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Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво развитие,

Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми читатели,

Dear readers,

Уважаеми автори и приятели,

Dear authors and friends,

Вие държите поредния 31-ти обем (брой
4/2011) от научното списание “Управление и
устойчиво развитие”, издавано от 1999 г. от Факултет “Стопанско управление” на Лесотехническия университет.
В този обем на списанието Ви предлагаме пълен текст на третата част от представените доклади пред XIII-та международна научна конференция “Управление и устойчиво развитие”, проведена в периода 25-27.03.2011 г. на Юндола.
По този начин ръководството на Факултет
Стопанско управление на Лесотехническия университет и редакционната колегия на списание
“Управление и устойчиво развитие”, изпълнява
поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува всички представени на
научната конференция доклади и постери, но
поради големия обем в четири тела - 28-ти
(1/2011 брой), 29-ти (2/2011 брой), 30-ти
(3/2011 брой) и 31-ви обеми (4/2011 брой) на
списанието. Всички представени доклади и презентации могат да се намерят на Интернет страницата на Конференцията и на научното списание
„Управление
и
устойчиво
развитие”
(http://oldweb.ltu.bg/conferences/uur/2011/index.
html).
Публикуваме и постъпилите до този момент в
редакцията на научното списание “Управление и
устойчиво развитие”, рецензирани научни статии,
на заявили, но неуспяли да вземат участие наши
колеги, независимо че някои от тези публикации
имат малко по-далечна връзка с утвърдената тематика на конференцията, респективно на списанието. Редакционната колегия приема този компромис в интерес на авторите, като макар и малък
принос за тяхното развитие и израстване.
Същевременно даваме възможност на всички
Вас не само да се запознаете с пълния текст на
изнесените и дискутирани доклади и постери, но и
да публикувате своите изследвания, виждания и
идеи, както по дискутираната на конференцията
тематика, така и по други проблеми на управлението и устойчивото развитие.

You hold serial 31-st volume (number 4/2011)
of the Scientific Journal “Management and sustainable development”, published since 1999 from
Faculty of Business Management at the University
of Forestry, Sofia, Bulgaria.
In this volume you can find the integral text of
the third part of presented papers before the XIII-th
International Scientific Conference “Management
and Sustainable Development”, held in Yundola in
the period 25-27.03.2011.
On this way the leadership of Faculty “Business
Management” and the Editorial Board of Scientific
Journal “Management and Sustainable Development” have manage with the obligation to publish
all presented before the Conference papers and
posters, but in 4 volumes - 28, 29, 30 and 31
(1/2011; 2/2011; 3/2011 and 4/2011) of the
Journal. All papers and presentations could be find
in the Internet site of the Conference and of the
Scientific Journal “Management and Sustainable
Development”
(http://oldweb.ltu.bg/conferences/
uur/2011/index. html).
As well we have published all received in the
Editorial Board of the Scientific Journal “Management and Sustainable Development” papers.
In the same time we offer of all of you not only
to read published papers. You could send to our
journal results of your investigations, ideas and
papers on the issues of management and sustainable development.
Kind regards of all our readers!
Editorial board

Желаем на всички читатели много здраве,
творчески успехи и до нови срещи!
Редакционна колегия
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КОНЦЕПЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Серьожа Косев
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Разгледани са различни понятия и терминологични особености по въпросите за устойчиво развитие на
селските райони. Показани са пътищата за преход към устойчиво развитие: планиране и организация за развитие на селските райони, развитие на самоуправлението, диверсификация на производство; ускорено развитие
на алтернативните видове дейности.
Ключови думи: устойчиво развитие, селски райони, диверсификация.
Key words: stable development, rural regions, diversification.

Увод
Във втората половина на ХХ век учените,
а след това и политиците започнаха да придават голямо значение на проблемите от естествени природни ограничения в развитието на
човешкото общество. През 1992 година на
Конференция на ООН за околната среда /Рио
де Жанейро/ официално беше повдигнат тезис
за необходимостта от осигуряване на балансирани решения от социално-икономически
задачи и проблемите за охрана на околната
среда, природоресурсния потенциал с цел
удовлетворяване потребностите на сегашното
и бъдещото поколение от хора на Земята. Съответствено
беше
въведено
понятието
„sustainable development“, което в превод на
български език означава „устойчиво развитие“. Все пак този превод е приблизителен.
Ако отворим английский речник, то английското понятие „sustai” буквално означава „поддържане на“. Ако се отнесе към развитието
на човечеството, то понятието „sustainable
development“ точно означава развитие, което
не нанася вреди върху околната природна
среда.
Тъй като в българския език не разполагаме с подобно понятие, което намира приложение в английския, то ние използваме
близко по значение понятие, като „устойчивост“. Това понятие предизвиква в нас повече
представа за устойчивост при движение на
различни обекти или развитие на различни
процеси, но ние започваме да го интерпретираме като устойчиво социално-икономическо
развитие, като обезпечаване на положителен
изход от неравномерен процес на развитие.
По този начин, под понятието устойчиво
развитие на обществото трябва да се разбира
развитието, осигуряващо балансирано реше-
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ние на социално-икономическите задачи и
проблеми за съхраняване на благоприятна
природна среда и природно-ресурсния потенциал, с цел задоволяване на потребностите на
сегашното и бъдеще поколенията. Основно и
определящо тук се явява, условието за охрана
на околната среда и природно-ресурсния потенциал на Земята.
Десет години по-късно на следващата
Конференция на ООН през 2002 година
/Йоханесбург/ учените и политиците стигнаха
до заключение, че в условието на съществуваща в този момент бедност на населението
на планетата, възлиза почти на 2/3 от общото
количество. Опитите да се премине към устойчиво развитие на страните и континентите
се сблъскват с много ниско ниво на осигуряване на хората и ниско ниво на образование.
Затова без обезпечаване на нормално ниво на
живот на по-голяма част от населението на
Земята, без повишаване на неговата образованост, едва ли ще бъдат постигнати целите,
поставени през 1992 година.
Резултати и дискусия
Преминавайки към често използваните
понятия „устойчиво развитие на селото“ и
„устойчиво селско стопанство“, се налага да
внесем известно уточнение. Прилагателното
„селско“ има произход от древното понятие
„население – заселено място, където живеят
хора“. По-късно, с развитието и урбанизация
на по-големите населени места, започва да се
използва понятието „град“, а за селска местност се използва понятието на земи и пространства, населени от хора извън тези области
/градове/.
Що се отнася до понятието град, ние
имаме в предвид единствено и само неговото

Серьожа Косев

териториално значение. Под територии имаме
в предвид неговите географски граници, затова и под понятията селска местност и селска
територия, ние имаме предвид едно и също.
Затова селска територия е земно пространство извън пределите на урбанизираните територии, заселени от хора и характеризиращи
се по определени признаци /природни, исторически и др./. Следователно под понятието
устойчиво развитие на селските територии,
трябва да се разбира промяна на живота и
битието на хората, въз основа на балансирано
решение на социално-икономическите задачи
и проблеми при охрана на околната среда и
природно-ресурсния потенциал на селските
територии с цел удовлетворяване потребностите на сегашното и бъдещо поколения.
На база гореизложеното се оказва, че под
понятието устойчиво развитие на селското
стопанство може да се разбира, както устойчивост в икономическо и техническо развитие,
повишаване на производството, повишаване
на неговата ефективност, така и устойчивост
в смисъла на обезпечение на балансирано
природно-ресурсно развитие.
Естествено това са взаимосвързани понятия. Още повече, самото понятие „селско
стопанство“ в сегашно време някои хора използват много по често от преди. Исторически,
под понятието „селско стопанство“ се разбира само собствено производство, свързано с
използване на земята и животните. В сегашно
време ситуацията се променя – на селските
територии, в селските населени места съществува достатъчно сложна инфраструктура с
електрификация, пътища, комуникации и т.н.
Съществуват строителни и други производствени предприятия и организации. Ако това не
е селско, то какво е тогава това стопанство?
Още повече, ако се проведе аналогия с градското стопанство.
Може би е дошло време да се преосмислят някои понятия и термини. Може би под
селско стопанство, трябва да се разбира цялото стопанство, функциониращо на селските
територии? Производството свързано с използването на земи и животни е целесъобразно
да наричаме аграрно /от лат. аgrarius - земен,
свързан със земята/. Това е непривичен термин, но по адекватен по същност „селски“ като производно от понятието „население,
заселено с хора“ би било по правилно да се
отнесе към всичко, което е свързано със сел-

ското население, а не само към техните действия свързани със земята и животните.
Устойчивостта на развитие на аграрно
производство на този етап се води в
повишаване
на
неговата
ефективност.
Повишаване на обемите на производство е
свързано с платежоспособното търсене, а то
от своя страна, за съжаление, не притежава
свойството
на
постоянно
повишаване.
Номенклатурата на аграрното производство
се изменя несъществено, въпреки че в близко
бъдеще се очаква повишаване на енергосъдържаща продукция /рапица, бързорастящи
трайни насаждения и др./. Повишаване
качеството на продукцията основно е
свързано с връщането към екологически и
генетически чисти технологии за възпроизводство на аграрните култури. Затова е
сложно да се говори за едностранно
устойчиво развитие на аграрното производство. Засега, на този етап може единствено да
се
стремим
само
към
повишаване
ефективността на това производство на база
на енерго- и ресурсносъхраняващи технологии, използване на възобновяеми ресурси и
задължително опазване на околната среда.
Устойчивото развитие на селските територии се определя от важни природноресурсни ограничения. Те в определен период
определят възможност за социално-икономическо развитие на селското общество, развитие на селските субекти, природноустройство и др. Това е доста голям спектър от проблеми за нашата страна, като член на Европейския съюз.
Тези проблеми могат да бъдат разгледани в различни аспекти. Например, в един случай могат да бъдат разгледани предимно в
екологически аспект, а в друг случай – изключително в социално-икономически аспект.
В развитите страни, които вече са извършили дискусии по същността на проектите в
селските местности е направено групиране на
проблемите при развитие на селските територии в две направления:
- устойчиво
развитие
(sustainable
development), изцяло екологическо
направление в съответствие с термина „sustainable - устойчив“;
- селско развитие (rural development ),
свързано със социално и комплексно
развитие на селските местности в съответствие с термина „rural – селски“.
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При нас, след като се възползвахме от
английския превод на терминологията, ние
фактически
разширяваме
цялата
проблематика при развитие на селските
територии.
При
това
проблема
с
комплексното
/многоотраслово/
развитие
остава съставна част от проблематиката за
устойчивото развитие и включва в себе си
проблемите
на
социално-икономическото
развитие, природно-устройството, съхранение
и
развитие
на
културно-историческата
наследственост и др. Социално-икономическото развитие от своя страна е свързано с
проблемите за развитие на гражданското
общество
и
икономико-производственото
обезпечение на високо ниво на живот и работа
на селските жители.
Засега за нас е важно, кои са найактуалните проблеми, без които ние не
можем да преминем към устойчиво развитие
на селските райони. Именно към това се
отнасят и концепциите за устойчиво развитие
на селските райони, за които ние говорихме.
По наше мнение, първо, на този етап
трябва да се говори за:
- преход към устойчивото развитие на
селските
райони,
развитие
в
хармония с природата;
- второ, трябва да отделим група със
специфични проблеми при развитие
на селските райони, които за
съжаление не могат да се решат със
съществуващи научни направления и
практически действия.
Основни проблеми са:
- планиране и организация на развитие
на селските райони на основа на
саморазвитие;
- самоуправление от активните представители на селското общество;
- диверсификация
на
аграрното
производство, развитие на алтернативни видове стопанства;
- развитие на консултативна дейност
по селата;
- маркетинг на селските територии и
др.
В
нашата
страна
имаме
голямо
разнообразие от условия и възможности за
развитие на селските райони, в зависимост от
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доста субективни фактори. Затова без оценка
на потенциалите на конкретни територии е
невъзможно да се разработят стратегии за
развитие на отделните селскостопански
региони и отрасли. Без типологизация на
селските райони по техните почвеноклиматични
и
икономическо-географски
потенциали е невъзможно да се развиват
селските райони. В мащабите на нашата
страна би следвало, например, да извършим
следните изследвания:
- на какви територии ще намери
приложение ефективното аграрно
производство;
- на кои територии са заложени
потенциали за развитие на алтернативни видове производство;
- на какви територии е целесъобразно
затваряне
на
някои
видове
нерентабилни производства, изключвайки свързаните с развитието на
други видове дейности, за които
селските райони имат осигурени
природо-икономически ресурси.
Заключение
За
решаване
на
гореизброените
проблеми е необходимо формиране на ново
научно направление и съответстващи научни
дисциплини, необходимо е решение на
въпросите за подготовка и преподготовка на
необходимите кадри, на местното управление,
а така също и консултативни служби.
Необходимо е съответстващо организационно правово оформяне на действията по
прехода към устойчиво развитие на селските
райони, вероятно в специално оформени
закони на Република България.
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CONCEPTS FOR RURAL REGIONS STABLE DEVELOPMENT
Seryozha Kosev
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Various notions and terminological peculiarities have been drawn attention to and especially those regarding
rural regions stable development. Certain directions have been pointed out that would lead to a transition of steady
development: planning and organizing advancement of rural regions, progressive self-government, diversification of
production; accelerated development of alternative activities.
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КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Ивелина Жечева-Радева
Сметна палата, София
Резюме
Програмата за развитие на селските райони се очертава като сериозно предизвикателство за страната ни,
свързано с подпомагане подобряването на конкурентоспособността и ефективността в селските райони. Целта
на настоящия доклад е да разгледа и оцени предприетите мерки на институционално ниво на ангажираните
структури с координацията и контрола на Програмата за развитие на селските райони и да даде насоки и предложения за оптимизиране на отделните етапи на управление. Усвояемостта на средствата по Програмата изисква не само засилване на контролните функции, но и повишаване на доверието на потенциалните бенефициенти, подобряване на публичността и прозрачността в институционалните механизми за управление и контрол.
Ключови думи: координация, контрол.
Key words: coordination, control.

Увод
Приоритетното насочване и усвояване на
средства в областта на земеделието и селското
стопанство и регионалната политика, отнасяща
се до селските райони в България като страна
членка на ЕС се реализира чрез Програмата за
развитие на земеделието и селските райони.
Въз основа на извършеният анализ в този сектор в предприсъединителния период Програмата е изградена съобразно приоритетите и Стратегическите насоки на Общността.
Целта на настоящия доклад е да разгледа и
оцени предприетите мерки на институционално
ниво на ангажираните структури с координацията и контрола на Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) и да даде насоки и
предложения за оптимизиране на отделните
етапи на управление.
Усвояването на значителния финансов ресурс по ПРСР изисква целенасочени усилия от
страна на България за координиране и адекватно прилагане на мерките в изпълнение на заложените приоритети. Правната рамка регламентираща отговорните структури и институции, за подготовка на програмните документи и
изпълнение на мерките са посочени в Регламент на Съвета 1698/2005 г. Институционалното управление на Програмата в съответствие
с посоченият регламент дава значителна свобода при избора на страната ни на отговорни институции и звена при нейното прилагане. Важно
условие и основно изискване е приемането на
необходимите нормативни и административни
разпоредби за осигуряване на ефективна защита на финансовите интереси на Общността.
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Институционални аспекти на управлението на
публичните разходи за селско стопанство и
развитие на селските райони
В качеството си на отговорна институция
по прилагане и реализиране на политиката в
областта на земеделието е Министерство на
земеделието и храните. Нейните отговорности
в съответствие с европейската регламентация
са подготовка на програмните документи за
развитие на селските райони в програмния период 2007-2013 г. Отговорностите на министерството са свързани с инициирането и предлагането на необходимите законодателни промени при прилагане на ПРСР, изграждане на
подходящи системи за управление и контрол с
оглед ясно разпределение и разделение на
функциите между управляващия орган, сертифициращия орган и останалите структури
включени в прилагането на политиката за развитие на селските райони.
При подготовката на програмата структурата определена за Управляващ орган на ПРСР
е дирекция „Развитие на селските райони” в
МЗХ. Значителна част от нейните отговорности
са свързани с:
- Избор на дейности за финансиране по
Програмата, които да съответстват на
приложимите критерии за подпомагане;
- Създаване и поддържане на система за
събиране и поддържане на данни за
наблюдение и оценка и проследяване
на мониторинговите индикатори;
- Гарантиране, че бенефициентите и
другите отговорни органи, ангажирани
по изпълнението на ПРСР, са инфор-
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мирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето на помощта,
поддържане на отделна счетоводна
система свързана с програмата и яснота с изискванията за предоставянето
на данни на управляващия орган и записването на всички продукти и резултати;
- Проследяване за спазването на съответните срокове при оценяване прилагането на Програмата в съответствие с
Общата рамка за наблюдение и оценка
и предоставяне необходимата информация на съответните национални
власти и ЕК.
Едно от основните задължения на тази дирекция е осигуряване на публичността и прозрачността по програмата и осигуряване на необходимата информация за ефективното изпълнение на мерките на Разплащателната агенция. С това е ангажиран отдел „Програмиране,
координиране, наблюдение и оценка” в дирекция „Развитие на селските райони”, която изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение. Секретариата на Комитета
за наблюдение отговаря за цялостното оперативно координиране и осигуряване на административна подкрепа на Управляващия орган.
Съсредоточаването на всички тези функции, като Управляващ орган изисква добра координираност и оперативност при вземане на
решения. В тази връзка функциите по стратегическо управление и наблюдение към Управляващия орган се изпълняват чрез Управителен
съвет, създаден със заповед на министъра на
земеделието и храните. Съветът се председателства от министъра и включва като членове
директорите на всички дирекции на МЗХ, пряко
свързани с прилагането на ПРСР. Колективният
характер при вземане на решения от страна
Управляващия орган при решаване на стратегически въпроси по прилагането на програмата
осигурява в голяма степен, обективност и оперативност при вземане на решенията.
Изискванията на регламент 1290/2005 г.
поставя условия за изграждане на акредитирана
Разплащателна агенция, която да поеме оперативната работа по прием, обработка и изплащане на проектните заявления.
Имайки в предвид огромният финансов
ресурс, който се управлява за седемгодишния
период от двата Структурни фонда ЕЗФГ и
ЕЗФРСР, и отговорностите, които са вменени
на Управляващия орган, както и наличния ад-

министративен капацитет се налага делегиране
на част от тези функции.
Това се извършва чрез договор между Управляващия орган на Програмата и Разплащателната агенция подписан през април 2008 г. В
договора се акцентира върху конкретните задължения по функции и дейности по отношение
на ПРСР, периодичността на докладите от РА
към УО.
Тези дейности са обединени в три основни
функции на Разплащателната агенция като:
- Обявяване на прием и приемане на
проектни предложения;
- Разглеждане на проектните предложения и одобряване и контрол на плащанията, включващо административен
контрол и проверки на място;
- Извършване на плащанията;
- Осчетоводяване на плащанията – вписване на всички плащания на РА в отделни сметки за отчитане на разходите
от ЕЗФГ и ЕЗФРСР;
- Създаване на информационна система
за периодично сумиране на разходите
и изготвяне на съответните отчети към
ЕК.
Периода на одобрение на Програмата от
2007 г. до февруари 2008 г. и стартирането на
първите мерки по нея, изправя пред сериозни
предизвикателства основните институционални
структури по нейното управление.
Основните проблеми, пред които се изправя Разплащателната агенция и Управляващия
орган може да бъде разгледан в няколко насоки. От една страна ПРСР за България е изключително амбициозна по своя характер, тъй като
от възможни 36 мерки по Регламент, които да
бъдат насочени в приоритетни направления,
България избира да подкрепя 30 мерки. Седемнадесет от тези 23 мерки са стартирани между
април 2008 и януари 2009 г., останалите са
предвидени за въвеждане преди края на 2009 г.
Така се намалява потенциалната ефективност
на ПРСР за справяне с ключовите предизвикателства пред развитието на селските райони.
Администрирането на всяка отделна мярка
блокира административни ресурси и изисква от
потенциалните получатели на подкрепата да се
запознаят със специфичните за мерките разпоредби по прилагането и изпълнението. Същевременно натрупаният голям брой проекти от
първите приеми на Програмата, в продължение
на години не се разглеждат поради недостиг на
човешки ресурс в Разплащателната агенция. От
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тук произтича и проблема за информираността
и публичността, като бенефициентите не са
наясно със състоянието на обработка на проектите им.
От друга страна едновременно стартиране
на голям брой мерки не дава възможност за
подготовка на съответните нормативни изисквания за прием и обработка на заявления, които да са максимално адаптирани към приоритетите на Програмата. От тук произлиза и друг
сериозен проблем по отношение на координираността и оперативността при вземане на решенията от страна на УО и налагане на необходимите промени. Чрез делегирането на част
от функциите на РА с договора между УО и
Разплащателната агенция се създават допълнителни административни затруднения от гледна
точка на администриране на мерките изразяващи се в:
- Затруднения при идентифициране на
проблемни области по прилагане на
нормативната уредба по мерките;
- Иницииране на необходимите промени
за олекотяване на процедурата по кандидастване;
- Преразпределение на бюджети по мерки и оси;
- Тежка съгласувателна процедура по
откриване и закриване на мерките,
особено в условия на заявен свръх интерес от бенефициенти по някой мерки;
- Забавяне вземането на решения от
оперативен порядък поради необходимост от съгласуваност на решенията с
УО.
- Ненавременно информиране на УО от
РА за възникнали затруднения при обработка на досиетата и внасяне на
данните в информационната система;
- Извършване на едни и същи по характер проверки не гарантиращи, ефективност на приложените контролни
процедури.
Част от тези изредени проблеми свързани
с делегираните от УО на РА права и задължения са ясно определени в договора, но липсва
достатъчно време и ресурс за адаптиране на
структурата на Агенцията в изпълнение на тези
отговорности. Също така липсва изграден механизъм за упражняване на контрол по пълния
обем на делегираното. Това от своя страна налага и извода, че реалното усвояване на подкрепата от ЕЗФРСР по четирите оси ще бъде
12

