главно въздействие върху резултата е професионален опит в
областта на производството на пшеница (Eta
squared = 0,197).
Цялостното въздействие на изследваните
фактори върху равнището на внедряване на
иновативни технически средства е статистически значимо. От 95,1 до 97,8% от разсейването
на значенията на резултативната променлива
може да бъде обяснено с въздействията на независимите променливи. Нивото на формално
обучение (преценено въз основа на образователното равнище (Eta squared = 0,445) и наличието на дипломна квалификация в областта
(Eta squared = 0,719) оказва закономерно
главно въздействие върху въвеждането на
принципно нова техника в производството.
Изводи и препоръки
Първо. Резултатите от настоящото изследване потвърждават съществуващата в специализираната литература теза, че обучението
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оказва влияние върху всички етапи от процеса
на внедряване на нови технологии в земеделието, а именно – формиране на запознатост с
технологиите, изпробване и въвеждане в практиката на стопанствата.
Второ. Осъщественият емпиричен анализ
доказва, че всички изследвани групи обучение,
а именно – формално, неформално и информално, оказват влияние върху иновационната
активност в земеделското производство.
Трето. В някои случаи (напр. при формирането на осведоменост за нови препарати за
растителна защита и техника) е налице е взаимодействие между различните видове обучение
при обуславяне на иновационната активност.
Четвърто. В някои случаи (напр. при изпробване на новости в областта на селекцията) е
налице взаимодействие между равнището на
обучение и други фактори на иновационния потенциал на земеделските стопанства при обуславяне на иновационните дейности.
Пето. Отделните видове иновации и иновационни дейности са в различна степен повлияни
от даден тип обучение.
В заключение, настоящото изследване доказа, че обучението е фактор с ключово значение за реализацията на иновации в разглеждания контекст. Резултатите от настоящия анализ,
заедно с други изследвания на интензивността и
характера на връзката „обучение - иновативност” в аграрния бизнес, биха могли да бъдат
полезни за преосмисляне на тематичните направления и подбора на бенефициенти на научно
обслужване; съотношението между държавните
разходи за формално и неформално обучение,
както и пропорцията между държавни и частни
инвестиции в обучение на земеделски производители.
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Abstract
The continuous creation and introduction of new technologies has been used as a standard for distinguishing
modern agricultural system from a traditional one. Constraints to the rapid diffusion of a new technology may arise
from many sources, such as lack of credit, inadequate farm size, unstable supply of complementary inputs, etc.
Purpose of this paper is to examine the effects of education on the adoption of new technologies within the
farming context in the Dobrich region. Empirical study is realized with farm-level data collected from a quota
sample of households in Dobrich region. The linkages between farmer’s education (including formal, informal and
non-formal) and the degree of implementation of new practices in the field of production technologies are
examined. Results from the empirical study are consistent with the hypothesis that education has a positive
impact on the adoption of new technologies.
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