сериозно предизвикателство за България. Помощта от ЕЗФРСР се предоставя изключително
на база възстановяване на средства и за всички
годишни суми, отпуснати от ЕЗФРСР, като се
прилага правилото „n+2”, според което ЕК
автоматично отменя поетото задължение от
обхвата на съответния годишен ангажимент по
отношение на сумите, за които не са получени
приемливи заявления за плащане до края на
втората година след годината на ангажимента.
Изпълнението на българската Програма за развитие на селските райони от гледна точка на
изплатени суми започна съвсем наскоро и това
генерира сериозен риск за нейната ефективност и структури за усвояване на средствата.
Опростените процеси и процедури за кандидатстване и одобрение намаляват разходите за
подготовка, подаване и обработка на заявленията за подпомагане и исканията за възстановяване на средства, както и необходимостта от
координиращи действия между институциите за
вземане на оперативни решения.
Компетентен орган за акредитация на Разплащателна Агенция, Сертифициращ орган и Одитиращ орган
За Компетентен орган по ПРСР е определен министърът на земеделието и храните,
който е оторизиран да разрешава и да отнема
акредитацията на Разплащателната агенция
(РА). В това му качество министърът определя
Сертифициращ орган, наблюдава и контролира
съответствието на дейността на РА с критериите за акредитация.
Европейската регламентация дава възможност на страната ни по отношение на Сертифициращия орган на Програмата да бъде избран
на институционално ниво или съответно да бъде частна организация. Отговорностите на сертифициращия орган са свързани с удостоверяване на верността, пълнотата и точността на
сметките на акредитираната разплащателна
агенция, както и за гарантиране на сигурността
и надеждността на информационните системи
на Разплащателната агенция. Сертифициращият орган всяка година изготвя констативен доклад, който удостоверява, че:
- Процедурите за Разплащателната агенция се спазват и са в съответствие с
критериите за акредитация;
- Годишните сметки са верни, точни и
пълни;
- Финансовите интереси на Европейската общност са защитени;

Ивелина Жечева-Радева

Препоръките за подобряване на дейността на РА се изпълняват.
В изпълнение на своите задължения през
2007 г. и 2008 г., МЗХ провежда тръжна процедура за избор на сертифициращ орган, като е
избран Грант Торнтон ООД България. В съответствие с подписаният договор с МЗХ Грант
Торнтон заверява сметките на Разплащателната
агенция за посочените две години. За следващите три години след проведена нова тръжна
процедура е избран нов сертифициращ орган
Делойт. За 2009 г. отчета на РА е заверен без
резерви. Информацията по отношение на годишните отчети се предоставя на Управляващия
орган и РА за вземане на необходимите корективни мерки при констатиране на пропуски и
несъответствия.
Изборът на сертифициращ орган извън
структурата на МЗХ дава възможност за независима и обективна оценка по отношение на
верифициране на разходите и заверка на годишните отчети на Агенцията, но от друга
страна възлагането на годишната сертификация
на различни одиторски фирми през определен
период от време крие риск от гледна точка на
обективността на констатациите и използваните
подходи. Разходите по извършване на тези сертификации от външни одиторски фирми са доста високи и се поемат от националния бюджет.
Това поставя и въпроса за целесъобразността
на тези разходи още повече в условия на тежка
световна финансова криза.
По отношение на Одитиращия орган на
Програмата, първоначално в ПРСР е определено тази функция да се изпълнява от дирекция
„Наблюдение и контрол на Разплащателната
агенция”. За четиригодишния период, в който
функционира тази дирекция, не се извършиха
необходимите структурни административни
реформи и формиране на достатъчен капацитет в изпълнение на тази функция, което подлага на сериозно изпитание ефективното приложение на Програмата.
Към настоящия момент одити се извършват от дирекция „Вътрешен одит” в Разплащателната агенция, чийто правомощия са ограничени само в рамките на ДФ „Земеделие”. Цялостна оценка и одит по Програмата на този
етап не се извършва и съответно не е определен редът по който да се докладва на Министъра на земеделието в качеството на Компетентен орган. Това крие сериозен риск за констатиране на пропуски и несъответствия и вземане
на незаконосъобразни управленски решения.
-

Одити се извършват от независимите институции, като Европейска сметна палата, Сметна
палата на Република България и Европейска
комисия. При констатирани на нарушения от
тези институции, санкциите за страната ни биха
били сериозни.
Изводи и препоръки
Като основни структурни предизвикателства, идентифицирани в аналитичната част на
ПРСР, България се очертават оси 1 и Ос 2 от
ПРСРС. България избира да даде най-висок
приоритет на оси 1 и 3, т.е. на подкрепата,
чрез инвестиционни проекти за сектора, за
преструктуриране и повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и за необходимата икономическа диверсификация. Първо,
в средносрочен план съществува риск за усвояването на средствата поради загуба на доверие от страна на потенциалните кандидати за
подкрепа по програмата. Второ, съществува
потенциален риск за бюджета, в случай, че
поради претовареността на РА се влоши качеството на оценяване и одобряване на заявленията. С оглед на второто е необходимо добре да
се обърне внимание, че всяко одобрено заявления и инвестиция, които след това бъдат определени от ЕК за несъответстващи на насоките за финансиране на програмата, ще трябва
да бъдат финансирани изцяло от държавния
бюджет. Независимо, че броят на сертифицираните инвестиции може да са документирани
изрядно, изпълнението следва да се смята за
незадоволително, ако ЕК изрази резерви по отношение на повече от 2% от сертификациите
на национално ниво. Все пак, с оглед на това,
че в България процесът на одобрение е още в
начален етап, засега не би могла да се направи
оценка на процента на изразените резерви по
отношение на извършените от ДФЗ сертификации.
Българската институционална рамка за изпълнението на ОСП е съгласувана с политиките
и насоките на ЕС. ДФЗ, който е акредитираната
разплащателната агенция за ОСП, изпълнява
функциите си при относително ниски административни разходи по стандартите на ЕС – средно 3% от преведената сума. Все пак изпълнението на ОСП би могло да се подобри като се
направят административни промени, които да
улеснят достъпа на земеделските стопани до
наличните програми. Реалната роля на МЗХ по
предоставяне на указания на ДФЗ за политика13
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та и бюджетирането е доста ограничена. Проблемите с капацитета в МЗХ се открояват найясно при процеса на планиране и управление
на бюджета за собствените национални програми (т.е. тези, които не се изпълняват директно по ОСП). Годишните бюджетни средства се
планират на принципа на допълващото бюджетиране като почти липсва стратегически анализ
на политиката, който да подпомогне разпределянето на бюджетните средства или извършването на оценка на относителното им въздействие върху резултатите в сектора. Независимо,
че МЗХ е отговорната институция по управление на мерките по ПРСР, ситуирането на всички отговорни структури по управление на
Програмата в рамките на министерството не
гарантира добра координация и ефективност
при управлението. Това в известна степен се
явява и затруднение при оперативното управление. Олекотяването на съгласувателните

процедури и предотвратяването на формално
извършените контролни дейности би подобрило
в голяма степен процеса на контрол и въвеждане на ефективни системи за мониторинг на
Програмата.
Литература
1. Отчет за изпълнените на целите на МЗХ за 2009
г. [електронен ресурс] - http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx.
2. Програма за развитие на земеделието и селските райони. [електронен ресурс] - http://prsr.
government.bg/].
3. Програма за приоритетите в развитието на българското земеделие в периода 2009-2013 г.
[електронен ресурс] - http://prsr.government.bg/.
4. Регламент /ЕС/1290/2005 г.
5. Регламент на комисията /ЕС/ 1975/2006 г.
6. Регламент /ЕС/ 1782/2003 г.
7. Устройствен правилник на МЗХ, ДВ бр.52/2010.

CООRDINATION AND CONTROL FOR RURAL DEVELOPMENT
Ivelina Jetcheva-Radeva
National Audit Office, Sofia, Bulgaria
Abstract
Programme for Rural Development, has emerged as a serious challenge for our country, supporting the
improvement of competitiveness and efficiency in rural areas of the country. The purpose of this report is reviewed
and assessed the measures taken at institutional level of active structures with coordination and supervision of
Programs for development of rural areas and to provide guidance and suggestions for optimizing the various stages
of management. Assimilation of funds under the program requires not only strengthening of control functions but
also to increase the confidence of potential beneficiaries, improve visibility and transparency of the institutional
mechanisms for management and control.
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АРЕНДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ЗЕМЯТА
Надежда Петрова
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
С развитие на човешкото общество и с усъвършенстване на техниката и технологиите се увеличава количеството и разнообразието на използваните природни ресурси. Изчерпването им е разрастващ се и задълбочаващ проблем на съвременното общество. Поземлените ресурси засягат сигурността на храните в развиващите
се страни, глобалното екологично равновесие и благоденствието на сегашните и бъдещи поколения. Предизвикателство е да се разработи и насърчи устойчиво и продуктивно използване на земята и да се защитят критичното изчерпване на ресурсите и екосистемите.
Ключови думи: земеделска земя, устойчиво използване, арендни отношения.
Key words: farmland, sustainable use, land lease relations.

Земеделската земя е основен ресурс. Тя е
природно дадена, ограничена по размер, невъзпроизведима и е продукт на многогодишни
почвообразуващи процеси. Притежава качеството плодородие, което е присъщо на почвата,
чрез която растенията се снабдяват с минерални вещества, въздух и вода. При използването
на земеделската земя тя не се износва като
другите средства за производство, а повишава
своето естествено плодородие. В процеса на
нейното използване, влагайки капитал към нея
се добавя т.н. изкуствено плодородие. Естественото и изкуственото плодородие образуват
икономическото плодородие на земеделската
земя. Съчетаването между нея и другите производствени фактори определя протичането на
биологичния и икономически възпроизводствен
процес. Земеделската земя е ограничена, което
налага приспособяване на нови земи за земеделски цели с влагане на допълнителен капитал
и труд. Използването й е свързано с природноклиматични, екологични и икономически условия. Важна е инфраструктурата за осигуряване
на достъп на земеделската техника до поземления участък.
Стопанската дейност води до промяна на
състава и свойствата на почвите, като подобрява, запазва или намалява тяхното плодородие.
Неблагоприятното въздействие на стопанската
дейност върху почвените ресурси се изразява в
три посоки: намаляване на обработваемите земи,
увеличаване
на
деградираните
земи/ерозирани, повърхностно преовлажнени,
кисели и засолени/и замърсяване на почвите с
тежки метали.

Намаляването на почвения фонд е свързано с отнемане на земи за строителство на промишлени обекти, пътища, тръбопроводи и др.
Значителни площи се отнемат при разрастването на градовете, строителството на военни
обекти и др.
Ерозията на почвата е един от основните
фактори за деградация на земите и основен
процес на опустиняването в световен мащаб.
Годишно 3 мил. ха земи се губят в резултат на
почвена ерозия и 2 мил. ха в резултат на опустиняването. Проучванията върху състоянието
на поземлените ресурси у нас показва, че над
80% от обработваемите площи и 15% от горския фонд са подложени на водна ерозия, а 37%
- на ветрова ерозия. От иригационна ерозия
потенциално са застрашени около 50% от поливния фонд на страната. В резултат на ерозията са затлачени и увредени 2000 малки и 32
големи язовира. Най-силно засегнатите райони
са Предбалкана, Крайщето, Източните Родопи.
В тези райони значителна част от земята е
изоставена и не се обработва. Общата средногодишна загуба на земни маси от всички видове
почви в България е приблизително 136 тона на
година, като стойностите и варират от 0,2 до
30 т/ха/год., от които 30-60 млн. тона са разрушени от ветровата ерозия.
Засоляването на почвите е в тясна зависимост с напояването, тъй като не се регулират
правилно подпочвените води и в резултат се
повишава тяхната минерализация. Засоляването съпътства нашите най-плодородни почви,
използвани за интензивно земеделие. Найголеми площи са засолени в Сливенския, Бур-
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гаския, Пловдивския и Великотърновския региони.
Общата площ на генетично киселите почви
възлиза на 56% от територията на страната.
Тревожен е фактът, че интензивно се развиват
процесите на вторично вкиселяване в районите
с активно земеделие - Пловдивски, Пазарджишкия, Софийския, Бургаския и др.
Замърсяването на почвите с тежки метали
е характерно за районите със замърсен атмосферен въздух, значително изхвърляне на
отпадъчни води, интензивна химизация на селското стопанство и с натоварени пътища.
Замърсените обработваеми площи с тежки
метали възлизат на около 470 хил. дка. Найголям е техният дял в Софийска област, Пловдивска, Монтана, Хасковска.
По данни на ИП „Н. Пушкаров” само за
една година чрез ерозионните и поройни водни
оттоци се изнасят хранителни вещества, хумус,
азот, фосфор, калий и други макро и микроелементи в количества, равняващи се на производството на един голям завод за минерални
торове. Наводненията, затлачванията и пробивите на язовири и бедствията предизвикани от
тях са доказателство за постоянните деградационни процеси на екосистемите. Около 17
млн. дка от почвите от селскостопанския фонд
са средно и силно ерозирани, 5 млн. дка - кисели, 4,5 млн. дка - преовлажнени, над 1 млн. нарушени от минна и индустриална дейност,
350 хил. дка - засолени и около 400 хил. дка замърсени.
Решаването на тези проблеми е възможно
по пътя на прилагане на конкретни почвозащитни, агротехнически и противоерозионни
мероприятия и чрез законова уредба за опазване на почвените ресурси, като част от природната среда.
За съжаление трябва да се отбележи, че
неблагоприятните тенденции се запазват, а в
същото време се намалява обемът от извършени мероприятия за подобряване състоянието
на засегнатите територии.
Тази информация показва, че са необходими решителни мерки за борба с почвената
ерозия за опазване на земите и почвите.
Оформянето на малки по размер парцели при
възстановяване на собствеността на земеделските земи създава условия за частично редуциране на ерозионните процеси, но това не е радикално решение на проблема. Необходимо е
да се провежда цялостен комплекс от противоерозионни мероприятия, включващи инженер16

но-организационно-устройствени,
агротехнически, инженерно-технически и биологически.
В нашата страна през последните двадесет
години не се обработват и запустяха милиони
декари земи от поземления фонд, поради неправилно проведена поземлена реформа, безразборно и неконтролируемо строителство,
изсичане и опожаряване на горите, наводнения,
затлачване и преовлажняване, ерозия и деградация на почвите.
Селското стопанство оказва значителен
натиск върху природните ресурси чрез прилаганите практики за използване на почвите, високата консумация на вода и използваните химически торове и продукти за растителна защита.
Промените в българското земеделие от
последните двадесет години доведоха до спад в
употребата на химикали и торове, раздробяване на стопанствата и възстановяване на част от
естествените елементи в селскостопанските
ландшафти, което минимизира негативното
въздействие върху състоянието на почвите. От
друга страна, и интензивното селско стопанство и нестопанисването на земите, имат отрицателни влияния върху околната среда.
За да се развива устойчиво и конкурентно
способно на страните от Западна Европа земеделие в България е целесъобразно да се потърсят форми за пазарно земеделие, позволяващо
прилагането на съвременни технологии с екологична насоченост включващи подходяща механизация и автоматизация, трайно въвеждане
на добри земеделски практики, които ограничават ерозионните процеси - правилни почвообработки, затревявания, подходящи култури и
др. Това налага реализирането на устройствени
планове с елементи на уедряване на масивите.
Осъществяването на земеделска дейност
предполага наличие и стопанисване на земеделска земя. Вариантите на всеки предприемач
или стопанин да стопанисва такава са три: покупка на земя, арендоване на земя и получаване на земя в наследство.
В нашите условия се препоръчва арендуването, тъй като за дребния земеделски производител, голяма част от които са неплатежоспособни, това е единственият начин за разширяване на стопанството. Голяма част от собствениците на земеделска земя нямат възможност или желание да обработват земята си и
отдаването й под аренда е добра възможност за
реализация на собствеността им. Ниските цени
на земеделска земя задържат продажбата й,

АРЕНДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА

което е предпоставка за активиране на арендния пазар.
Арендуването на земя може да се използва
за уедряване и комасиране на земеделски земи. Това е подходяща форма за окрупняване
на земята и уедряване на земеделското производство. Независимо, че подобно решение не е
трайно, подобен подход може да се използва,
ако сключените договори на територията на
едно землище се изравняват по начална дата на
сключване и продължителност. Комасацията е
един от най-скъпите и сложни методи за уедряване на земевладеенето и към нея следва да се
пристъпва, когато са изчерпани другите възможности или най-малко да се прилага успоредно с тях.
Нов начин за уедряване на земеделската
земя и развитие на арендните отношения се
въвежда с приетия през 2003 година Закон за
акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).
България е единствена от новоприсъединилите се страни към ЕС, в която е пренесен
опита на САЩ за решаване чрез АДСИЦ на
тежки проблеми свързани с поземлената собственост и земеползването. Проведените у нас
трудни и грешни реформи доведоха до маломерна, разпокъсана, нерационално персонифицирана поземлена собственост и държавата
търси решение, прибягвайки до помощта на
финансовия капитал в специфичния отрасъл
земеделие, за да се облекчат поземлените отношения, да се създадат предпоставки за съвременно и ефективно производство, да се подобри управлението на отрасъла.
Арендуването на земеделска земя дава
възможност на земеделските стопани да обра-

ботват по-големи парцели земя и постигане на
оптимални размери на стопанството при относително ограничено количество инвестиран капитал. Арендуването на земя е предпоставка
собствения и привлечен капитал да се насочи
към закупуване на машини, животни, интензифициране на производството и по-бърза обращаемост на капитала пред възможността да се
вложи за закупуване на земя. Дава възможност
за въвеждане на практики за устойчиво управление на земеделските и горски земи.
Устойчивото управление на земите означава системна оценка на физическите, социалните и икономическите фактори по такъв начин,
че да подпомогнат и окуражат ползвателите на
земи да избират такива мерки, които увеличават тяхната продуктивност, да са устойчиви и
да отговарят на нуждите на обществото. Фермерите и другите ползватели на земи могат и
трябва да вземат активно участие при планирането на устойчивото управление на земите, като се има предвид техните специални знания по
отношение на проблемите, ограниченията и
нуждите от подобряване управлението на земите. Те трябва да разширяват своите знания за
устойчивите технологии и за приложението на
подобрени процедури за управление на земите.
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LAND LEASE RELATIONS – A FACTOR FOR SUSTAINABLE LAND USE
Nadezhda Petrova
Trakia University, Stara Zadora, Bulgaria
Abstract
With the development of human society and the improvement of technique and technology increased the
quantity and diversity of used natural resources. Exhausted is a growing and deepening problem of modern
society. Land resources affect food security in developing countries, global ecological balance and prosperity of
present and future generations. Challenge is to develop and promote sustainable and productive land use and
protect critical resource depletion and ecosystem
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ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗМИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В АГРОБИЗНЕСА
Виолета Блажева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Все по-голямо значение за европейската политика (след 80-те г. на ХХ век) придобиват опазването на околната среда и природните ресурси. Това налага предприемането на конкретни мерки. Към настоящия момент европейските механизми за контрол върху земеделието в България се свеждат до следните: правила за добра
земеделска практика (Нитратна директива); поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
Програма за развитие на селските райони и „новите предизвикателства” на Общата селскостопанска политика
на Европейския съюз; Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” . Добрата практика представлява
система от правила за гарантиране безопасност и качество на продуктите при производство, търговия, преработка, дистрибуция, транспорт и други дейности. В този смисъл популярност са придобили системи от правила, а именно: добра селскостопанска практика, най-добри земеделски практики, добра производствена практика, добри хигиени практики, добри технологични практики, добри търговски практики и други.
Ключови думи: добра практика, добра земеделска практика, добри производствени практики, добри търговски практики.
Key words: Good practices, Good agricultural practices, Good manufacturing practices, Good commercial
practices.

Увод
Терминът „добра практика” навлиза в публичното пространство в края на 90-те г. на ХХ
век. Той се налага в области, изискващи строги
правила и високи санитарно-хигиенни норми
(първоначално във фармацията и козметичната
промишленост, а в последствие най-широко и
масово разпространение получава в земеделието и хранителната промишленост).
Обект на внимание в настоящия доклад са
приложението на добрите практики в агробизнеса, както и спазването на правилата за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от гледна точка на опазването на биоразнообразието и околната среда в
контекта на Общата селскостопанска политика
на Европейския съюз.

1. Добри практики в агробизнеса
До момента не съществуват универсални и
конкретни определения за добра земеделска
практика. Дефиниции като: добри земеделски
практики за отглеждане на овес; добри земеделски практики за устойчиво производство на
ечемик; добри пчеларски практики; добри практики в млечното говедовъдство; добри производствени и хигиенни практики в консервната
промишленост и цялото многообразие от понятия, ни дават основание за целите на настоящата разработка да обособим следните: добра
земеделска практика, добри производствени
практики и добри търговски практики.
Посоченото разграничение на добрите
практики има условен характер и те могат да
бъдат представени по следния начин (фиг. 1).

Добра практика
Добра земеделска
практика
ПРОИЗВОДСТВО
ВХОД

Добра производствена
практика
ПРЕРАБОТКА

Добра търговска
практика
РЕАЛИЗАЦИЯ
ИЗХОД

Фиг. 1. Добри практики

Добрата земеделска практика се проявява
като управленска практика, насочена към спазване на законови стандарти за опазване на
околната среда, грижа за животните, намаляване на риска от замърсяване на водите, осигуряване на безопасна работна среда за труд на
18

селскостопанските производители и работници.
От тази позиция различаваме: добри практики в
растениевъдството; добри практики в животновъдството; добри практики на труд.
Правилата за добра земеделска практика
са разработени в изпълнение на изискванията

Виолета Блажева

на Директива 91/676 ЕИО (Нитратна директива)
и Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници (ДВ, бр. 27 от 11 март 2008 г.). Основните цели се свеждат до намаляване на замърсяването на водите с нитрати (от земеделски източници) и предотвратяване на всяко ново
замърсяване. Като част от Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязвимите
зони Правилата за добра земеделска практика
са задължителни за земеделските стопани, чии-

то стопанства попадат на територията на уязвима (чувствителна) зона. Това са райони, чиито води се замърсяват с нитрати от земеделски
източници, чрез просмукване или оттичане.
Информацията за тези райони се актуализира
на всеки четири години.
Правилата за добра земеделска практика,
с цел опазване на водите от замърсяване с
нитрати от земеделски източници, са обособени
в две части и могат да бъдат представени схематчино по следния начин (фиг. 2).

Правила за добра земеделска практика
Употреба на
азотосъдържащи торове
Съхранение на
органични торове

Съхранение на азотосъдържащи
торове (органични и минерални)

Съхранение на минерални
(неорганични) торове
Съхранение
на оборски тор

Твърд
оборски тор

Съхранение на
силаж и отпадъчни
води от силажи

Течен
оборски тор

Фиг. 2. Правила за добра земеделска практика

Оборският тор (твърд и течен) и другите
земеделски отпадъци съдържат ценни хранителни вещества за растенията, но те са и потенциални източници на замърсяване. Целта на

доброто управление на оборския тор и отпадъчните води от силажи от страна на земеделските стопани се изразява във фигура 3.

Управление използването на оборския
тор и на отпадъчните води от силажи

Опазване на водите от
замърсяване с нитрати

Опазване на почвата от
замърсяване с нитрати

Фиг. 3. Опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници е неравномерно. Съществуват два начина на замърсяване на водните
ресурси - от „точков” или „дифузен” източник.
„Точковото” (локално) замърсяване е характерно при изпускане или заустване на нитрати във водите от конкретен източник (например, просмукване на оборски тор от торище, в
резултат от неправилно съхраняване и/или
складиране на органични торове).

Замърсяването от „дифузен” източник се
дължи на общо просмукване на вода от земната повърхност или от движение на нитрати в
почвата, в резултат от използването на органични или минерални торове в количества, превишаващи нуждите на културите, или от тънък
повърхностен почвен слой, който не може да
абсорбира хранителните вещества, както и при
внасянето им при неподходящи почвени и климатични условия.
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Основно изискване за добро управление на
органичните торове е всяка ферма да разполага със съоръжения с достатъчен капацитет за
складирането им. Изискванията към площадките за събиране на течните и получетните органични отпадъци от фермата зависят от: броя и
вида животни; периода на съхранение; количеството дъждове и води, които разреждат отпадъчните материали.
Добрите производствени практики имат за
цел гарантиране на безопасност и качество на
продуктите при преработката на селскостопанската продукция. В тази насока се различават
системи от правила, като: добри производствени практики; добри хигиенни практики; добри
технологични практики и други. По този начин
се формира многообразие от добри практики,
свързани с различни звена от хранителната верига. В предприятията от хранителната промишленост, безспорно най-популярен е терминът добра производствена практика. В производството добрата хигиенна практика, добрата
технологична практика и други практики, найчесто се разглеждат, като част от добрата производствена практика.
Добрите търговски практики (често разглеждани в литературата като част от добрите
производствени практики) са необходима предпоствка за разработването, внедряването и успешното функциониране на добрите практики в
даден сектор от хранителната верига - селско
стопанство, преработка, производство, съхранение, дистрибуция и консумация на хранителните продукти.
2. Поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние
Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние се различават от добрите земеделски практики, разработени във връзка с Нитратната директива.
С реформата на Общата селскостопанска
политика от 2003 г. финансовата помощ се
замени с преки плащания, необвързани с производството (независещи от произведеното количество). По този начин се намалиха стимулите за интензивно производство. Тази „необвързваща“ помощ задължава земеделските производители да полагат постоянни грижи за земята. Изискванията за „всеобхватна законосъобразност“ обвързват преките плащания на земеделските стопани със спазването на условия за
поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние.
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Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние са разработени на основание чл. 42 от Закона за
подпомагане на земеделските производители.
Те имат пряка връзка с изискванията за прилагане на четирите групи добри земеделски и
екологични условия, съгласно чл. 5 и Приложение ІV на Регламент (ЕО) 1782/2003. Чрез
посоченото приложение се рагламентират общите правила за схемите за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика. Конкретизира се и приложението на
Регламент (ЕО) 1698/2005 относно помощите
за развитие на селските райони, отпускани от
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) [1].
Поддържането на земеделските земи в
добро земеделско и екологично състояние е
обособено в четири групи изисквания, обхванати от 10 Национални стандарта [2]:
Първа група. Опазване на почвата от ерозия.
Национален стандарт 1.1: Минимална
почвена покривка;
Национален стандарт 1.2: Минимално управление на земите;
Национален стандарт 1.3: Да се запазят
терасите.
Втора група. Запазване на органичните вещества в почвата.
Национален стандарт 2.1: Стандарти за
ротация на културите, където това е необходимо;
Национален стандарт 2.2: Управление на
стърнищата от полски култури.
Трета група. Запазване структурата на почвата;
Национален стандарт 3.1: Запазване на
структурата на почвата.
Четвърта група. Минимално ниво на поддръжка
и запазване на естествените местообитания.
Национален стандарт 4.1: Минимални параметри за плътност на животните и/или
подходящи режими;
Национален стандарт 4.2: Опазване на
постоянните пасища;
Национален стандарт 4.3: Запазване на
елементите на ландшафта;
Национален стандарт 4.4: Да се избягва
навлизането/израстването на нежелана
растителност върху селскостопанските
земи.
Изводи и препоръки
Всичко посочено ни дава основание да
обобщим, че правилата за добри практики са

Виолета Блажева

насочени към икономически ефективни и екологосъобразни практики, с цел гарантиране
безопасност и качество на продуктите при производство, търговия, преработка, дистрибуция,
транспорт и други дейности.
За да получават плащания по схемите за
подпомагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз земеделските стопани трябва да спазват законоустановените правила за управление на земеделските земи, земеделското производство и земеделските дейности в областта на околната среда, общественото, животинското и растителното здраве, хуманното отношение към животните и да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние.
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EUROPEAN MECHANISMS OF GOOD PRACTICES IN AGRIBUSINESS
Violeta Blazheva
D. Tsenov Academy of Econcomics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Increasingly important for European policy (after 80, the twentieth century) acquire environmental and natural
resources they. This requires taking concrete measures. At present, European mechanisms controll on agriculture
in Bulgaria is limited to the following: rules of good agricultural practice (Nitrate Directive); under holding the land
in good agricultural and environmental condition; program for rural development and the new challenge of the
Common Agricultural Policy of the European Union, Operational Programme „Environment 2007-2013”. Good
practices are system of rules to ensure no danger ness and product quality in manufacturing, marketing,
processing, distribution, transport and other activitiesties. Thus popularity acquired systems greatla you: good
agricultural practice, good manufacturing, good hygiene practices, good technology practices, good trade and
other practices.
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ВЛИЯНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ПРОМЕНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРСКОТО АГРАРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Надка Костадинова, Георги Желязков, Тодорка Атанасова, Румен Отузбиров
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Утвърждаването на българското аграрно предприемачество в рамките на европейския пазар и изпълнението на поставените строги изисквания към производството и преработката на земеделска продукция налага
промени в аграрната политика и подпомагането му в браншови, регионален и национален мащаб. Вземането
на предприемаческо решение в селското стопанство се влияе от промените във външната среда. Предприемачите не генерират тези промени, а реагират на тях. Целта на статията е да се изследва влиянието на институционалните промени, спомагащи за реализирането на Общата селскостопанска политика за развитието на
аграрното предприемачество в България. За постигането на целта се решават следните задачи: да се анализира състоянието на аграрното предприемачество в България; да се установи влиянието на институциите в резултат на прилаганата Обща селскостопанска политика върху аграрното предприемачество. Методите, които
се прилагат за постигане на целта и решаване на задачите са индукция и дедукция, анализ и синтез, системен и
исторически подход, статистически изчисления. В резултат на изследването се идентифицира предприемаческият елемент в селското стопанство и насоките за неговото развитие.
Ключови думи: институции, влияние, обща селскостопанска политика, тенденции, пазар.
Key words: institutions, impact, Common Agricultural Policy, tendencies, market.

Увод
Желанието за собствен бизнес е присъщо
на голяма част от населението на всяка държава. Традиционно за България това желание се
насочва към аграрния сектор. Реформите в
земеделието след 1990 г. се отразиха неблагоприятно върху развитието на аграрното производство и доведоха до неговия срив. В страната преобладава делът на дребните стопанства, които имат ниска производителност, рентабилност и конкурентоспособност.
Утвърждаването на българското аграрно
предприемачество в рамките на европейския
пазар и изпълнението на поставените строги
изисквания към производството и преработката
на земеделска продукция налага промени в
аграрната политика и подпомагането му в
браншови, регионален и национален мащаб.
Вземането на предприемаческо решение в селското стопанство се влияе от промените във
външната среда. Предприемачите не генерират
тези промени, а реагират на тях.
Целта на разработката е да се изследва
влиянието на институционалните промени,
спомагащи за реализирането на Общата селскостопанска политика за развитието на аграрното предприемачество в България.
За постигането на целта се решават следните задачи: да се анализира състоянието на
аграрното предприемачество в България; да се
установи влиянието на институциите в резултат
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на прилаганата Обща селскостопанска политика върху аграрното предприемачество.
Методите, които се прилагат за постигане
на целта и решаване на задачите са индукция и
дедукция, анализ и синтез, системен и исторически подход, статистически изчисления.
Глобализацията на икономиката и присъединяването на България към ЕС поставя проблема за икономическия растеж и конкурентоспособността на малките и средни предприятия
в аграрния отрасъл като изключително актуален. Свитият вътрешен и претенциозен външен
пазар, слабата механизация, раздробената собственост върху земята, ниската инвестиционна
активност в резултат на хроничния недостиг на
капитали са само част от факторите, които
формират модела на съвременното българско
аграрно предприемачество.
Неговото развитие е както причина, така и
следствие от състоянието на аграрния отрасъл.
Обобщаващ показател за състоянието на аграрния отрасъл е брутната вътрешна продукция (БВП), създадена от него. На табл. 1 са
представени икономически показатели за отрасъла за периода 2005-2008 г. по години към
01.01. за всяка година
Произведената продукция (БВП) за периода
2005-2008 г. по години има слаба вариация,
естествена за отрасъла, като силно зависим от
природно-климатичните условия, с тенденция
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Табл. 1. Икономически показатели за отрасъл селско стопанство
Години
Показатели
2005
2006
2007
1. БВП, създаден от отрасъла, млн. лв.
3498
3581
3341
2. Производителност на труда –БВП на 1 зает, лв.
4341
4438
4171
3. Използване на земята – БВП на едн. площ, лв./ха
657
672
635
4. Използване на капитала – БВП на едн. ДМА, лв.
14,7
10,4
12,3
5. Фондоосигуреност – ДМА на 1 ха, лв.
44,6
64,3
51,8

2008
3415
4290
658
10,1
63,0

Източник: Статистически справочник, изд. 2005-2008 г. и изчисления.

по-скоро към стабилитет, отколкото към увеличение. Производителността на труда на един
зает в отрасъла за разглеждания период също е
на почти еднакво равнище и е средно около
4 300 лв., което е почти 3 пъти по-малко от
равнището й в останалите страни – членки на
ЕС. Подобна тенденция бележи и показателят за
използване на земята, измерен с БВП на 1 ха –
максимумът е в началото на 2006 г. – 672
лв./ха, което се равнява на около 336 евро/ха,
докато за Румъния е 762 евро/ха, в Унгария –
952 евро/ха, Словения – 1859 евро/ха, а за
15-те стари членки на ЕС – 2 203 евро/ха.
Това е сериозно доказателство, че използването на земеделската земя в България е сведено
на екстензивно равнище – т.е. база естествено
плодородие, а отглежданите култури са нискодоходни. Показателят „Използване на капитала” – (БВП на единица дълготрайни материални
активи – ДМА, лв.) – показва тенденция на зна-

чителен спад – с над 30% е по-нисък през
2008 г. спрямо 2005 г. Това доказва, че активите и тяхната стойност се увеличават, а БВП
се запазва и от тук – капиталоемкостта в отрасъла расте, т.е. активите не се натоварват и не
се използват пълноценно. Капиталоемкостта
дава отражение върху фондоосигуреността,
която за изследвания период се е увеличила с
над 40%, но не е допринесла за увеличение на
произведената продукция и на производителността на труда.
От компонентите, формиращи стойността
на продукцията от селското стопанство, се
наблюдава увеличение само при стойността на
продукцията от животновъдството. На табл. 2
са представени данни за структурата на селскостопанската продукция и извадка от икономическите сметки на отрасъла за периода
2005–2008 г.

Табл. 2. Икономически сметки за селското стопанство и структура на продукцията в отрасъла, млн. лв.
Години
Показатели
2005
2006
2007
2008
1. Продукция от отрасъл „селско стопанство”
6765,7
6563,5
6789,0
6420,1
в т.ч. от растениевъдството
3443,1
3183,0
3437,8
2986,9
от животновъдството
2125,0
2209,0
2169,8
2400,0
2. Брутна добавена стойност по базисни цени
3103,3
3020,2
3027,1
2459,3
3. Нетна добавена стойност по базисни цени
2885,5
2764,3
2787,7
2227,1
4. Предприемачески доход
2626,5
2513,8
2556,2
2120,6
Източник: Статистически справочник, 2008 г.

Основен фактор за реализираното намаление на растениевъдната продукция са неблагоприятните природно-климатични условия,
довели до значителни загуби през 2008 г.
Като последица от това е реализиран и помалък обем селскостопански услуги, свързани с прибиране на реколтата и по-малък обем
на селскостопански дейности по преработка
на растениевъдни продукти. През 2008 г.
делът на отделните сектори в структурата на
стойността на брутната продукция от отрасъл
„Селско стопанство” е следния: растениевъдна продукция – 47,2%; животновъдна продук-

ция – 38%; селскостопански услуги – 6,6%;
неселскостопански дейности – 8,1%. Нарастването на производствената стойност по текущи цени на продукцията от животновъдството е под влияние на ценови фактори – увеличение на изкупните цени. Общото намаление на продукцията от селското стопанство
през 2008 г. оказва влияние върху намалението на брутната и нетната стойност в отрасъла, както и върху снижението на предприемаческия доход – спрямо 2007 г. той спада с
около 17%, независимо от отварянето на
пазара на ЕС за български аграрни продукти.

23

ВЛИЯНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ПРОМЕНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО АГРАРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Общата селскостопанска политика (ОСП)
на ЕС е подчинена на целта да се запазват и
увеличават доходите на земеделските стопанства. Промяната на собствеността на земята и
средствата за производство в хода на аграрната реформа в България предизвика появата
на една дуалистична структура на земеделските стопанства. Тя се характеризира с голям
брой дребни стопанства с нестоков или полустоков характер и малък брой едри стокови
стопанства. Според преброяването на земеделските стопанства от 2005 г. , извършено
от отдел „Агростатистика” към МЗХ, в страната има 534 613 броя стопанства със средна площ 52,4 дка. От тях 515 300 броя
(94,6%) са на физически лица. Близо 80% от
стопанствата обработват земя до 10 дка, която представлява по –малко от 7% от общата
площ. Около 1,4% от стопанствата разполагат с по над 1000 дка и обработват 70% от
земята. В страната има близо 2000 земеделски кооперации, а средната площ, която обработват е около 6 хил. дка. Продукцията от
стопанствата на юридически лица е предназначена за пазара. Значителна част от производството на малките и средни ферми на физическите лица е предимно за собствена консумация. Те работят в условията на риск поради спецификата на отрасъла – влиянието на
природно-климатичните дадености, използването на земята, животните и растенията като
основни производствени фактори – и в този
смисъл отговорят на определението за предприемач , дадено от английския икономист Р.
Канталон в труда му „Опит за природата на
търговията въобще” (1775 г.)
Й. Шумпетер [8] отбелязва, че основният
фактор, пораждащ икономическото развитие,
е предприемачът-иноватор. Неговата роля в
икономическата система е да предизвика неравновесие и динамизъм. А институциите
намаляват неравновесието и неопределеността, влияят върху икономическите резултати
чрез намаляване на транзакционните и производствените разходи.
Институционалните промени в селското
стопанство на България са в резултат от една
страна – от неразвития пазар на земеделска
земя, и от друга – от прилагането на ОСП
като страна – член на ЕС. Тези промени обхващат изграждане на институции, необходими
за функционирането на общия пазар. Според
оценка на експерти значително влияние върху
аграрното предприемачество оказват институ24

ционалните промени в секторите „Зърно” и
„Мляко и млечни продукти”.
Основният инструмент, чрез който се
оперира на пазара на зърно е интервенционната агенция. Тя има за цел да предотврати
драстичните колебания в цената на зърното.
Промените в обема на неговото производство
зависят не само от климатичните условия, но
и от въведените иновации – като нови устойчиви на засушаване сортове, изграждане на
хидромелиоративни съоръжения и др. Необходимо е аграрните предприемачи да осъществяват иновациите, но ниските пазарни цени в
резултат на нововъведенията намаляват предприемаческия доход. В такива случаи чрез
намесата на интервенционната агенция се
възстановява равновесието между търсенето
и предлагането на зърнения пазар.
Институционалните промени в сектор
„Мляко и млечни продукти” в резултат на
приложението на ОСП и наложената система
от квоти се изразяват в създаването на Национален млечен борд и регионалните му подразделения. Квотите се разпределят на исторически принцип, като всеки животновъд води
дневник за произведеното през изминалата
година мляко. На база на произведените количества се получава индивидуална за аграрния
предприемач млечна квота от борда за всяка
стопанска година. Квотният принцип директно
влияе върху развитието на аграрното предприемачество. При липса на свободна квота
няма възможност за навлизане на нови фирми
в този сектор. Това обстоятелство влияе върху конкуренцията и създава условия за монополизация от определен брой фирми, които
независимо от ефективността на производството си притежават квоти. От друга страна –
изпълнението на квотите предизвиква предприемачите да осъществяват иновации, които
водят до намаляване цената на млякото, повишаване на производителността и конкурентоспособността на сектора.
Проучване на европейски маркетингови
компании показва, че в 15-те стари членки на
ЕС 94% от потребителите все по-често купуват продукти с етикет „Био”. Най-купувани са
кисело мляко без изкуствени аромати, наденици без консерванти, яйца от „свободни кокошки” и необработени плодове. През 2007 г.
разходите на европейските граждани за биопродукти са се увеличили с 21%. Те не се
смущават от по-високата цена на биопродуктите, която се оправдава със сложното произ-
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водство. България има всички дадености за
развитие на такова производство чрез възобновяване на оригинални български породи,
технологии и продукти, които отразяват специфични природни условия в отделни райони
на страната и могат да повишат ефективността на производството и благосъстоянието на
животните [5].
Изводи и препоръки
В резултат на проведеното изследване
могат да се направят следните изводи и препоръки относно развитието на аграрното
предприемачество и институционалните промени в България:
- значителна част от аграрните предприемачи все още не са достатъчно
добре запознати с механизмите на
ОСП за подкрепа на земеделските
стопанства. Развитието на информационната мрежа, обучението и съветите за предприемачите ще повишат
достъпа им до обществена подкрепа.
- мнозинството от аграрните предприемачи не разполагат с необходимите
активи, гарантиращи висока производителност и съответствие с пазарните
изисквания за производство, качество
и безопасност. Поради недостиг на
финансови средства те не могат да
кандидатстват по мерките за развитие
на земеделието и селските райони.
- голяма част от предприемачите – мениджъри са в предпенсионна и пенсионна възраст. Те нямат възможност
за обучение и необходимата гъвкавост към динамичните изменения на
институционалната и пазарната среда. За да адаптират и разширят дейността си, те трябва да се интегрират
и кооперират, да променят структурната на производство и да участват в
проекти за аграрно и селско развитие.
- прилагането на ОСП цели ценово
равновесие на пазара на аграрни

продукти, окрупняване на фермите,
като така се постига по-добро усвояване на средствата от европейските
фондове, което е предпоставка за повишаване на конкурентоспособността.
Предприемаческият опит и умения е
фактор, който оказва значително влияние за
развитието на аграрното производство. Институционалните промени в резултат на прилагането на ОСП са от първостепенна значимост за повишаване обществената подкрепа
на аграрните предприемачи. Чрез прогресивни
технологични изменения и иновации те могат
да създадат условия за ефективно възпроизводство и адаптация към изискванията на пазарната и институционална среда.
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INFLUENCE OF THE INSTITUTIONAL CHANGES OVER DEVELOPMENT OF THE
BULGARIAN AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP
Nadka Kostadinova, George Zhelyazkov, Todorka Atanasova, Roumen Otuzbirov
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The establishment of Bulgarian agricultural entrepreneurship in the framework of the European market, as
well as the compliance with the strict requirements for both agricultural producers and manufacturers, necessitates
certain changes in agricultural policy and the support of entrepreneurship on branch, regional and national level.
Entrepreneurship decision-making in agriculture is influenced by outside changes. Entrepreneurs do not generate
these changes, but rather react to them. The aim of this paper is to analyze the impact of institutional changes
facilitating the realization of the Common Agricultural Policy on the development of agricultural entrepreneurship in
Bulgaria. The following tasks are to be carried out for achieving the above objective: analyzing the state of
agricultural entrepreneurship in Bulgaria; determining the impact of the institutions on agricultural entrepreneurship
as a result of the application of the Common Agricultural Policy. The aim and tasks are to be completed by means
of the following methods: induction and deduction; analysis and synthesis; systematic and historical approach;
statistic analysis. As a result of the research, the study identifies the entrepreneurship’s element in agriculture and
outlines salient tendencies for its development.
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ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ - ВАЖЕН ФАКТОР ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ
Цонка Лалева
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Резюме
Заетостта и безработицата на трудовите ресурси са актуален проблем за устойчиво развитие на всяка
икономика. Неговото своевременно решение е обективна необходимост в сегашните условия за преодоляване
негативните последици от световната финансова криза. В доклада се разглеждат състоянието и проблемите на
заетостта и безработицата на трудовите ресурси в аграрния отрасъл в резултат на проявилите се тенденциите в
тяхното развитие за периода 2007-2011 г. На тази основа се посочват възможни пътища и средства за стимулиране на работната сила и намаляване на безработните лица в отрасъла.
Ключови думи: заетост, безработица, трудови ресурси, аграрен сектор.
Key words: employment, unemployment, labor resources, agricultural sector.

Увод
Проблемът заетост и безработица на
трудовите ресурси е един от централните
проблеми на макроикономическата теория и
политика на всяко съвременно общество. От
степента на тяхното решение зависят доходите за реализацията на индивида и стабилността на семейните отношения. В това отношение провеждането на активна политика по
заетостта като средство за регулиране на
трудовия пазар и преодоляване на негативните
последици от безработицата, е обективно необходимо за постигане на социална стабилност в обществото. Особено наложителна е
намесата на държавните институции, съдействаща за преодоляване на неравновесието
между търсенето и предлагането на работна
сила, предизвикано от отражението на световната финансова криза.
1. Ретроспекция на заетостта и безработицата
на национално равнище през периода 20082010 г.
Световната финансова криза предизвика
редица социално икономически последици
като: спад на растежа на брутния вътрешен

продукт; намаляване на външното търсене;
чувствително ограничаване на потреблението
на по-голяма част от домакинствата в страната-пенсионери, безработни, част от частните
собственици, учащи и др.; смущения на пазара на труда, произтичащи от намаляване работата на фирмите и съкращенията на персонала, пускане в неплатен отпуск, намаляване
на възнагражденията и забавяне изплащането
на заплатите и др.
Изтъкнатите последици конкретизират
отражението на продължаващата финансова
криза като най-сериозното и трудно предизвикателство както за световната, така и за българската икономика. Понастоящем нейните
реални измерения и негативни ефекти рефлектират най-осезателно върху пазара на труда като регулатор на заетостта и безработицата на националните трудови ресурси.
Икономическите изследвания и анализи
на състоянието на заетостта и безработицата
в национален и отраслов мащаб в условия на
отражение на световната финансова криза
извеждат следните тенденции и специфични
особености в тяхното развитие (табл. 1).

Табл. 1. Показатели за трудовите ресурси в България за периода 2008-2010 г.
Показатели
2008
2009
2010
Икономически активни лица (15-64 г.), хил. души
3541,3
3396,1
3386,2
Коефициент на икономическа активност, %
67,8
66,5
67,1
Общ брой заети лица, хил.
3359,7
3253,6
3011,3
Коефициент на заетост (15-64 г.), %
50,8
48,2
47,5
Средногодишно регистрирани безработни
233719
280980
342300
Равнище на регистрирана безработица, %
6,31
7,59
9,5
Младежка безработица (15-24 г.), %
13,5
16,2
21,2
Източник: Годишник на НСИ 2008, 2009, 2010 г.

27

Цонка Лалева

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

значителен спад на средногодишния
брой на заетите лица със 105,1 хил.
души (с 2,6%)през 2009 г.спрямо
2008 г. и продължаващ спад с 242,3
хил. души през 2010 г. спрямо 2009
г.;
тенденция на спад на броя на икономически активните лица с 155,1 хил.
за периода 2008-2010 г.;
спад на коефициента на заетост във
възрастовия диапазон /15-64 г./ с
3,3%;
намаляване на коефициентите на заетост на всички възрастови групи заети лица като най-голямо е намалението на този коефициент при младите
хора между 25 и 34 години – с 3,1%;
тенденция на намаляване на коефициента на заетите в градовете от
55,5% на 54,1% и от 39,6% на
38,0% за заетите в селата;
тенденция на спад в броя на заетите
лица във всички сектори на икономиката като най голям е спадът на заетите в индустриалния сектор - 77,6
хиляди, основно заради преработващата промишленост и строителството, следван от спада в селското, горското и рибно стопанство 20,5 хиляди души и сектора на услугите с 9
хиляди души;
последващо нарастване на регистрираните безработни в бюрата по труда. Така средногодишният брой на
безработните нараства от 233717
през 2008 г. на 280980 през 2009 г.
и достига 343300 през 2010 г.;
тенденция на нарастване на средногодишното равнище на безработица в
страната от 6,3% през 2008 г. на
7,59% през 2009 г. достигайки 9,5%
през 2010 г.;
коефициент на безработица продължава да е по-нисък от средния за Европейския съюз и да е сред държавите членки със значително по-ниски
коефициенти на безработица По данни на Евростат средногодишният коефициент на безработица през 2009
г.за Евросъюза (ЕС-27) възлиза на
9,40%, а за България – 6,70%, т.е. с
2,70 процентни пункта по-ниско от
отчетеното в Евросъюза;

-

-

-

-

-

нараства равнището на безработицата
във всички области на страната;
тенденция на общо нарастване на
средногодишният брой на безработните във всички възрастови групи, като най-голям е ръстът при младежите
във възрастовата група от 20-24 г. –
29%;
тенденция на увеличение на безработните по професионален признак безработните с работническа специалност, регистрирани в бюрата по
труда, се увеличават с 16512 души (с
36,5%), групата на безработните
специалисти нарастват с 14508 човека (с 34,5%), а делът на безработните без квалификация и специалност
се запазва, като най многобройната
група в професионалната структура
на безработните - 162704 лица (с
11,1%) повече в сравнение с предходната година. Високият относителен дял на безработните без квалификация и специалност се запазва и
през 2010 г. Почти всички безработни
лица без специалност и квалификация
са нискообразовани, т.е. те са с основно
и
по-ниско
образование
(86,3%);
трайна тенденцията на висок ръст в
броя и дяловете на две от групите на безработните с висше образование
и на лицата със средно специално и
професионално образование. Средногодишният брой на безработните с
висше образование отбелязва ръст с
36,4%, а безработните лица със
средно специално и професионално
образование нарастват с 37,2%;
тенденция на нарастване на броя на
неграмотните безработни лица. В бюрата по труда са регистрирани 14395
неграмотните безработни лица, с
2983 човека (с 26,1%) повече от
2008 г.;
значителен спад на броя на обявените
работни места в бюрата по труда
предимно по насърчителни мерки за
заетост по ЗНЗ с 9057 места помалко в сравнение с броя им през
2008 г.;
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затвърждава се тенденцията на приоритетно търсене на нискоквалифициран труд в бюрата по труда.

2. Ретроспекция на заетостта и безработицата
в аграрния сектор
Понастоящем в сектора на селското и
горското стопанство работят - 228,0 хил., или
7,3% от всички заети лица. По данни на Федерацията на независимите синдикати в земеделието наетите по трудов договор в селско,
горско и рибно стопанство са 68 686 души
(от тях в обществения сектор – 14 923 души,
а в частния сектор – 53 763 души).
Изследванията и анализите на състоянието и проблемите на заетостта и безработицата
в аграрния отрасъл извеждат характерните
тенденции в тяхното развитие, повлияни от
продължаващата финансовата и икономическа криза.
- Низходяща тенденцията в броя на заетата работна ръка в селското стопанство. От 1 075 000 души, работещи в сектора през 2005 г., те намаляват на 228000 през 2010 г.
(7,3% от всички заети лица).
- По-голямата част от работната сила е
заета в малки по размер стопанства –
75% от работната сила е заета в стопанства с размер под 1 ха, а 90% от
заетите са в стопанства под 5 ха. Това определя високия дял на семейни
работници.
- 90% от заетите са в стопанства, произвеждащи за собствена консумация
и полупазарни стопанства.
- Застаряването на работната сила: Заетите в аграрния сектор на възраст до
35 години са около 7%, а над 55годишна възраст – 59%. Сред причините за това са: особеностите на земеделското производство, ниските
доходи, неблагоприятните условия на
труд, както и условията на живот в
селските и горски райони.
- Продължителната безработица. За
отрасъла тя достига 21%, като в някои общини надвишава 35%.
- Значително по-висок дял на живеещите в бедност в селските райони, под
влияние на фактори като: ниско ниво
на заплатите; по-висока безработица
и частична заетост, най-вече сезонна
и нерегистрирана заетост; висок дял
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на хората, издържащи се от планинско земеделие, пенсии и социални помощи. Нивото на бедност в селата е
над четири пъти по-високо от това в
градските центрове. Живеещите в селата домакинства съставляват 67%
от бедното население в страната.
Причините за проявилите се тенденции се коренят в аграрната реформа,
икономическо преструктуриране и
ниско образователно равнище (57%
от заетите са с основно или средно
образование, 4,4% със средно социално или висше образование).
Сериозна бариера за дългосрочни инвестиции в селското стопанство е
раздробяването на собствеността на
земята.
Работната сила в земеделието следва
низходящата тенденция на броя на
стопанствата. Лицата, за които аграрното производство е основен източник на доход намаляват с около
14%. Намаление не се наблюдава
единствено във възрастовата група
над 74 години.
Ниски доходи и ниска покупателна
способност на населението. За разглеждания стопански сектор през
2010 средна месечна работна заплата е общо за страната 588 лева, а за
отрасъл „Селско, горско и рибно
стопанство” е общо 446 лева. Заплатата в публичния сектор е 513 лв., а
в частния сектор е 426 лв.
Неравномерно нарастване на сезонната заетост в аграрни отрасъл и туризма, която през определени сезони
нараства, а през други - намалява.
Липсата на данни за сивия сектор и
завръщащите се емигранти допълнително възпрепятстват реалното определяне на действителното равнище на
заетостта и безработицата в националната икономика, респективно в
аграрния сектор. По данни на КНСБ
около 30-40% от незаетите, но търсещи работа лица се регистрират в
бюрата по труда като безработни, останалите са или заети в сивия сектор,
или емигранти, или трайно безработни. През първото тримесечие на
2010 г., техният брой възлиза на
около 150 хил. души.
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3. Оценка на антикризисните мерки по заетостта и безработицата
В периода на продължаващата финансова
и икономическа криза целта на активната политика на пазара на труда се съсредоточи
върху два основни момента: ограничаване на
безработицата и запазване в определена степен на заетостта на трудовите ресурси; обезпечаване потребностите на бизнеса с адаптивна производителна сила за гъвкаво реагиране на промените на пазарната конюнктура.
Реализацията на тази стратегическа цел
се базира на инструментариума на трудовото
посредничество, програмите и мерките за
заетост и обучение и професионална квалификация.
Статистическите анализи и изследвания
определят посредническите услуги като основен инструмент за регулиране на заетостта и
безработицата. За разглеждания период преобладаващата част от безработните лица 60,7% са устроени от посредническите услуги на бюрата по труда. Същевременно се
наблюдава ръст от 7,1% в сравнение с устроените безработни в началото на кризата.
По отношение структурата на средствата, вложени в активна политика на пазара на
труда статистическите данни подчертават
факта, че с най-голяма част от тях се финансират програмите по заетост и обучение –
86,6%, като за разглеждания период техният
дял нараства с 8%. Същевременно средствата на мерките за заетост, обучение и професионална квалификация намаляват съответно
с 2,2% за мерките и с 1,5% за обучение и
квалификация.
Проявилите се тенденции в структурата
на средствата, вложени в активната политика
на пазара на труда се дължат на проблеми,
свързани с недостатъчно финансиране по
отношение на приложения инструментариум
за ограничаване на безработицата и относително запазване на заетостта от една страна,
качеството на посредническите услуги и др.
Изводи и препоръки
Възможностите на безработните да се
реализират на пазара на труда са в пряка и
съществена зависимост от тяхната възрастова, образователна, професионално квалификационна и полова характеристика. В това
отношение необходима активна социално
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икономическа политика за преодоляване на
безработицата и насърчаване на заетостта на
трудовите ресурси, базиращи се на съвместни действия на отговорните институции и
социалните партньори в следните насоки:
1. Макроикономическа политика, осигуряваща съответен стабилен икономически растеж в качеството му на основен фактор за преодоляване на негативните последици от кризата върху
заетостта и ограничаване на безработицата. Правителството може да помогне съдействайки за подобряване
на средата за правене на бизнес и насърчи потока на чуждите инвестиции
към България чрез активизиране възможността за борсово финансиране
на бизнеса като успешна алтернатива
на банково финансиране чрез кредити.
2. Нормативни промени за преустройство на аграрния отрасъла. В тази връзка съвсем навременна е идеята на
Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ) за изграждане на единна система за регистриране и отчитане на всички заети в
селското стопанство на пълен работен ден, изцяло
занимаващи се
със земеделска дейност, както и на
сезонните работници. Реализацията
на подобна мярка ще допринесе да
излязат „на светло” заетите в аграрния сектор като същевременно е и
надеждно средство за безкомпромисна борба със сивата икономика, мярка за разширяване обхвата на осигурените лица и създаване на фонда за
пенсиониране на земеделските производители и горското стопанство.
3. Приоритетно насочване на активните
програми и мерки на пазара на труд
провеждани от Агенцията по заетостта, включващи допълнителни усилия и
средства за ограмотяване и квалификация на продължително безработните
лица, поради недобрите професионално квалификационни и образователни
характеристики на лицата, включени в
тази неравнопоставена група на пазара на труда.
4. Своевременни промени във функциониращата сега институционална и административна среда, които да огра-
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ничат развитието на корупционни
практики и спекулативни действия на
пазара на труда като регулатор на заетостта и безработицата в страната.
Заключение
Европейските страни, в т.ч. и България
са изправени пред глобално трудно предизвикателство – как да се справят със силния натиск на финансовата криза върху заетостта на
трудовите ресурси и тяхното търсене. За да
се преодолеят последиците и да се избегне
пагубният ефект на кризата върху пазара на
труда, са необходими активна социално икономическа политика за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта на тру-

довите ресурси в посочените насоки на национално равнище и нормативни промени за
преустройство на аграрния отрасъл за изграждане на система за регистриране и отчитане на всички заети в селското стопанство.
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EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT OF LABOR RESOURCES – AN IMPORTANT
FAUTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR
Tzonka Laleva
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
Employment and unemployment of labor resources are a live issue for sustainable development of any economy. In the current environment its timely decision is an objective necessity to overcome the negative effects of
the global financial crisis. The report examines the status and problems of employment and unemployment of labor
resources in the agricultural sector due to summoned tendencies in their development for the 2007-2011 period.
On this basis, the report indicates possible opportunities to assist the workforce and to reduce the unemployment
in this industry.
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КОМПЛЕКСНИЯТ АГРОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Марина Николова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
На базата на многообразието от богати природни и културни ресурси с национално, регионално и международно значение, България се възприема като динамично развиваща се дестинация за селски туризъм. Страната ни се смята за малко познато, сигурно и стабилно туристическо място, разположено в близост до Западна
Европа. Същевременно налагането й като дестинация на алтернативния туризъм – екологичен, културен, селски и др. – в отделен или комбиниран туристически продукт, е условие за устойчиво икономическо и социално
развитие при щадящи природната среда решения. Основният въпрос отнасящ се до появата и присъствието на
туризма като пазарно предлагане в нашите села се свързва с проблема за формирането на атрактивни туристически продукти. Налага се постепенно формулата за подчертано комплексни продукти. Високата степен на
ландшафтно разнообразие, както и това на културно-историческото наследство допринасят за формиране на
почти неповтарящи се уникални туристически продукти за отделни селища и микрорайони.
Ключови думи: агротуристически продукт, комплексност, атрактивност, устойчиво развитие.
Key words: agri-tourist product, complexity, attractiveness, sustainable development.

Увод
Примерът на страни като Франция, Испания, Великобритания е показателен за притежавания от селските райони потенциал –
природен и антропогенен, който е в състояние
да провокира интереса както на вътрешния,
така и на външния пазар и да подбуди туристически пътувания. Потенциалните туристи,
склонни да закупят продукта на селския туризъм, се насочват към онези оферти, които
подчертават опазването на природата като
основен аспект в туристическите дейности,
организирани от местната икономика. Установените на Европейския пазар предпочитания
са разнообразни и стимулират активни пазарни действия от страна на туристическите
агенции, предлагащи продукти в този сектор
[7]. Постигането на максимална удовлетвореност се търси чрез включване в продуктовата
номенклатура на широк кръг от дейности под
формата на традиционни селски занимания
или форми на разтоварване. Широкият спектър от допълнителни атракции и занимания
могат да се представят на потенциалните потребители под формата на разнообразни съчетания [9]. Ценността им за потребителите е
преди всичко в разкриването на възможности
за „измъкване” от ежедневната рутина, за
„стремеж към истината”, за отдих и почивка
сред тишината и красотата на природата.
Предлагането на продукта на селския туризъм е основано на привлекателността на
престоя сред природата и очарователната ат32

мосфера на живота в провинцията, далеч от
стресовата среда на големия град [8]. В този
смисъл адаптирането на европейския опит в
България следва да е подчинен именно на тези цели, като изтъква разнообразните възможности за досег до природата, културата, историята и традициите на селските райони в
страната, съчетано с подкрепа и иницииране
на мероприятия, които да способстват за
опазването им, както и за съхраняването на
устоите на местната общност. В допълнителна степен успехът се гарантира от осигуряването на подкрепата на местната общност за
поддържане или повишаване притегателната
сила на конкретния район.
Като форма на диверсификация, способстваща за постигане на устойчивост в туризма,
често се посочва разработването на продукт,
свързан със селската среда. Селският туризъм
се приема за „отговорна” форма на туризъм,
концептуално ориентирана към създаване на
ситуации, при които обектът на туризма - контактът с природата, оценяването на природната
красота, чувството на спокойствие, доброто
физическо състояние и пр. - е възможно да бъде предпазен от отрицателни влияния [4].
Резултати и дискусия
Изграждането на агротуристическия продукт е важно маркетингово решение, което
трябва да се взема на основата на познанията
за потребностите и интересите на целевата
група от потребители. Агротуристическият
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продукт трябва да осигурява не само
запознаване с автентичността на селския бит,
но и пълноценен отдих, рекреация и
развлечения. Акцентът не бива да е
единствено
върху
самата
атракционна
програма, а в организацията на една цялостна
среда, в която гостът да забрави на колко километра се намира от дома си, да почувства
цялата непринуденост и уют, предлагащи се
чрез туристическия продукт.
Подходящата комбинация от продуктови
компоненти, трябва да удоволетворява максимално очакванията на туристите и потреблението, на която да формира напълно задоволени потребители. В преследване на поставената цел, фирмата предлагаща селски туризъм трябва да изпълни с конкретно специфично съдържание основните маркетингови измерения на своя продукт, т.е да даде точни отговори на въпросите: „какво ще предлага?” и
„как ще го предлага?” [10].
Какво ще предлага фирмата?

Отговорът на този въпрос конкретизира
продукта в по-тесен смисъл и определя следните елементи (фиг.1.):
- ядро на продукта;
- форма на продукта;
- добавена стойност на продукта [5].

Фиг. 1. Елементи на агротуристически продукт

Ядрото на продукта представлява неговата нематериална, неосезаема страна и отразява ползата от продукта, такава, каквато си я
предствят целевите групи от потребители. Като примерни ядра на агротуристически продукт могат да се посочат ползи като: отпочиване в уютна обстановка; постигане на добра
физическа кондиция; самореализиране в семеен контекст; обогатяване на познанията за
местното биоразнообразие и селскостопанско
производство; запознаване с местната кухня,

обреди и обичаи; социализация с различни
хора и др.
Формата на продукта изразява физическите характеристики на продукта (оферта в
брошура или диплянка, описваща какво ще се
предостави на потребителя в определен момент на определена цена). В зависимост от
случая формата на продукта може да включва
комбинация от различни видове услуги и стоки: основни, допълнителни и специфични туристически услуги.
- основни туристически услуги - транспорт с традиционни и нетрадиционни
транспортни средства, нощувка в автентична селска къща, хранене на
основа местна селска кухня;
- допълнителни туристически услуги пране, гладене, телефон, продажба
на местни хранителни продукти и напитки собствено производство и др.;
- специфични туристически услуги беседи, участие в селскостопански
дейности (бране на плодове, билки,
прибиране на домашни животни от
полето и др.), обучаване в конкретен
занаят, фолклорни представления и
др.;
Добавената потребителна стойност на
продукта включва всички онези безплатни добавки към първоначално договорените елементи на продукта, които потребителя възприема и оценява като допълнителна полза
(напр. безплатна чаша греяна ракия, кана домашно вино; предоставяне на велосипед или
кон за езда, организиране на срещи и разговори, на седенки и др.).
Наличието на добавена потребителна
стойност повишава стойността и антрактивността на продукта и дава възможност за отличаването му от този на конкурентите.
Как ще го предлага фирмата?

Отговорът на въпроса дефинира продукта в по-широк смисъл и уточнява следните
негови характеристики:
- достъпност на продукта;
- физическа среда и атмосфера;
- взаимодействия с потребителя;
- участие на потребителя в обслужването.
Достъпността на продукта е от важно
значение за потребителите. Те трябва да знаят
и да са коректно осведомени (от брошура, по
интернет, телефон и др.) къде се намира се33
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лото и обектът в него (селски двор, ферма
или къща) и какво е работното му време през
годината, месеца, седмицата и деня.
Физическата среда и атмосфера включва
зрителните, звуковите, обонятелни, допирните
параметри на агротуристическия продукт
(напр. старинният архитектурен стил на сградите в съчетание със съвременни битови
удобства; наличие на старинни битови предмети; птичи песни, свирня на щурци; аромати
от живи цветя, дървета, изсушени билки и
местни растителни подправки; използване на
традиционни за района домашни постелки и
завивки и др.
Взаимодействия с потребителя. За туристически продукт във ферма или селски дом е
типично тясното взаимодействие между домакина (селския стопанин) и госта т.е. между
приемащата и приемната страна. Обслужващият домакин и неговият персонал трябва да
са тактично комуникативни, в приемливи за
туриста граници (да разказват за традиции,
предмети и местни обичаи, да демонстрират
занаяти, селскостопански дейности и т.н.).
Участие на потребителя в обслужването.
За разлика от други видове туризъм, при селския агротуристически продукт е характерно
активното участие в процеса на производството на услугите (приготвяне на храна, сервиране, упражняване на занаят или хоби) при
желание от страна на туриста. Поради това
домакините трябва да подхождат строго индивидуално и персонално към всеки отелен турист/група туристи.
На базата на многообразието от богати
природни и културни ресурси с национално,
регионално и международно значение, България се възприема като динамично развиваща
се дестинация за селски туризъм. Възможностите на страната ни да заеме водеща позиция
на регионалния и европейски агротуристически пазар са големи, още повече, че на фона
на световната стагнация в сферата на туризма,
у нас той е във възход. България се смята за
малко познато, сигурно и стабилно туристическо място, разположено в близост до Западна Европа. Същевременно налагането й
като дестинация на алтернативния туризъм –
екологичен, културен, селски – в отделен или
комбиниран туристически продукт, е условие
за устойчиво икономическо и социално развитие при щадящи природната среда решения.
Основният въпрос отнасящ се до появата
и присъствието на туризма като пазарно
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предлагане в нашите села се свързва с проблема за формирането на атрактивни туристически продукти. При тяхното дефиниране вече
се разбира, че основния им компонент следва
да се търси най-вече в природното и културно-историческо наследство. Налага се постепенно формулата за подчертано комплексни
продукти базирани в най-общ план на съчетанието „познавателен туризъм – краткотраен,
повече или по-малко активен, отдих”. Основният мотив за посещение, поне при нашите
български условия, си остават не толкова услугите, колкото природните и културноисторически обекти, чиято туристическа атрактивност може да се дефинира чрез категориите - уникалност, екзотичност, естетичност.
Голяма възможност предлагат и ваканционните природни паркове, които представляват места с голямо разнообразие и красота на
природата, а така също с добри условия за
предлагане на атрактивен и уникален туристически продукт. Обикновено те се намират в
близост до или върху защитени със закони
територии, изключени от промишлено или
селскостопанско производство като национални паркове, природни паркове, резервати и
др. Селата край тези защитени територии са с
голям потенциал за туризъм, като туристическата дейност в тези места е строго регламентирана.
Във Великобритания има 10 национални
природни парка, около които или в които са
създадени 73 ваканционни парка, удобни за
селски туризъм. В Испания националните
природни паркове са 9, а във Франция 7 [6].
България разполага с 3 национални парка, 11
природни парка, множество природни резервата, природни забележителности, и значителен брой защитени местности. След масовия
традиционен морски туризъм, природните
паркове са втората по големина туристическа
дестинация - над 5 млн. човекодни посещения
годишно. Природните паркове „Витоша” София, и „Рилски манастир” - гр. Рила, са
сред десетте най-посещавани туристически
обекта в България [11]. Всички природни паркове са част от Европейската екологична
мрежа „Натура 2000” и опазват значимо в
световен и европейски мащаб природно и
културно наследство. Днес в България има 11
природни парка, заемащи 275 000 ха, или
45% от площта на всички защитени територии. Така те са категорията „защитена територия” с най-голям дял от общата площ, след-
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вани от националните паркове и защитените
местности. Всичко това говори, че потенциалът за конструиране на уникален туристически продукт е огромен и местните общини,
местните инициативни групи трябва да се възползват.
Високата степен на ландшафтно разнообразие, както и това на културноисторическото наследство могат да допринесат за формиране на почти неповтарящи се
уникални туристически продукти за отделни
селища и микрорайони. За да се систематизират по-добре ресурсите и условията в българските села и е необходимо да се извърши
известна типология, а след това и съответна
регионализация. В това отношение Българската асоциация за селски и екологичен туризъм
(БАСЕТ), предлага различни възможности за
диверсификация на селската икономика на
базата на отделни селища. Туристическите
продукти от тях се свързват преди всичко с
елементи на природното наследство [3]. Според БАСЕТ могат да се маркират следните
типове села:
- Низинно-равнинно-котловинни - Крайречен (крайдунавски) ландшафтен
парк „Ряхово”, община Сливо поле,
област Русе;
- Хълмисто-равнинни - Ландшафтноимитационен парк „Мизия”, с. Караисен, област Велико Търново;
- Хълмисто-платовидно-ридови - Карстов ландшафтен парк „Ръчене”, с.
Камено поле, община Роман, област
Враца;
- Нископланински
Ландшафтноисторически парк „Градище”, с. Долно Дряново, община Гърмен, област
Благоевград;
- Среднопланински - Експозиционен
комплекс „Родопски чешми и кладенци”, с. Давидково, община Баните,
област Смолян.
По мнение на БАСЕТ някои от тях нямат
аналог дори извън страната, в рамките на ЕС
(Ландшафтно-имитационен
парк
„Мизия”,
Ландшафтно-исторически парк „Градище” и
Карстов ландшафтен парк „Ръчене”).
Агротуристическият продукт трябва да
включва в себе си ползването и на регионалните туристически ценности - природа, обекти
на културата, на религията, на историята, с
които България е богата. От селото се излиза
сред чистия въздух и природа, а разнообраз-

ните възможности за избор на климатични зони прави българското село предпочитан природно-антропогенен ресурс с многообразие за
туристически дестинации извън селището пътеки, маркировки, ловен туризъм, риболов,
пещернячество, ветроходство, конен туризъм
и др.
Целта на печелившия агротуристически
продукт е да функционира ефективно в
сферата на селския туризъм, като удовлетворява потребностите и желанията на своите
потребители, не само от запознаване с автентичността на селския бит, но и пълноценен
отдих, рекреация и развлечения.
В България подходите за решаване на
проблемите при алтернативните форми на
туризъм, най-често се търсят не във вътрешна
промяна и преструктуриране – оптимизиране
на продуктовата стратегия, разширяване на
дейността чрез включване на неземеделски
печеливши дейности, включително селски и
аграрен туризъм, а в подпомагането от държавата и държавните институции. Прехвърля
се отговорността за успешност на бизнеса
към недостатъчното или ненавременно финансиране на земеделието от държавата, а не
се търсят резервите вътре в самата стопанска
единица и възможностите на собствената инициативност.
Печеливша форма е предлагането на колективна форма на селски туризъм и аграрен
туризъм в туристически комплекси с основните характеристики на селищата в България:
компактност, териториална обособеност и
разположение на обработваемите и други видове ресурси около тях. Туристическите комплекси са разположени сред природата в близост до уникални ландшафтни образования и
исторически забележителности. В малките
хотелчета се предлагат предимно почивка в
селска къща с нощувка и разходка сред природата, а в комплексите туристическият продукт е разнообразен и включва освен това и
храна, еко-маршрути, круизи, eкскурзии, спа
процедури, спорт, лов или риболов, планински водач, барбекю и пр. При желание туристите могат да участват в селскостопанска
дейност, да се запознаят с технология и нетрадиционни производства или в организирани
местни празници.
В потребителската формула на класическия селски туризъм освен информативновизуалните и аспекти вече се включват и местни хранителни стоки (яйца, зеленчуци, мед и
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др.), местни напитки – сокове, сиропи, билкови чайове и др.), местна занаятчийска продукция – сувенири, кошници от ракита, върба и
др. Така например в някои селища на Родопите се предлага небезизвестния мурсалски чай
(Siderits scardica) не само за директна консумация, но и за индиректно ползване. Много от
посетителите си закупуват и отнасят цели
китки от това толкова популярно в България
планинско растение.
В много случаи вземането на решение за
това какъв атрактивен туристически продукт
да предложи предприемача, е плод на емоции
и личен избор. По важното е че той трябва да
отговаря на техните изисквания и очаквания, и
следователно да бъде печеливш. Например,
ако възнамеряваме да развиваме аграрен туризъм и заложим на здравословното и екологосъобразно хранене от собствени екологични
продукти, то трябва да развиваме и биопроизводство. В тази връзка с особено значение е
публикуването на Наредба за директните доставки от малки ферми [1], която излезе през

октомври миналата година и дава възможност
за директна доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни
обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител,
на малки количества (мляко, яйца, мед, риба,
прясно месо от птици и зайци, месо от едър и
дребен дивеч. Това ще даде възможност на
малките ферми да търсят добри алтернативи
за предлагане на продукцията си и включването им в туристическите оферти.
В Италия област Тоскана, страна с опит в
селския и аграрен туризъм като печеливша
формула за реализация на агротуристическия
продукт, предлагат развитието на селска къща
и ферма. Домакинята предлага традиционни
ръчно приготвени ястия. Фермата е растениевъдно-животновъдна – произвеждат няколко
вида сирена и извара (ръчно приготвени).
Собствениците притежават сертификат за директна продажба. Те продават на самите туристи, на редовни клиенти от региона и в ресторантите (фиг. 2).
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ПРОДУКЦИЯ
Фиг. 2. Реализация на собствена продукция от фермата

С нарастващото желание за познаване на
производствения процес „от фермата до вилицата“, много потребители започват да установяват връзка със „своята“ биологична ферма. В резултат на това, много биологични
фермери в Европа продават директно чрез
схемата „биокашон“, на пазари и в магазини в
самите ферми, или дори предлагат туристически програми във фермите. Тези мерки могат да спомогнат и у нас за запазване на бизнеса в малките ферми и за създаване на конкурентен продукт.
Предлагането на уникален комплексен
агротуристически продукт, който да използва
целия потенциал на селския район, изисква
коопериране (формално или неформално) на
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всички заинтересовани – хотелиери, ресторантьори, хора, предлагащи дейности за развлечение, общинските и местни власти, НПО и
т.н. в общите им усилия по предоставяне и
промоциране на конкурентен продукт [2].
Добро организационно средство е утвърждаването на т.нар. „добри практики”, които
диктуват изпитани, успешни разпределения на
задължения и отговорности, на методи на работа. „Маркетингът в мрежи” е един много
добър вариант за успешното установяване на
дадена дестинация на пазара. На практика това може да се осъществи чрез разпространяване на рекламни материали на съседния ресторант, съседния природен парк, а те съответно на вашите. Този съвместен маркетинг
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ще доведе до подобряване на цялостния регионален туристически продукт, установяване
на успешни връзки с обществеността и поефективна дистрибуция на региона. По този
начин и много повече туроператори биха се
заинтересували от дадения регион или дестинация.
В своята цялост, представен като комбинация от конкретните си характеристики, отделният агротуристически продукт трябва да
излъчва и да внушава уникалност, автентичност, интимност, социална топлина, екологичност и удобство.
В отделните държави има различен подход към устойчивия туризъм – от силна държавна подкрепа, до приоритетна политика на
местните и регионалните инициативи. В Белгия, например държавата предоставя 2500
евро ваканционни средства на всяко лице, което работи с регистриран трудов договор и се
осигурява. 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 Унгария администрацията на природните паркове е гарант за устойчивото развитие на природните ресурси. В националния
парк Кечкемет инспекторът на парка поставя
етикетите на продукцията от козе сирене и
кашкавал, произведена в козевъдните ферми
на парка.
Все още в България 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 в България са:

-

-

-

изграждане на правната рамка и държавната политика в областта на агротуризма;
сертифициране и категоризиране на
агротуристическия продукт;
изграждане на трайни бизнес отношения между доставчиците на компонентите на агротуристическия продукт по региони;
взаимодействие с местните власти и
общности;
обща пазарна стратегия на предлагащите аграрен туризъм.

Заключение
Развитието чрез диверсификация трябва
да е подчинено на идеята за устойчивост, поддържане и подчертаване на качеството, както
на туристическия продукт, така и на околната
среда. Диверсификацията в българския туризъм следва да се търси преди всичко във
формиране на нови комплексни туристически
продукти в селските райони, което на практика може да се постигне чрез:
- разнообразяване на местното и регионално предлагане с малко познати
(нови) дейности и продукти;
- разнообразяване на националните туристически продукти чрез въвличане
на нови селища и микрорайони.
Компонентите на агротуристическия продукт могат да се представят като единство и
взаимодействие от една страна между природа, село, селската къща с двор, съхранили
самобитността на българина, а от друга страна като качество на предлагане – култура на
обслужване, ресторантьорство и допълнителни услуги.
Предлагането на комплексен агротуристически продукт, който да използва целия потенциал на селския район, изисква коопериране (формално или неформално) на всички заинтересовани, в общите им усилия по предоставяне и
промоциране на конкурентен продукт.
За условията на България като печеливша форма се явява предлагането на колективна форма на селски и аграрен туризъм в туристически комплекси, с основните характеристики на селищата в България: компактност,
териториална обособеност и разположение на
обработваемите и други видове ресурси около
тях.
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THE COMPLEX AGRI-TOURISTS PRODUCT – A POSSIBILITY FOR THE REALIZATION
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES
Marina Nikolova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Based on the diversity of rich natural and tourist resources of national, regional and international importance,
Bulgaria is considered a dynamically developing destination for agricultural tourism. Our country is viewed as a
little-known safe and stable tourist destination situated close to Western Europe. In addition to this, its increasing
popularity as a destination for alternative tourism, namely ecological, cultural, rural, etc. – offered as a separate or
combined tourist product, is a prerequisite for sustainable economic and social development under the conditions
of ecologically friendly decisions. The basic issue of the appearance and development of tourisms as a marketoriented product in our villages is related to the problem of formation of attractive tourist products. Gradually the
formula for offering of particularly complex products is gaining popularity. This is due to the high number not only
of landscape varieties but also of historically and culturally important places that lead to the development of
unique tourist products that are almost specific to each village or micro-region.
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РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗЪМА, КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОТО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ РЕСУРСИ
Светла Маджарова, Диана Копева, Мария Пенева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В днешно време селските райони постепенно загубват своята специфика и първоначалната си обвързаност единствено и само с производство на селскостопанска продукция, все повече и повече се разнообразяват икономическите дейности, осъществявани в тези населени места. На тази основа се оформят два подхода
на използване на пространството и ресурсите в селските райони – първият, основан на производството и
предлагането на продукти основно от селското и горското стопанство, а вторият – на стремежа да бъдат
задоволени нуждите на един по-широк кръг от потребители - както на местното население, така и на сезонните туристи. Това от своя страна е свързано с мултифункционалното използване на поземлените ресурси като
обществени блага и с тяхното опазване. По този начин мултифункционалното използване на поземлените
ресурси е тясно свързано с диверсификацията на дейностите (хоризонтална и вертикална) в региона и стимулиране развитието на дейности в областта на селското стопанство, горското стопанство и туристическия
бизнес.
Ключови думи: селски райони, мултифункционално, поземлени ресурси, туризъм, селски туризъм.
Key words: rural areas, multifunctional, land resources, tourism, rural tourism.

Увод
За селските райони в България се заговори през 1996 г. Основен източник на доход
в тези райони беше земеделието и горското
стопанство. Като резултат от прилаганите
политики за развитие на селските райони стана възможно да се осъществи диверсификация на дейностите в земеделието и селската
икономика, вследствие на което постепенно
земеделието от основен отрасъл на селската
икономика и единствен източник на доход за
населението в българските селски райони,
отстъпи място в селската икономика и на други дейности. Това създаде възможности за
пълноценно използване на всички ресурси в
тези райони, в т.ч. и на поземлените ресурси,
които заемат най-голям дял от ресурсите с
които разполага всеки селски район. Провежданите политики за развитие на селските райони създадоха условия за мултифункционалното използване на поземлените ресурси, от
една страна като обществени блага и от друга като необходимост от тяхното опазване.
Мултифункционалното използване на поземлените ресурси включва производството на
различни видове продукция, обезпечава различни умения и поддържа местни или специфични за мястото познания за околната среда
и за специфичните за дадено място потребности.
Целта на настоящата разработка е да се
анализира и оцени доколко развитието на ту-

ризма (екотуризъм, селски туризъм), е резултат от влиянието на политиките на ЕС върху
мултифункционалното използване на поземлените ресурси в селските райони. Изследването е част от проект финансиран от фонд
НИД към УНСС – София.
Анкетното проучване
Мултифункционалното използване на земята и произтичащата от това диверсификация
на дейностите на регионално ниво е пряк резултат от индивидуалните решения на икономическите и физически субекти. За набиране
на необходимата за анализ емпирична информация е използван методът на дълбочинното интервю, методът на полуструктурирано
интервю, както и на структурирани интервюта. Данните от проведеното изследване са
обработени със SPSS, с помощта на който
програмен продукт е изградена и базата данни.
За постигане целите на изследването потенциалните респонденти се групират в три
групи - бизнес, местна власт и НПО. В някои
от групите се формират подгрупи, които по
детайлно представят заинтересованите страни.
Водещи като бенефициенти при усвояване на
средствата от европейските програми са
представителите на бизнеса. В тази група се
оформят четири подгрупи - това са земеделски производители; собственици и ползватели
на гори; представители на бизнеса, които раз39
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нообразяват своята дейност в селското и горско стопанство; представители на туристическия бизнес. Обект на настоящото изследване
са бенефициентите развиващи и туристическа
дейност.
Резултати и анализ
В анкетното проучване за изследване на
мултифунционалното използване на земята,
чрез развитие на туристически бизнес, са
участвали осем респондента, които осъществяват своя бизнес в сектор „туризъм”. Седем
от тях развиват туристически бизнес в областта на селския туризъм, а само един от респондентите, освен селски туризъм развива и
екотуризъм. Всички участници предлагат основните туристически услуги – подслон или
подслон и храна, с изключение на двама, които са включили в своя туристически продукт
разнообразни
допълнителни
туристически
услуги като – велотуризъм, разходка по екопътеки, изпълнение и участие на гостите в
традиционни празници, обичай, обреди, представяне на различни народни занаяти и възможност на туриста да възпроизведе сам
предмета на съответния занаят (грънчарство,
килимарство, кошничарство, кулинарство,
езда и др.). Само един от туристическите
обекти предлага три различни пакета основни
туристически продукта – нощувка и закуска,
„еко-почивка”- нощувка, две закуски и две
вечери, почивка за пет дни – нощувка, закуска
и вечеря. Двама от анкетираните са изградили
и предлагат хотелски комплекс, като всеки
комплекс включва две селски къщи, ресторант, механа, лятна градина, басейн (за възрастни и детски), барбекю, пещ, чеверме,
конферентна зала (фиг. 1).

Екотуризъм,
12,5%

Селски и
екотуризъм,
12,5%

Селски
туризъм,
75,0%

Фиг. 1. Разпределение на респондентите според
вида туризъм, който развиват

Респондентите са започнали своя туристически бизнес през периода 1991–2008 го40

дина. Четирима от респондентите са стартирали в туристическия бизнес защото им харесва като идея, желаят да се занимават с
тази дейност, да работят и управляват нещо
свое, да осъществят своя дългогодишна идея.
Други трима от анкетираните са започнали да
развиват туристическа дейност като последица
от наследяване на стари селски къщи, които
са на 150-200 години и се явяват паметник и
история на техния род. Само един от участниците е посочил като причина да развива туристически бизнес, като една възможност за
връщане на направени в миналото кредити.
Приходите от туристическата дейност са
основни и разчитат главно на тях на трима от
респондентите (37,5% от общия брой анкетирани), за четирима (50% от общия брой анкетирани) тези приходи са важни, макар че имат
приходи и от друга дейност, и само един от
анкетираните разчита преди всичко на приходи от други дейности (12,5% от общия брой
анкетирани) (фиг. 2).
Разчитат на
приходи от
други
дейности,
12,5%

Основни
приходи,
37,5%

Важни/допълващи,
50,0%

Фиг. 2. Разпределение на респондентите според
значимостта на приходите от туристическата дейност за техните доходи

От всички анкетирани, 62,5% са внедрили нова технология, 75% са повишили контрола на качеството, 62,5% са повишили квалификацията на своя персонал, само 25%
имат желание за преориентация към развитие
на селско стопанство, а други двама участници в анкетата (25%) са готови да се преориентират към развитие на не селскостопански
дейности /дребна индустрия, услуги и
др./.Всички респонденти са провеждали маркетингови проучвания, а 37,5% /само трима/
от анкетираните са използвали консултански
услуги (фиг. 3). В зависимост от размера на
развиваната туристическа дейност, общия
брой заети във всяка туристическа фирма на
анкетираните варира от 2 до 12 работника.
Само три от респондентите наемат сезонни
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работници. Във всички фирми в туристическата дейност участват членове на семейството,
главно съпруг и съпруга, затова този бизнес
може да се определи като „семеен бизнес”.
Преориентация към
селско
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25,0%

Преориентация към
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25,0%
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на нови
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Повишаване
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качеството,
75,0%

Фиг. 3. Разпределение на респонденти според провежданите от тях мероприятия

На въпроса „Правили ли сте инвестиции
във Вашата фирма през последните пет години?”, един от респондентите е инвестирал в
закупуване на земя, седем (87,5% от общия
брой на анкетираните) в строителството на
сгради, шестима в покупка на машини и инвентар, шестима в закупуване на животни,
само двама в създаване на нови трайни насаждения, един в изграждане на преработвателно предприятие (малка мандра за производство на кисело мляко, бяло саламурено
сирене и кашкавал), петима от респондентите
са инвестирали в разнообразяване на производството и по-точно в развитие на хотелиерство и ресторантъорство (изграждане на ресторант, кафе-сладкарница и малък семеен хотел) (фиг. 4).
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Фиг. 4. Разпределение на респондентите според
вида на направените през последните 5 години
инвестиции

През последните три години състоянието
на анкетираните фирми се е променило, както
следва: броя на наетите в три от фирмите е
намален, в две – без промяна и само в три

има увеличение; обема на производството в
три от фирмите е намален, в три без промяна,
а в три има увеличение; дълготрайните активи
намаляват в две от фирмите, в една – без
промяна и в пет има увеличение; производителността в една от фирмите е намалена, в
четири без промяна и в три има увеличение;
рентабилността на една от фирмите намалява,
при пет без промяна и при две има увеличение;, пазарният дял е намален само при една
фирма, без промяна при пет фирми и се увеличава при две; технологичното обновление на
пет от фирмите е без промяна и при три се
увеличава На въпроса доколко е печеливша
или губеща фирмата за финансовите
2005/2006, 2006/2007 и 2007/2008 години
отговорите на респондентите показват следните резултати – за 2005/2006 г. на печалба са
пет фирми и без печалба и без загуба са три
фирми, за 2006/2007 г. шест фирми са печеливши и две без печалба и без загуба, за
2007/2008 г. на печалба са пет фирми, две
фирми са без печалба и без загуба, и само
една фирма е на загуба. Изнесената информация показва, че през тези три финансови
години няма голяма промяна във финансовото
състояние на фирмите на респондентите развиващи туристически бизнес, но фирмите
приключили на загуба през 2007/2008 са
повече в сравнение с останалите два финансови периода.
Предвид постигнатите резултати пет от
фирмите са взели решение да увеличават легловата база чрез разширяване на съществуващата хотелска база или построяване на
нови хотели, ресторанти, кафе-аперативи.
Останалите три фирми не предвиждат насочване към друга дейност или разширяване на
настоящата, поради липса на финансови
средства, преместване в друго населено място или пенсионната възраст на собствениците.
Четири от фирмите имат намерения да затворят производствения цикъл (производство,
преработване и пласиране), две от фирмите
желаят специализация само в една производствена дейност, а останалите две фирми се
насочват към съчетаване на няколко вида
дейности (напр. производство и туризъм или
производство и промишлени дейности, разширяване на асортимента на производството и
услугите и др.).
Две от анкетираните фирми са кандидатствали по програма САПАРД през 2004 г. по
мярка „Развитие на селски туризъм” на стой41
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ност съответно по 103 хил. евро. Друга фирма е спечелила проект „Зелена къща” през
2008 г. обявен от Българската асоциация по
алтернативен туризъм. Фирмата е получила 1ва награда, която се изразява в грамота и
възможност за безплатна реклама в електронните медии в продължение на три години. Останалите фирми не са кандидатствали по
програмите на ЕС и други програми (фиг. 5).
За пет от респондентите, производството,
с което се занимават е начин да реализират
собствените си идеи (50%). Останалите три от
анкетираните са посочили, че за всеки от тях
производството, с което се занимават е съответно една от следните три възможности начин за оцеляване на семейството, средство
да спечеля достатъчно пари, въртележка, от
която няма измъкване поради направени вече
вложения.
На въпроса „Къде бихте желали децата
Ви да работят?” четири от респондентите са
отговорили, че желаят децата им да продължат тяхната дейност, двама – да работят в
чужбина и останалите двама респонденти, че
няма значение къде, важното е да печелят
достатъчно.
Като земеделски производител е регистриран един респондент, трима са регистрирани като собственик/съсобственик във фирма,
а четирима са регистрирани като управител/зам. управител на фирма – ЕТ или ООД.
Регионът на основната дейност на седем от
фирмите на респондентите са в близост до
малък град, а само една фирма развива своята туристическа дейност в близост до областен център.
Седем от респондентите нямат друга
постоянна работа или печеливша дейност и
само един от анкетираните, освен с туристически бизнес се занимават и с търговия (магазин за мебели). Предишната работа на респондентите е била най-разнообразна – инженер проектант, счетоводител, компютърен
специалист, икономист, данъчен инспектор.
Преобладаващата възраст на респондентите е
31-42 години. В тази група попадат шест от
общия брой на анкетираните, двама са на 60
и 68 години и само един от респондентите
развиващи туристически бизнес е на 26 години. Пет от респондентите са с висше образование и останалите трима са със средноспециално (икономически техникум). Във
връзка със сегашната си работа четирима от
респондентите не са имали допълнителна ква42

лификация, а останалите четирима имат допълнителна квалификация като са посещавали
курсове по хотелиерство и ресторантъорство,
туристически бизнес (в Гърция и Германия),
управление на хотел и туристически комплекс
(в София). Един от анкетираните е участвал в
обиколка на различни семейни хотели в България, по програма организирана от Българската асоциация за алтернативен туризъм.
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Фиг. 5. Разпределение на респондентите според
кандидатстването им за финансиране по програмите на ЕС

От участвалите осем респондента в анкетното проучване, три или 37,5% от анкетираните, развиват туристически бизнес в малък
и ограничен мащаб, предлагайки само една
единствена основна туристическа услуга –
леглова база, други трима от анкетираните
предлагат освен леглова база и храна, т.е.
развиват дребно хотелиерство и ресторантъорство. Само двама респонденти (25% от
общия брой на анкетираните) развиват туристически бизнес в по-големи мащаби, като в
своя туристически продукт предлагат освен
двете основни туристически услуги и богата
гама от допълнителни услуги, анимация, лукс
и имат готовност да изпълнят всички желания
и прищевки на туриста, избрал техните туристически комплекси.
Заключение
Според анкетното проучване на този етап
на развитие, селския туризъм все още е предимно семеен бизнес, бизнес осигуряващ допълнителни доходи за пенсионерите и доходи
за семейството. Анкетното проучване показва,
че всеки респондент използва поземлените
ресурси, не само за развитие на селскостопанска дейност, производство на земеделски
продукти (макар само за собствени нужди), но
и като място за живот, място за отдих и забавления, пейзаж, екологични услуги, биоло-

РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗЪМА, КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ …

гично разнообразие и др. Тази възможност за
мултифункционално използване на поземлените ресурси оказва силно влияние върху
живота и развитието на туристическия бизнес
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TOURISM DEVELOPMENT AS A RESULT OF MULTIFUNCTIONAL USE OF LAND
RESOURCES
Svetla Madjarova, Diana Kopeva, Mariya Peneva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Nowadays rural areas gradually lose their specific character and initial commitment to solely producing
agriculture and the economic activities in these populated areas become more and more diverse. On this basis
two approaches for the use of space and resources in rural areas are formed – the first is based on producing and
supplying of products mainly from the rural and forest economy, and the second – on the pursuit of satisfying
the needs of a wider specter of costumers – of the local population as well as of the seasonal tourists. This on
the other hand is related to multifunctional use of land resources as a communal wealth and their preservation.
Multifunctional use of land resources stimulates the development of activities in the fields of rural and forest
economy as well as in the tourist business. The aim of the current paper is to analyze and evaluate the degree in
which the development of tourism (ecotourism, rural tourism) is a result of the EU policies on multifunctional use
of land resources. This research is part of the project financed by the NID fund at the UNWE – Sofia.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА АГРОТУРИЗМА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Маруся Линкова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Устойчивото развитие на селските райони е приоритет на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Процесът на локализация на агротуризма в България може да се разглежда като пресечна точка
между общоевропейската и националната политика за устойчиво развитие на селските райони, от една страна
и устойчивото развитие на агробизнеса, от друга. Включването на местните власти и общности в решението за
локализация мултиплицира общия социално-икономически интерес – изграждане на единна транспортна, пазарна, туристическа, здравна и пр. инфраструктура; осигуряване на заетост; генериране на приходи и др. Анализът и оценката на факторите за локализационния избор биха осигурили на предприемачите конкурентни предимства и възможности за превръщане на агротуризма в печеливш бизнес.
Ключови думи: локализация, локализационен избор, агротуризъм, устойчиво развитие, фактори за локализация.
Key words: localization, localization choice, agrarian tourism, sustainable development, localizations factors.

Увод
Локализацията на агротуризма в България
може да се разглежда като пресечна точка
между общоевропейската и националната политика за устойчиво развитие на селските райони, от една страна и устойчивото развитие на
агробизнеса, от друга. Развитието на алтернативните форми на туризма, включително селския и аграрен туризъм е процес на усъвършенстване в предлагането на масовия туристически
продукт и навлизане във фазата на устойчивия
туризъм.
Обект на изследване в настоящата разработка са бизнесструктури в селските райони и
субекти, имащи отношение към селския и аграрния туризъм.
Предмет на изследване са факторите за
локализация на агротуризма в България. Изследването на локализационния избор изисква
обхващането на обективните и външните фактори, а вариантността в решенията налага необходимостта от проучване и анализ на вътрешните фактори – ползи, мотиви, образование
и статус, капацитет на бизнеса, фази на развитие и пр.
Основна цел на разработката е изследване
на факторите, предопределящи локализационния избор за развитие на агротуризма и изграждане на примерни модели за локализация.
За постигане на целта са поставени следните задачи:
- Оценка на агротуризма като възможност за устойчиво развитие на селските
райони.
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-

Изследване на факторите за локализация на агротуризма.
Предлагане на модели и оценка на локализационния избор на агротуристически продукт.

1. Агротуризмът като възможност за устойчиво
развитие на селските райони
1.1. Възможности за развитие на селски и аграрен туризъм в България
Устойчивото развитие на селските райони
е приоритет на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. От края на 80-те
години селскостопанската политика на ЕС подкрепя развитието на туризма в селските райони
за постигане на следните цели:
- ограничаване обезлюдяването в селските райони чрез създаване на нови възможности за работа;
- развитие на нови умения и нови модели
за управление, базиращи се върху производственото разнообразие в селските
райони и земеделските стопанства;
- да съдейства за развитие производството на типични местни продукти;
- подобряване качеството на живот в селските райони.
Финансовата подкрепа за развитие на селски и аграрения туризъм стимулира ефективното използване силните страни на селските
райони:
- наличие на богата и добре съхранена
природа;
- добре изградена селищна мрежа;
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запазени жизнени селски общности с
богати исторически и културни традиции;
- наличие на основна пътна инфраструктура, развита електроснабдителна и съобщителна мрежа.
Селските райони в България са силно зависими от земеделието и осигуряват 80% от
заетостта и 70% от БВП в страната. Основна
част от заетостта (40%) е в първичните производствени сектори, където преобладават нископродуктивни полупазарни стопанства, произвеждащи предимно или единствено за собствена консумация. По голямата част от функциониращите земеделски стопанства са управлявани от физически лица (96,8%), обработващи
маломерни парцели до 5 ха, което ограничава
достъпа им до еврофондовете и финансовото
им подпомагане от ДФЗ. Сред основните проблеми в земеделието са неблагоприятната възрастова структура, ниското образователно равнище и отлива на млади хора. Налице е диспропорция в развитието на селските и градските
райони по отношение на икономическо развитие, образователно равнище и достъп до основни услуги, което задълбочава различията
между тях.
Страната има голям потенциал за развитие
на туризма, но все още селския и аграрния туризъм са повече възможност, отколкото реалност. Почти половината от националната територия предлага възможности за разработване
на атрактивни туристически продукти. Повечето
общини разполагат с достатъчно природни ресурси и леглова база. Независимо от големия
потенциал за развитие на селския и аграрния
туризъм, отрасълът все още е недоразвит.
Селският и аграрният туризъм осигуряват незначителна част от доходите и работните места
в селските общини и генерират незначителен
дял от общите приходи от туризма в страната.
Основната част от наличната туристическа база
(80%) е съсредоточена в 12 общини, специализирани в масов морски или ски туризъм.
Над 80% от селските общини определят
туризма като приоритет, а почти две трети от
тях предвиждат в стратегиите си конкретни
проекти за развитие на селски и аграрен туризъм.
От договорените средства за развитие на
селските райони в България за периода 20072013 година 30% са планирани за подобряване
възможностите за заетост извън земеделието,
подобряване на достъпа до услуги и качество
-

на живот в селските райони. Общата сума за
подпомагане на тези дейности е близо 1 милиард евро.
1.2. Селският и аграрен туризъм като форми
на устойчив туризъм
Туризмът е силно зависим от туристическите ресурси. Прекомерното експлоатиране на
туристическите ресурси, обаче застрашава
тяхното опазване и възпроизводство (застрояването на Българското Черноморие, например)
и задълбочава дистанцията между туриста и
природата и опазването на околната среда.
Като алтернатива на масовия туризъм през
60-те години на 20-ти век възниква селския и
аграрния туризъм, а през 80-те години – екотуризма. С термина „алтернативен туризъм” се
обхващат различни туристически дейности, които предлагат ограничаване на вредното въздействие върху природните атракции и ресурсите на дадения регион и опазване на природното и културно-историческо наследство [5].
Такива са: селски и аграрен туризъм, екологичен, планински, приключенски, тематичен –
свързан с културно-историческото наследство,
екзотичните места, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната
музика и занаяти.
Традиционният туризъм е съсредоточен в
туристически комплекси с развита туристическа инфраструктура и високо квалифициран
персонал. Туристическите агенции и оператори
работят приоритетно с утвърдени туристически
комплекси, за които има потребителски интерес. За разлика от масовия туризъм, алтернативния туризъм се развива от малкия и среден
туристически бизнес, свързан с ценностите и
красотата на дивата природа и традициите на
региона.
На алтернативния туризъм е по-удачно да
се гледа като съвременна форма на устойчив
туризъм, която взаимодейства, обогатява и допълва прилагания досега масов туризъм. Би
трябвало да се потърсят подходящите териториални и тематични комбинации между традиционното предлагане, в което преобладават
масовите посещения, от една страна и алтернативното предлагане на индивидуални и групови посещения в съхранената селска среда и
участие в селскостопанските дейности, от друга страна.
Първите поражения, нанесени на природата от масовия туризъм започват да се проявяват от началото на 70-те г. на 20-ти век – ма45
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сово замърсяване на плажовете, замърсявания
от отпадни води, унищожаване на горски и
тревни масиви, заплаха за биоразнообразието и
пр. [3]. Към предпоставките за развитие на селския и аграрния туризъм като предпочитани
алтернативни форми на туризма могат да се
включат [1]:
- насищането на туристическото предлагане със стандартизирани, традиционни
и невнасящи разнообразие във ваканцията на туристите продукти (море, планина, маршрути, свързани главно с градовете);
- екологично, физическо и морално разрушаване на масовите туристически зони. Чрез селския и аграрния туризъм се
търси изход от практиката на масовия
туризъм, който изцяло е икономически
ориентиран и в голяма степен пренебрегва екологичните, социалните и моралните ценности, както и начин да се
подпомогне развитието на селските райони.
- динамизиране и автоматизиране на
градските условия, които характеризират съвременния начин на живот. Селс-

кият и аграрният туризъм са характерни
за високо урбанизираните страни и дават възможност на много хора, без да
изразходват големи средства, да се докоснат до природата в нейния първичен
вид или пък в селска среда да открият
непознати занаяти, интересни атракции,
гастрономия, нови форми на култура.
Европейската политика за подкрепа развитието на селските райони е изградена върху
интеграцията между туризма и селското стопанство, занаятчийството и опазването на
околната среда. В отделните страни алтернативните форми за туризъм имат различно проявление.
Като всяка икономическа активност туристическият продукт следва икономическия цикъл
„внедряване-развитие-насищане-упадък” [4].
Фазите на икономическия цикъл налагат
непрекъснато усъвършенстване на туристическия продукт. Развитието на алтернативните
форми на туризма, включително селския и аграрен туризъм може да се разглежда като усъвършенстване в предлагането на масовия туристически продукт и навлизане във фазата на
устойчивия туризъм (фиг. 1).
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ПРЕДИНДУСТРИАЛНА ФАЗА НА ТУРИЗМА
Пътешествия и рехабилитационни почивки на заможната класа

Фиг. 1. Фази на туристическия продукт

2. Фактори за локализация на агротуризма
2.1. Теоретични основи на локализацията
Локализацията представлява процес на
„установяване на съответствие между изискванията на обекта и даденостите на средата” [2].
Локализацията може да се определи като „на-
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миране на идеално местоположение при найприемлива цена” [8].
Теоретичните основи на локализационния
избор могат да се търсят в ранния класицизъм,
когато диференциалната рента се разглежда
като функция на местоположението, разстоянието до пазара (У. Пети), различното почвено
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плодородие (Р. Кантильон), международното
разделение на труда и специализацията на производството (А. Смит), ограничеността на земята като производствен ресурс (Д. Рикардо).
Първият модел за локализация на селскостопанското производство е разработен от Тюнен [7], който вклюва в анализа дистанцията и
взаимозаменяемостта между производствените
фактори. Първият опит за построяване на систематична теория за локализацията е направен
в началото на 20-ти век от А. Вебер, който определя локализацията като резултат от действието на два основни фактора – регионални
фактори, които формират цената на стоката и
агломерационни фактори, които определят
въздействието на отделните елементи на цената
[6].
Вебер, а по-късно и А. Предол, Т. Паландер, Е. Хувър и др. включват в анализа на локализацията въздействието на агломерацията –
концентрацията на производства, инфраструктура, транспорт, съобщения и пр., което води
до намаляване на общите производствени разходи за отделния предприемач. Т. Паландер
дефинира ползите от агломерацията в три аспекта: икономия от обема, локализационна
икономия и урбанизационна икономия [6].
Ако теоретичните изследвания върху локализационния избор през началния етап търсят
доминиращия фактор на локализацията, то
съвременните теории влагат ново съдържание
в понятието „пространство”. Пространството
днес не е само място, където се разполага
бизнесът в зависимост от наличните производствени фактори, а представлява активен «участник» в стопанските процеси [6].
Локализационният избор до голяма степен
се предопределя от взаимния интерес и ползи –
какви ползи осигурява съответната територия
за фирмите, от една страна и какви са ползите
за територията от дейността на фирмите, от
друга страна.
2.2. Модели за локализационен избор на агротуристически продукт
Изследването на факторите за локализационния избор на икономическите агенти позволява изграждане на модели, в които да се
намери оптималното съчетание между местоположението и цената на инвестициите.
Териториалното разположение на агротуристическия бизнес зависи от две основни групи фактори: обективни и субективни.

Обективните фактори са свързани с наличието и разположението на потенциални туристически ресурси (природни, исторически, архитектурни, стопански и пр. забележителности) и
предопределят първичното предлагане в туризма. Намесата на предприемача в случая се
свежда до адекватната оценка на качествата на
регионалните туристически ресурси – наличието на забележителности и атракции в даден район са само необходимото, но недостатъчното
условие за развитие на бизнес/инвестиции.
Всеки потенциален туристически ресурс подлежи на икономическа и социална оценка на
възможностите за изграждане на продаваем
продукт.
За разлика от обективните фактори, които
са резултат от природни процеси и историческо
развитие на даден регион и не зависят от желанията на предприемачи и институции, субективните фактори са резултат от действията (или
бездействията) на хората и техните правителствени, стопански, политически и т.н. институции,
правила и закони. От гледна точка на отделния
предприемач субективните фактори от своя
страна също могат да се диференцират на
външни (фактори, които не зависят от отделните предприемачи, но формират параметрите на
систематичния – общия риск за бизнеса и инвестирането) и вътрешни (зависещи от преценката на всеки отделен предприемач и определящи неговия специфичен бизнес риск).
Външните фактори определят конюнктурата на националния и регионалните пазари и
влияят на разширяването или свиването на икономическата активност законодателство, данъчна система, инфлация, цени, държавна политика, равнище на доходи и пр. Така например по-евтината работна ръка в България е една от причините за навлизане на чуждестранни
инвестиции в шивашките и текстилни предприятия.
Осъществяването на агротуристическа
дейност поставя специфични изисквания към
пространството:
1. местоположение, природни и климатични дадености, културно, историческо и архитектурно наследство;
2. условия за придобиване на подходящ
терен – финансиране, наем, покупкопродажба;
3. технологична инфраструктура;
4. технологични, финансови и технически
възможности на предприемача;
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5. възможност за включване на туристическата дейност в плановете за териториално и селищно устройство на съответната територия и пр.
Изследването на локализационния избор
изисква обхващането на обективните и външните фактори, а вариантността в решенията налага необходимостта от проучване и анализ на
вътрешните фактори – ползи, мотиви, образование и статус, капацитет на бизнеса, фази на
развитие и пр.
На основата на анкетно проучване, проведено през периода септември 2009 г. – юли
2010 г. е направен модел за локализация на
агротуристически продукт в България. Методологията на анкетното проучване включва разработване на представителна извадка от субекти, имащи отношение към селския и аграрния
туризъм и анкетиране на място. Основните изводи от направеното изследване са:
- Агротуризмът е силно зависим от националната и европейска политика за
развитие на селските райони, където
са предвидени мерки за финансовото
му подпомагане.
- Агротуризмът е фиксиран към туристическите ресурси и се развива в региони с развито земеделие и традиции в
селскостопанското производство – винарни, розоварни, животновъдни и рибовъдни ферми, биоферми, ловни и
горски стопанства.
- Агротуризмът е свързан с останалите
видове туризъм – селски, бизнестуризъм, познавателен, конен и пр. Големите туристически комплекси предлагат на гостите като атракции разнообразни агротуристически продукти – дегустация на вино, фотосафари, спортен риболов и пр.
- Клъстерите са особено подходяща
форма за развитие на агротуризъм.
Данните от направеното проучване показват, че посещаеми са семейните хотели и къщите за гости, които съчетават самобитната
атмосфера, съвременните удобства и атракции
и добре развитата пътна и комуникационна инфраструктура. Това до известна степен противоречи на наложилото се мнение, че към агротуристически услуги се насочва предимно малкия и среден бизнес. Поддържането на комфорт и самобитна атмосфера изисква значи-
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телни средства, които са по силите на стабилни
бизнесструктури или на клъстерни формации.
Изводи и препоръки
Агротуризмът е локализиран в малко на
брой райони, предимно в западна и централна
Стара планина и Родопите. През последните
години нараства предлагането на агротуристически продукти не само от семейни хотели и
къщи за гости, но и от утвърдени туристически
комплекси и предприемачи – развива се винен,
конен, ловен, фестивален туризъм, фотосафари и пр. Намалява възрастовата граница на агротуристите и все по-млади хора проявяват
интерес към алтернативните форми на туризъм,
особено заетите в по-големите градски центрове. Повечето от обектите се посещават от български туристи по време на отпуските, почивните дни и националните празници, а някои
продукти на селския и аграрния туризъм се
предлагат и на международните пазари.
Агротуризмът в България се развива като
част от туристическите дейности в региони с
развито земеделие и разнообразни туристически атракции. Локализира се в пространства с
развити туристически услуги и инфраструктура,
където туристическата дейност е включена в
плановете за териториално и селищно устройство. Печеливш модел за локализация са клъстерите, включващи мрежа от ферми и доставчици, местна власт и общности и туристически
агенти.
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AGRARIAN TOURISM LOCALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
RURAL REGIONS
Marusya Linkova
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Sustainable development of agricultural regions is a priority of the General agricultural policy of the European
Union. The process of localization of agrarian tourism in Bulgaria can be seen as intersection point between the
common European and the national policy for sustainable development of the agricultural regions, from one side
and the sustainable development of agrarian tourism from other side. The engagement of local authorities and
communities in the decision for location multiply the general socioeconomic interest – construction of single
transport, market, tourism, health etc. infrastructure; providing employment; generation of profits etc. The analysis
and rating of the factors for local choice would provide the contractors competitive advantages and opportunities
for transforming the agrarian tourism in profitable business.
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КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ ОБЩИНИ
Силвия Димитрова
Икономически университет, Варна
Резюме
Ключов сектор в глобалното партньорство е туризмът. В последните години интензивно се развиват алтернативните форми на туризъм – културен, ловен, селски, екологичен, балнеолечебен и други. Те създават
възможност за съчетаване на бизнес дейност, от една страна, с дейност, насочена към опазването на околната
среда и стремеж за съхраняване на националната/местна култура и идентичност, от друга. Целта на настоящия
доклад е да се разкрият особеностите на културния туризъм и да се посочат възможностите, които той предоставя на малките общини у нас за осигуряване на устойчиво развитие.
Ключови думи: културен туризъм, устойчиво развитие, малки общини.
Key words: cultural tourism, sustainable development, small municipalities.

Увод
Във време на глобализация все поусилено правителствата търсят пътища за устойчиво развитие не само на национално, но и
на местно ниво. Ключов икономически сектор
в глобалното партньорство е туризмът. Но и
той като всяка икономическа дейност има известни негативни последици за околната среда.
Затова по-често в литературата се говори за
алтернативни форми на туризъм: културен,
селски, ловен, еко-туризъм и SPA, които се
явяват форми за реализация на местните хора
в редица малки общини. Предоставят възможности за съчетаване на икономическа дейност,
от една страна, и от друга, дейност, насочена
към опазването на околната среда и създаване на положително отношение у хората към
тази среда.
Пред малките общини се откриват възможности за развитие в момент, когато те са
изправени пред редица трудности (намалени
бюджети, безработица, социални ефекти върху населението). Културният туризъм е насочен към хората и се осъществява от тях. Те
стоят в центъра с емоциите си, ценностите си
и индивидуалното съпреживяване на културно-историческото наследство и ежедневния
живот. Те са тези, които опосредстват връзката „култура – развитие на общините”.
Основна цел на публикацията е чрез
изясняване същността на културния туризъм
да се разкрият възможностите за прилагане на
стратегия за устойчиво развитие. Обект са
малките общини, които в по–голямата си част
са по–изостанали икономически. При присъщи природни и културни богатства, културни-
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ят туризъм като алтернатива е начин да се
генерират значителни приходи и заетост, икономически просперитет на мястото на тяхното
възникване.
1. Устойчивото развитие като концепция и
връзката му с туризма
Концепцията на устойчивото развитие интерпретира възможности за задоволяване на
най–важните потребности на хората, без да
бъде нарушавана средата, в която съществуват. В стратегията на ЕС за устойчиво развитие се отбелязва, че „устойчивото развитие
означава, че нуждите на сегашното поколение
трябва да бъдат посрещани, без да се излага
на риск възможността на бъдещите поколения
да посрещнат своите собствени нужди” [10].
Целта, която е непрекъснато подобряване на
качеството на живот и благополучие за настоящите и бъдещите поколения, ще се постигне
с „динамична икономика с пълна заетост и
високо равнище на образование, здравеопазване, социално и териториално сближаване и
защита на околната среда в един мирен и сигурен свят, зачитайки културното многообразие” [10].
В AGENDA 21 се открояват 4 групи показатели за устойчиво развитие:
1. социални показатели – състав, структура, динамика и разпределение на
населението, равнище на образование, здравеопазване, развитие на населените места, достъп до културата;
2. икономически показатели – БВП, разпределение на доходи, безработица,
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инвестиции, равнище на потребление,
растеж на производителността;
3. екологични – запазване на природата,
защитаване на териториите, използване на естествени ресурси, премахване на замърсяването;
4. институционални – представят дейността на държавните, местни, обществени и други структури.
Следва да се отбележи, че при модела за
устойчиво развитие се търси равновесие между 3 основни аспекта на развитието – икономически, социо-културен и екологичен. И тъй
като те представляват разнопосочни процеси,
то равновесието се постига чрез установяване
на отношения на партньорство между деловите среди, защитниците на природната среда и
местните общности.
Един от основните моменти в стратегията
за устойчиво развитие е зачитането на културното многообразие. Човек винаги е бил
движен от любопитството и желанието да се
опознае света. Форма на този стремеж за
познание е пътуването, което с времето обособява и туризма като ключов сектор на световната икономика. Туризмът представлява
една от най–големите и бързоразвиващи се,
но и най–разнообразни индустрии в света.
Приносът му за икономическия растеж е безспорен, което заедно с мащабността на отрасъла, влиянието, което оказва върху останалите отрасли, силната обвързаност с политическата, социалната и околна среда определят
мястото му при постигането на устойчивост.
Концепцията за устойчиво развитие в туризма се прилага при съблюдаване на идеята
за:
- съгласуваност и съподчиненост на
икономически, социални, екологични
и културни аспекти на развитието,
- хармоничност между естествените и
пресъздадени компоненти на продукта, който се предлага в туризма,
- за съхраняване на културното и природното богатство,
- стимулиране на гражданските инициативи и партньорство на всички равнища, ангажирани с развитието на
отрасъла [10].
Тази концепция следва да се разглежда
като цялостна промяна в обществото, насочена към постигане на съчетание между природни и културни дадености, реализирани
икономически резултати, качество на живот и

желаното бъдещо състояние по отношение на
тях.
С оглед на това, че туризмът е икономическа дейност, е неизбежна появата на някои
негативни последици от неговото интензивно
развитие:
- Замърсяване на околната среда, изменение в екологичното положение
на райони, където преди е била в
добро състояние.
- Отнемане на обработваема земя и
извършване на дейности, водещи до
необратими процеси в използването
на земята.
- Интензифициране на трафика.
- Увеличение на консумацията и разрастващ се свръхкапацитет.
- Увреждане
на
културно–
историческото наследство.
- Въздействие върху и промяна в местните поведенчески модели, нанасят
се вреди за традиционните ценности в
засегнатите зони [4].
Преодоляването на всички или някои от
тях се постига чрез алтернативните форми на
туризъм. В литературата се срещат различни
форми – културен, селски, еко-, ловен, балнеологичен, екстремен, орнитоложки и др. [5].
По своята същност алтернативните форми на туризъм представляват концепция и
подход към развитието на туристическата
дейност, които предполагат едно стратегическо управление на ресурсите, грижа за природната среда и подобряване качеството на
живот на местните хора. Застъпва се идеята,
че е необходимо да има баланс между развитието на туризма и опазването на природните
и културни ценности. Дългосрочното, щадящо
развитие на туризма изисква прилагането на
обмислена съвкупност от целенасочени действия, защото се превръща в основна форма за
реализация на местните хора в много общини
и фактор за устойчиво регионално развитие.
Това е така, защото съчетава два на пръв поглед противоречиви аспекта – икономическа
дейност и дейност, ориентирана към опазването на околната среда чрез ангажиране на
хората към нея.
Алтернативните форми на туризъм съдържат потенциал за развитие (и то устойчиво), защото осигуряват възможности за икономическа възвращаемост от природощадящи
туристически практики като в същото време
допринасят за опазване на културното нас51
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ледство. Не на последно място, на местно
равнище хората по-лесно могат да бъдат ангажирани в обществените дела.
Прилагането на стратегия за устойчиво
развитие на локално равнище е всъщност интегриране на туристическите дейности в общото селско стопанство и социално развитие
на икономически по-слаби райони със запазена култура и природа. По този начин се създава възможност за задържане на значителна
част от приходите от туризъм в мястото на
тяхното генериране. Алтернативният туризъм
играе ключова роля за развитието, защото е
във връзка с четири области: околна среда,
селско стопанство, органи на управление и
култура.
Устойчивото използване на ресурси и интегриране на местното население в туристическите дейности води до редица положителни
ефекти от алтернативните форми на туризма:
- Осигуряване на възможности за повишаване благосъстоянието на местните хора.
- Намаляване на замърсяването.
- Подобряване на инфраструктурата.
- Насърчаване на местните занаяти и
производства.
- Популяризиране на културно – историческото наследство.
- Създаване на чувство на гордост и
принадлежност към определена общност.
- Стимулират се хората да останат и
работят там, където са се родили, за
да съхранят своя начин на живот и
култура.
Алтернативните форми на туризъм отговарят и на новите потребности, които формират нов туристически пазар. На какво се дължи тази промяна?
В едно ново общество, където се търси
повече сигурността, възникват нови изисквания към управление, политика, национални
правителства при нарастваща глобализация
[1]. Търсенето на баланс между свободата и
сигурността придобива нови измерения на човешкото поведение. Наблюдават се разрушаване на традиционни ценности, бягство от отговорността като цяло и неангажираност към
каквото и да е, затваряне на личността, дори
нейното обезличаване – с това се характеризира новото поведение. То от своя страна
предопределя и новите потребители в туризма,
които гледат по друг начин на света, разпола52

гат с повече свободно време. Новият поведенчески модел се формира в условията на динамика и стрес и отчуждаване от природата.
Изниква въпросът възможно ли е връщането към корените да донесе някаква доза сигурност в този динамичен и стресиращ живот.
Стремежът към здравословен начин на живот,
желанието да се получи повече от него, да се
живее по-дълго, активно и съзнателно са
предпоставките за засиленото прилагане на
алтернативните туристически практики.
2. Културният туризъм и възможностите за
устойчиво развитие
Паралелно със стремежа за здравословен
живот като „отговор на глобалната несигурност” [1] се поставя и въпросът за зачитането
на културното многообразие – „мултикултурализмът”. Разискванията са свързани с това
доколко възможно е културите на различни
общности да съжителстват една с друга, всяко
различие ли е ценност, просто защото е различие. Всеки преценява различията според
личните си възприятия, представи, дори според собствената си култура. В този смисъл
културното многообразие „провокира” културния туризъм. Като алтернативна форма
културният туризъм се явява решение на един
от основните проблеми на днешното общество – стремежът му да съхрани националните
култури и идентичност при глобализацията,
защото той „като израз и преживяване на културата, отговаря на определен исторически
контекст” [11]. Това е вид туризъм, който използва като ресурс наследството – културните и природни ценности на средата, съхраняващи като ресурс колективната памет на обществото [3]. Характерно за него е автентичността на ресурсите, които използва и които
най-често са и невъзвратими.
В свой изследователски проект Европейската Асоциация за туризъм го определя като
движение на хора към културни атракции, далеч от постоянното им местожителство, с цел
събиране на информация и преживявания за
задоволяване на културни нужди [2]. Предвид
факта, че туризмът е един от най-динамично
развиващите се сектори, средите с памет
привличат все повече хора,дейности и инвестиции.
В специализираната литература преобладава мнението,че културния туризъм „почива”
върху наследството на дадена общност, регион,света като цяло. Според Международната
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карта на обектите на културния туризъм на
ICOMOS „наследството е широко понятие и
включва, както природната, така и културната
среда” [7]. То обхваща природни забележителности, исторически места, биоразнообразие, минали и настоящи културни практики,
знание и житейски опит, които са символи на
местна, регионална и национална идентичност.
Специфичното наследство и колективна памет
са незаменими и са основа за растеж и промяна, развитие, сега и за в бъдеще.
Европейската комисия отбелязва, че наследството се удостоверява от наличието на
два компонента, а именно:
- елемент на принадлежност, форма на
унаследяване, неразривно свързана с
определена територия и асоциираща
се точно с нея, и
- елемент за време от гледна точка на
връзка с историята или географията
на района, на съхраняване поне през
поколение.
Следователно „културното наследство се
основава на който и да е културен израз, съхранен и пренесен във времето и в резултат
унаследен от съвременните общества” [5].
Може да е в материална форма - местообитание и бит, облекло, музикални инструменти,
сгради или нематериална - обичаи и традиции,
начин на живот. В този аспект Markeviciene
отбелязва, че културата в широкия си смисъл
може да се погледне от две страни:
1. като наследство – така наречената
глобална парадигма и
2. като културни ресурси – местна, локална парадигма.
Разгледана като културни ресурси, тя
придобива
реално,
истинско
измерение
(substantial dimension) и се превръща във
фактор за ежедневния живот. Приемствеността на културата (непрекъснатостта й) се постига чрез традициите, които се явяват инструмент за самозащита, самоподдръжка и възпроизвеждане на дадена социална група [9].
В тази връзка е важно да се отбележи, че
е от съществено значение постигането на съгласие и ползотворно взаимодействие между
потенциално конфликтните очаквания и цели
на посетителите и членовете на местните общности и региони с културна памет. Поставя
се и проблема за запазването на културните
забележителности, постигането на баланс
между туристическия поток и степента, в която те могат да бъдат експлоатирани, без това

да вреди на тяхната консервация. Затова не е
учудващо,че разбирането на културното наследство днес вече се движи в посока от антики, монументи и реликви през културни съкровища до културни ресурси.
Културният туризъм като израз и преживяване на културните ресурси се отличава със
следните измерения: занаяти, език, гастрономия, изкуство и музика, околна среда, религия, образование и облекло. Той е нещо повече от производство и потребление на „високо”
изкуство и наследство, въпреки че е възникнал именно като такъв. В по-голямата си част
това, което днес наричаме културен туризъм
следва стъпките на „голямото пътуване” през
18 и 19 век на елита по това време. Мотивиращите фактори като образование, социален
напредък и обикновено човешко любопитство
не губят силата си днес, напротив, все още
стоят в основата на културните дестинации.
Въпреки това обаче се забелязват промени в
поведението и мисленето на хората, които
обуславят и използването на културния туризъм в по-широки граници. Наблюдава се тенденция за увеличаване на пътуванията на покъси, но по-чести разстояния. От друга страна,
туристът преживява по свой начин всяко пътуване и избира, според собствените си представи, културни дестинации. Гравитира се
около това, което се определя като изключително, единствено и уникално, отколкото като
традиционно (за туриста), но което се опознава чрез собствените ни естетически норми. И
може би културният туризъм се явява едно
пътуване и изследване на еднаквото и различното, било то и едновременно. Затова да
„правиш” туризъм и да „бъдеш” турист не
съществуват между и в някакви граници, а се
отнасят до по-непосредствени, значими и интимни места. Туризмът работи чрез изживяванията и опита на индивидуалния турист. Стига
се дотам, че културата като наследство и културата като съвременна творческа сила се
преживяват едновременно, което може да доведе и до репозициониране на дестинации.
Културният туризъм излиза от представите за културата като някаква символична сила
и елитарно изразяване на „добрия вкус”и се
придвижва към по-всеобхватни, свободни интерпретации на преживявания [11]. Основните
причини са две:
- Първата се свързва със самия турист
и неговото изживяване – дестинациите, хората там и културите им се
53
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преживяват от туриста, а не само
наблюдавани. Реално хората прекарват по-малко време по формални
културни събития като музеи, галерии, исторически сгради. По-голяма
част от времето се прекарва по барове, ресторанти, магазини, летища и
хотели. Големите суми пари се харчат, докато се разхождат и оглеждат,
наблюдавайки аспекти от културата
на домакините под формата на ежедневни дейности и поведение. Точно
тези аспекти от обикновения живот се
попиват и представляват спомена за
преживяното и не следва да се подценяват.
- Втората се открива в оттеглянето от
високоинтелектуалната култура. Всяко едно поколение създава своя собствена култура, чийто потенциал все
още не е оценен от туристическия
сектор. Това застрашава някои култури и традиции да бъдат заличени,
но от друга страна се създават нови
културни форми. Въпреки че изживяванията на хората се въртят около
това, с което се чувстват свързани в
различна среда, или което могат да
разберат, то това не ги прави неоценяващи останалите културни форми.
Признаването и представянето на ежедневната и обикновена култура не отрича важността и значимостта на висшите изкуства,
наследство и класически изпълнения. Целта
по-скоро е да се подчертае реалността на
промяната в културата и различните форми
на творчество и значението на цялостното изживяване на туриста [11]. Това разбиране
разширява границите на понятието и в този
смисъл всеки туризъм е „културен”. Като турист всеки е в състояние да изпита уникалността/неповторимостта и близостта/еднаквостта на всички останали култури. Това е
съчетаването на еднаквото и различното.
Възможности се откриват в спорта, пазаруването и храненето, като цяло ежедневността на
културата в материален и символичен смисъл
осигурява важен набор от ресурси. Такава
идея за културния туризъм не минава без критика от страна на „пазителите” на високата
култура, но за малки, извън обичайните туристически маршрути населени места се явява възможност за развитие, и то устойчиво.
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Уолтър Джеймисън представя няколко
принципа, които следва да се прилагат с оглед неговото постигане:
- устойчивост;
- защита на природната среда;
- постигане на хармония между потребностите на посетителите, мястото
и общността;
- широка обществена подкрепа с точен
баланс между икономически, социални, културни и човешки цели;
- признаване значението на връзката
между правителството, местните общности и туристическата индустрия
[8].
Спазването и прилагането на горепосочените принципи ще подпомогне една от основните цели на ICOMOS – съхраняването и
запазването за следващите поколения на културното наследство. Ще предотврати и/или
минимизира редица негативни последици от
културния туризъм като трафик, задръствания,
по-високи цени на комунални услуги, неподходящо развитие, промяна в социалните ценности, влошаване на естествената среда.
Ползите, които се реализират за общини,
които се развиват чрез културния туризъм са
повече: повишава се заетостта, възникват допълнителни доходи за домакинствата и бизнеса, диверсификация на приходите, повишена
данъчна основа, възможности се появяват и за
други икономически дейности, запазване и
укрепване на културните ресурси, по-добро
използване на общинската инфраструктура,
осъществяване на по-голяма социална и икономическа промяна.
Културата като цяло позволява на индивидите да установяват, поддържат и разширяват социалните си връзки точно толкова, колкото и възможността да управляват икономическата и природна среда. Акцентирането
върху културната специфичност на общините
представлява за тях значима възможност да
се намали бедността и да се осигури устойчиво бъдеще чрез предоставянето им на преките
икономически ползи от туристическа дейност
[6].
За постигането на такива резултати от
използването на културното наследство като
ресурс е необходимо да се прилага цялостна
стратегическа концепция от страна на общините. На първо място се изисква да оценят
потенциала си откъм природни и културни
богатства, защото те не могат да бъдат създа-
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вани днес (резултат са от историята и географията). Ако културните им пластове и природна среда са бедни или със средна значимост, е неприемливо да се създават изкуствени и имитиращи културен замисъл, просто
защото липсва елемента на автентичност и
няма да може да се постигне конкурентно
предимство пред други културни дестинации.
Идеята за реализиране на устойчиво развитие чрез културен туризъм за малките общини е на базата на съществуващо културно
наследство (в ролята на ресурс) да се привличат туристи и оттам да се оползотворят напълно възможностите от техния престой (разходки, забавления, пазаруване, образоване,
хранене и т.н.). След това да се прецени до
каква степен е възможно те да бъдат експлоатирани, разработване на план за тяхното управление, който не трябва да предизвиква негативно, враждебно отношение в местните
жители.
Както беше посочено, в процеса на запазване и укрепване на културното наследство е необходимо да участват всички заинтересовани страни и най-вече самите общини.
Разрешаването на проблемите на устойчивото
им развитие се ориентира към изработването
на стратегическа програма – визия, мисия,
цели, стратегии, план-програми и оценяване
на резултатите от тях. На всяка конкретна
общност в основата на програмата стоят визията за устойчиво развитие, която възприема
общовалидни човешки ценности и осигурява
фундамент за разгръщане на нов ред и благополучие. Мисията се състои в осигуряване на
благоденствие, както на настоящите, така и на
бъдещите поколения.
Мерките, които следва да се предприемат от общините, за да осигурят устойчивото
си развитие, могат да се обобщят в следните
групи:
1. Да оценят богатствата, които се намират на тяхна територия и да им определят приоритети.
2. Да работят съвместно с всички заинтересовани страни (създаване на публично-частни партньорства например).
3. Да подкрепят местното производство.
4. Да осигурят достъп до местата с памет и да ги популяризират (обезпечаване на правото на култура).
5. Да повишат информираността за културните ресурси на местното населе-

ние (неговото въвличане в делата на
общинската администрация).
Заключение
Възприемането на културата като ресурс
би позволило на общините да реализират устойчиво развитие, акцентирайки върху нея.
Могат да подкрепят идеята, че освен висок
морален продукт културата със способността
си да привлича туристи, е и икономически
полезна (по примера на Европейските столици
на културата). Тя осигурява още социални и
културни ползи за местните на всички нива –
чрез образование, обучение и създаване на
работни места. Единственото условие, при
налично културно наследство, е ангажираността на местните власти и хора с него.
Усилията ще доведат до повече привлечени
туристи и повече реализирани дивиденти от
тяхното свободно време, предпоставка за развитието на общините, които залагат на културния туризъм.
Резултатите от стратегия за устойчиво
развитие чрез културен туризъм се търсят по
посока реализирането на положителни ефекти
като:
- популяризиране на културното наследство и неговото запазване,
- повишаване
благосъстоянието
на
местните хора,
- насърчаване на местните занаяти и
производства,
- намаляване на замърсяването и подобряване на инфраструктурата
- намаляване негативните последици от
туризма върху социалния живот и
културата.
При търсенето на възможности за „експлоатиране” на културните ресурси ключов
момент е балансирането между интересите на
организациите, заети със запазването им
(консервацията им) и тези, занимаващи се с
туристическото планиране. Необходимо е
постигането на консенсус в преследването на
целите, свързани с развитието и ориентацията
на някои организации само към реализиране
на печалба.
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CULTURAL TOURISM AS AN OPPORTUNITY FOR FULFILMENT THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT STRATEGY OF SMALL MUNICIPALITIES
Silvia Dimitrova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Tourism is a key sector in the global partnership. Alternative forms of tourism - cultural, hunting, rural,
environmental, spa and etc. have intensively developed in the recent years. They make it possible to combine
business activity, on one hand, with activity aimed at environmental protection and strive to keep the
national/local culture and identity, on the other. The paper’s purpose is to reveal the characteristics of cultural
tourism and to identify the opportunities that it provides to small municipalities in Bulgaria for ensuring sustainable
development.
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ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ПОЛИТИКАТА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЗА
СТРАНИТЕ ОТ ЕС
Вяра Жекова
Военна академия „Георги Стойков Раковски”, София
Резюме
В светлината на новата стратегия на Европейската комисия „Европейски съюз – 2020”, целяща в дългосрочен план да превърне единния европейски пазар в пазар на социален и екологичен растеж, остава малко
забравена истинската причина за активното въвеждане на тази стратегия – възстановяването на Европа от кризата и вземането на предпазни мерки, навременна реакция и предотвратяване на подобни кризи, които биха
могли да възникнат за напред. Осъществяването на тази оптимистична стратегия предполага съвместно, единно и едновременно участие на всички страни-членки на ЕС през следващите десет години, независимо от различното ниво на икономическо развитие във всяка една от тях. Страните от ЕС следва да работят едновременно по всяко направление, заложено в Стратегията „Европа 2020”: интелигентен растеж, устойчив растеж, приобщаващ растеж.
Ключови думи: Европейски съюз, устойчиво развитие, Стратегия „Европа 2020”, интеграция, глобализация, глобална криза.
Key words: European Union, sustainable development, Europe 2020 Strategy, integration, globalization,
global crisis.

Увод
Страните от ЕС се намират в ситуация, в
която тяхното бъдещо устойчиво развитие зависи до голяма степен от придвижването на
социално-икономическите реформи на Стария
континент. Може да се каже, че тяхното бъдещо устойчиво развитие зависи в много поголяма степен от придвижването на реформите
в социално – икономическата сфера, а не толкова от глобалните тенденции в световната
икономика. В същото време не трябва да подценяваме влиянието на глобалните тенденции в
световното стопанство върху интегационните
процеси в Европа. Хармонизацията на реформите, които протичат днес в Европа, както и
тяхната адаптация към съвременните глобализационни процеси в световното стопанство
остават неизменно условие за стабилна основа
на стратегията на Европа за устойчиво развитие
за следващите десет години. Тази стратегия
обхваща областите на иновациите и структурните реформи в икономиката, социалната сфера и външноикономическите отношения.
Иновации и структурни реформи
За да се ускори развитието на Европа по
отношение
на
реформите
в
социалноикономическата сфера ще се наложи не само
да се запази, но и да се разшири работата и
финансирането на научните изследвания в тази
област за следващите десет години, т.е. с хоризонт 2020 година. Тази прогноза очертава

тенденция на модернизация на отраслите от
европейската икономика, които не са достатъчно конкурентоспособни на глобалния пазар,
отделяне на специално внимание на наукоемките и закриване на икономически неизгодните
и опасните в екологично отношение производства. Въз основа на Стратегията на Европа за
икономическо развитие – интелигентно, устойчиво, включващо – „Европа - 2020” става ясно,
че днешното явно изоставане на Европа по
много важни показатели в научно-техническата
област от САЩ, отчасти ще се преодолява с
общоевропейската политика в областта на образованието и ученето през целия живот.
Засилването на конкуренцията в областта
на иновациите налага на Европа извеждане на
приоритетни области на изследване и развитие.
Приоритетните области на научно-техническото
развитие на общоевропейско равнище, които се
формулират в рамковите програми на ЕС, се
задълбочават и обогатяват във всяка следваща
рамкова програма. Действащата по настояще
Седма рамкова програма (2007–2013 г.) доразвива стратегическите цели и приоритети на
предходната Шеста рамкова програма на ЕС
(2002–2006 г.). Седма рамкова програма съдържа основните приоритетни области за развитието на приложните и фундаментални изследвания, изграждането на съвременни научни
инфраструктури и кариерното развитие на изследователите в рамките на европейското изследователско и образователно пространство.
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Програмата е насочена към четири основни
приоритетни подпрограми:
- сътрудничество;
- идеи;
- хора;
- капацитети.
Както Седма рамкова програма, така и
редица други програми на ЕС (Програма за
европейско сътрудничество в областта на науката и технологичните изследвания – COST;
Програма EUREKA; Програма IDABC; Програма
eContentPlus; Интегрирана програма за учене
през целия живот – LLP; Структурни фондове
на ЕС), съдържат в приоритетите си изграждането на общество, базирано на знанието. Предвиждат конкретни възможности за финансиране
на изследователски, иновационни квалификационни и образователни дейности. Като прилагат принципа допълняемост, те постигат значителен синергичен ефект върху развитието на
изследователските дейности, стимулирането на
иновационната активност на малките и средни
предприятия (МСП), усъвършенстването на
човешките ресурси и оптимизирането на изследователските инфраструктури на европейско,
национално и регионално ниво. До 2020 година
се очертават още по-големи скокове в науката,
свързани с най-новите направления, като например биоинформационните технологии.
Ускореното
развитие
в
научноизследователската област на страните от ЕС се
съпътства с нарастване както на държавните
разходи, така и на разходите от страна на частния сектор. Техният общ обем нараства от 2%
от БВП през 2002 год. на 2,4% през 2010 год.,
като се прогнозира ръст до 2,8% от БВП към
2020 година. Все още се проявяват съществени различия между различните страни от ЕС.
Например, докато за Германия стремежът е да
се премине 3% бариера на разходи за научноизследователската област, във Финландия –
4% от БВП, то в страни като Италия изглежда
трудно да се говори дори за 1% повишаване на
разходите. Съотношението между държавата и
частния сектор по отношение на процентната
ставка - участие във финансирането не се променя съществено. Подобно е положението и в
по-голямата част от новите страни-членки на
ЕС. Част от проблема в тези страни е липсата
на техни големи компании, които да работят
активно в областта на иновациите. Въпреки
това на всички страни, включително на новите
страни-членки, се дава възможност за пълноправно участие в рамковите програми на ЕС за
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финансиране на организациите, работещи в
областта на новите технологии и иновациите, с
цел - създаване на единно европейско изследователско и информационно пространство.
Целите, поставени в Лисабон през 2000
година, дават възможност на всички страни,
особено на новите страни-членки на ЕС, които
изпитват затруднения да отделят по-голям процент от БВП за научно-изследователска дейност, да разширят и затвърдят своите позиции в
научно-изследователската област и до голяма
степен да подобрят достъпа и възможностите
на своите представители на частния сектор до
най-новите технологии, както и да насочат националните си финансови ресурси към найперспективните области от науката и икономиката.
В различните страни от ЕС иновациите се
прилагат в различна степен и по различен начин. Докато в Германия иновациите обхващат
практически всички отрасли на националното
стопанство на страната, в страните от Северна
Европа приложението на иновациите е само в
някой конкретни области, при това - много пестеливо. Основната причина е липсата на свободни финансови средства в тези страни. Това
налага и страните от региона да се ограничат с
усъвършенстване на вече съществуващите и
развити отрасли и направления в своята икономика, в които да създадат нова продукция или
технология.
Хубаво е да се направи сравнение между
направленията по отношение на областите на
специален интерес за приложение на новите
технологии и иновациите от една страна на
Германия, а от друга на страните от региона на
Северна Европа. В Германия като значими за
националната икономика се извеждат такива
области за развитие като биотехнологията,
лазерните технологии, авиокосмическата техника и технология. В същото време в страните
от региона на Северна Европа има интерес към
микроелектрониката, фармацевтиката, новите
източници на енергия и екотехнологиите.
Специфичен се оказа случаят с Италия по
отношение на прилагането на процеса на иновация в икономиката. Италианските малки и
средни предприятия (МСП) се проявиха като
бързо адаптиращи се и успяващи изцяло да
обновят новопроизведената продукция в традиционните за страната отрасли: текстилната,
обувната и хранителновкусовата промишленост, битовата техника, дизайна. Италианските
МСП успяват да приспособят тези отрасли към
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постоянно променящите се предпочитания и
вкусове на потребителя, като проявяват завидна креативност в условията на клъстърна среда, благодарение на което се осигурява непрекъсната диверсификация на произвежданата
продукция. Бъдещето на МСП както в Италия,
така и в други европейски страни, изглежда
доста притеснително по отношение не само на
тези отрасли. Главна причина е отварянето на
европейския пазар към продукция от страни
като Индия и Китай. Това е логично следствие
от процесите на глобализация, които протичат
особено интензивно през последните десетилетия в света.
Структурни промени в икономиката на страните от ЕС
Във всички страни се предвижда продължаване на спада в материалното производство.
Това ще се усети по-силно в новоприсъединилите се към ЕС страни, каквато е и България.
За това ще допринесат поетапното намаляване
и спиране на субсидиите за селскостопанските
производители и фермери, за металургията, за
производството на стоки от масовото производство, каквито са производството на дрехи,
обувки и др. Като последващ ефект от намаляването и постепенното премахване на държавните субсидии за отделните промишлени отрасли се предвижда цялостна модернизация и
иновация на тези отрасли.
В областта на енергетиката се очаква
умерено развитие, но по качествено нов начин.
По отношение на енергетиката страните от ЕС
ще се опитат да намалят и ограничат своята
зависимост от външни източници. Предвижда се
тези мерки да се въвеждат постепенно и поетапно. Счита се, че това до определена степен
може да стане посредством въвеждането в
експлоатация на алтернативни източници на
енергия (вятърна, слънчева и т.н.). Специфичен
е и въпросът за използването на атомната
енергия и поддържането и развитието на атомната енергетика на територията на страните от
ЕС. В тези страни има нагласа в един приемлив
бъдещ период от 10 години да се потърси подходящо решение по отношение на безопасността на АЕЦ и съхранението на атомните отпадъци.
Стратегическото занижаване на процентното участие, а в отделни случаи и на абсолютния обем на производството на промишлените отрасли в обема на Брутния вътрешен
продукт (БВП) е обосновано от глобалните ус-

ловия и влияние, което претърпява общия европейски пазар и отделните страни, в частност
от страна на такива икономически силни конкуренти, каквито са Индия, Китай, страните от
Югоизточна Азия и Латинска Америка. В този
план, през следващото десетилетие се очертава
тенденция на целенасочено извеждане на промишленото производство извън територията на
ЕС. Едновременно с това се планира разширяване и задълбочаване на влиянието на европейските транснационални корпорации (ТНК) в
страните на базиране, посредством производството на наукоемки стоки и услуги. По този
начин би могло да се обезпечи стратегическо
преимущество на европейските ТНК по отношение на управлението на своите задграничните филиали и подразделения, като по този начин си осигуряват по-нататъшна световна експанзия.
В много отрасли от обработващата промишленост се очертава намерение за бъдеща
децентрализация на производството – съкращаване на средния брой производствени единици.
Аналогично се предвижда и намаляване на броя
на предприятията и компаниите, включително в
сферата на услугите. Там тези процеси се съпътстват от задълбочаване на специализацията
и все по-широкото прилагане на гъвкавите
форми на организация и наемане (работа на
непълен работен ден, почасова заетост и др.).
С времето се налага извода, че в икономически план големия дял на днешните традиционни отрасли в структурата на икономиката, в
бъдеще ще предизвиква все по-големи диспропорции и като следствие – дългосрочна безработица. Този очертаващ се проблем не е характерен само за новоприсъединилите се към
ЕС страни, но и за някой стари страни-членки.
И при тях все още се наблюдава голям дял на
традиционните отрасли на промишлеността в
икономиката. По тази причина те са много зависими от измененията в конюнктурата на пазара. Това е и причина да остават по-слаби в
структурно отношение в сравнение с други
страни, като по този начин задържат икономическото си развитие. В същото време отраслите, които прилагат иновациите и най-новите
технологии, като например фармацевтичната
промишленост, електрониката и др., ще подпомагат развитието на страната, в която са
базирани, с ускорени темпове. По отношение
на тези отрасли се наблюдава тяхното трайно
разполагане по-скоро в страните от региона на
Централна и източна Европа (ЦИЕ).
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Въпреки посочените по-горе положителни
тенденции е добре да се отбележи факта, че
икономиката на част от източноевропейските
страни, както в близкото минало, все още се
основава до голяма степен на селскостопанското развитие и производство. Като пример
можем да посочим такива страни като Кипър,
Гърция и Испания. За Кипър и към днешна дата
е актуално съотношението 1/3 дялово участие
на селскостопанските хранителните продукти
към на износа. За Гърция този дял е 20%, а за
Испания – 14%. Естествено, при това голямо
дялово участие на селскостопанските стоки в
износа на страната е голям и делът участие на
селскостопанската продукция в БВП за тези
страни. Въпреки по-малкия процент участие на
селскостопанска продукция, сред страните с
активна аграрна политика трябва да посочим
както Румъния, така и България. От страна на
горепосочените страни на ниво ЕС следва да се
планира постепенен отказ от активна аграрна
политика, доколкото ЕС е успял да изгради
система на самообезпечаване в това отношение и всяка следваща стъпка в тази посока
практически е изключително икономически
неизгодна и неефективна. Освен това е възможно да предизвика определени затруднения
по отношение на развитието и адаптацията на
страните от ЦИЕ към Стратегията „Европа 2020”. Препоръчително е делът на аграрния
сектор в БВП за тези страни да не превишава
3,5%, а за ЕС-25 да достигне нивата от около
2%.
По отношение на сектора на строителството, не може да се правят еднозначни изводи.
Докато в Германия и Финландия този сектор
беше в криза, във Великобритания, Ирландия и
Испания се наблюдаваше бум, във Франция и
Италия - умерен ръст и процес на стагнация в
Португалия. В страните от ЦИЕ този сектор
също отбеляза ръст. Очаква се в близките 5
години тези процеси на територията на страните от ЕС да се уравновесят, а към 2020 година
и да се стабилизират. Н-р, в Германия делът на
строителството падна за последните десет години с цели 2% - от 6% на 4% и се очаква да
остане стабилно на това равнище. В това отношение стабилизираща роля ще изиграе не
толкова промишленото, колкото жилищното
строителство. Това е така, защото в Германия
през следващите десет години, т.е. до 2020 г. е
планиран процес на реконструкция и подмяна
на жилищния фонд, създаден през 50-70 г. на
миналия век.
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Увеличаването на дела на инвестициите в
БВП в различните страни ще се различава значително, но като среднопретеглена стойност
ще остане на едно сравнително ниско ниво. По
отношение на инвестиционната дейност в Германия прогнозите са, че ще се откроява с известна нестабилност до средата на прогнозния
период, но след това очакванията са, че ще
настъпи инвестиционно оживление по отношение на жилищното строителство. В същото
време прогнозите за Великобритания и Франция са коренно различни. В тези страни се счита, че инвестициите ще са големи. Очаква се,
че инвестиционната активност ще остане голяма в Ирландия и Испания, докато в Италия ще
отбележи по-ниски темпове. Днес сме свидетели на очаквания спад в инвестиционната атрактивност в страните от ЦИЕ, след отбелязания
бум през периода 2004-2005 г., въпреки че до
края на 2010 година прирастът от инвестиции в
жилищното строителство беше по-голям в сравнение с този в старите-членки на ЕС. Отбелязаният вече спад в сектора на строителството в
страните от ЦИЕ най-вероятно ще продължи и
през следващите години, като се очаква да се
стабилизира на средноевропейските норми от
3% годишно.
По отношение на дяловото участие в БВП
на сферата на търговията и услугите се очаква
повишение от 71% на 75%, предимно за сметка на финансовите услуги и търговските връзки. По отношение на посочения пазарен дял, от
голямо значение може да се окаже туризмът и
хотелиерството, особено в региона на ЦИЕ. В
много страни-членки на ЕС от този регион,
делът на услугите може да достигне до 80%. В
новите страни-членки сферата на услугите се
очертава с устойчив ръст. Добре е да се отбележи, че бързото развитие на тази сфера в
икономиките на част от страните на ЕС често
се дължи на изграждането на отделни нейни
сегменти „от нулата”. Още повече, че това
изграждане често е свързано с дъщерни структури на големи чуждестранни корпорации, банки, застрахователни компании и др. В момента,
в който свободните пазари се запълнят и наситят по отношение на предлагането на определена услуга, темповете на ръст в съответния
пазарен сегмент ще се забавят и ще спаднат.
Относително бавното развитие в първата
половина на прогнозния период на търговията
на дребно за по-голямата част от страните от
ЕС, както и на хотелиерството и ресторантьорството и сферата на туризма, се предвижда да
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бъдат съпроводени в същото време от ускорен
ръст на транспорта и комуникациите. След
2012-2015 г. се очаква ръст и в сферата на
туризма и цялата обслужваща сфера на страните от „стара” Европа.
Изводи
Поради предвидените инвестиции в сферата на иновациите, заложената иновационна
активност за страните-членки на ЕС, както и
предвидените структурни изменения в тези
страни, може да се прогнозира още преди края
на разглеждания период - 2020 година, спад в
разхода на енергия по отношение на производството, а като логично следствие от въвеждането в експлоатация на новите технологии - и на
разхода на труд.
Очертава се слаба тенденция на повишаване на личното потребление. Това се отразява
на процента участие в БВП – от 63 на 68%,
което става възможно поради занижаване на
държавното потребление и правителствените
разходи. Постепенно и последователно се налага тенденция на ограничаване на субсидиите,
предоставяни както на фирмите и компаниите,
така и на частните производители, особено в
аграрния сектор.
В новите страни-членки на ЕС е добре изразена тенденцията за по-голям дял на вноса на
инвестиции по отношение на износа. Страните
от Западна Европа до прогнозния период обезпечават около 50% от направените в новите
страни-членки инвестиции. В същото време
делът на преките чуждестранни инвестиции в
Западна Европа се очертава около 40%, по
отношение на ЕС-27 към края на прогнозния
период – 2020 г. може да се окаже около 45%

от направените в целия ЕС световните инвестиции.
Сливанията и поглъщанията си остават основна форма на извършване на преки чуждестранни инвестиции, но процесът на сливане се
очертава да се извършва приоритетно в сферата на малкия и среден бизнес.
Понижаването на равнището на безработицата би могло да се отрази положително
върху ръста на личното потребление, което в
този случай би повишило своето значение по
отношение на качеството на стоките, отразяващо търсенето на по-качествена продукция.
Европейският пазар се очертава да остане
от отворен тип. Поради тази причина, както и
въз основа на предвидените в рамковите програми и Стратегия „Европа 2020” мерки, в общността са заложени и ще се проявят тенденции за общностно развитие на страните в социално-икономическо
и
производственотехнологично отношение. В същото време общността ще запази своето многообразие и специфика. Въпреки все по-голямата интеграция
между страните от ЕС, отделните държави ще
успеят да съхранят своя национален облик и
идентичност, като паралелно с това няма да
попречат на сближаването, хармонизацията и
изграждането на необходимите наднационални
органи. Все пак трябва да подчертаем, че дори
на етап „Европа – 2020” е рано да се говори за
пълно сливане на отделните национални държавни структури и икономики в рамките на ЕС.
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ECONOMIC ASPECTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY FOR EU COUNTRIES
Vyara Zhekova
G. S. Rakovski National Defense Academy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the field of new strategy of the European Commission “European Union – 2020”, aimed in the long turn to
make the European Market the market for social and environmental growth, but remains just forgot the real reason
for the active implementation of this strategy - Europe's recovery from the crisis and precaution, timely response
and prevent similar crises that may arise in the future. The realization of this optimistic strategy involves a joint,
single and simultaneous participation of all Member States over the next ten years, regardless of the different level
of economic development in each of them. EU countries should work together in every direction set in the
Strategy Europe 2020: smart growth, sustainable growth, inclusive growth.
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Резюме
Настоящата статия поставя акцент на предизвикателствата пред регионалната политика на ЕС след 2013г.
Проследява се развитието на тази сравнително нова политика за ЕС от периода, в който съюза е относително
хомогенна структура от държави, до днес, когато хетерогенността е отличителна черта. Нещо повече, поставят
се актуалните проблеми, които неминуеми ще модифицират регионалната политика през следващия планов
период. Определяме ги като ендогенни и екзогенни, като голяма част от тях имат неикономически характер, но
несъмнено ще повлияят силно икономическото развитие на държавите членки.
Ключови думи: EС, регионално развитие, регионална политика, планиране.
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Увод
Още от самото си зараждане през средата
на миналия век икономическата интеграция в
Европа е успешен пример за разширяване на
пространството, в което се реализират национални и общностни интереси. В днешния състав
на ЕС членуват страни с различни равнища на
икономическо развитие. Нещо повече – за разлика от началото хетерогенността на Съюза е
по-силно изразена. Открито се говори за поразвити и бедни страни в неговия състав, а
също и за дълбоки различия между регионите в
рамките на отделните страни членки. Освен
това при водещите тенденции на регионализация и глобализация на световната икономика
някак си е трудно да се ограничат регионалните различия, повлияни от развитието на ЕС като
структура, и тези, които се свързват с цялостния световен процес на икономическа интеграция. Като цяло неравномерността е явна закономерност в развитието на света и отделните
страни. В този смисъл, прав е В. Маринов, като
отбелязва, че реалните процеси в икономиката
са в основата на засиления научен интерес към
регионализация и глобализация [1]. Каквито и
да са скритите или явните причини за регионалните икономически различия в ЕС не съществува съмнение, че те са важни и представляват основно предизвикателство за политиците и
специалистите в областта на регионалната политика (РП) от гледна точка на търсене на решения и конкретни мерки. През следващия
планови период 2014-2020 г. ЕС е поставен
пред нови изпитания в регионалното си развитие.
Задълбочаване на анализа върху развитието на РП в ЕС ще се установи, че през първите
години на интеграция в рамките на ЕС тя е об62

ласт без съществено значение. Основателките
на Европейската икономическа общност (ЕИО)
са една относително хомогенна група от държави, а единствената област, сблъскваща се с
ниски доходи и висока безработица, е южна
Италия.
Разширението от 1973 г., когато Дания,
Ирландия и Великобритания се присъединяват
към Общността, води до увеличаване на регионалния дисбаланс по отношение на икономическото развитие. Докато Дания не се отличава
значително от страните основателки по показателите доход на глава от населението и регионален баланс, то някои области на Великобритания, в частност северната част на Англия и
Северна Ирландия, изпитват сериозни проблеми със степента на безработица и доходът им
на глава от населението изостава значително в
сравнение с ЕО. Третата нова членка – Ирландия, от своя страна е значително по-бедна в
сравнение с останалите, с равнище на доход на
глава от населението през 1973 г., равняващ
се на половината от този в държавите учредителки. Последвалите разширения са през 1981
г. с Гърция, Испания и Португалия през 1986 г.
Тези страни са с равнища на доход на глава от
населението значително по-ниски от държавите
в ЕО-6. В такава среда зрее необходимостта от
формулиране на РП в ЕС като приоритетна и
заемаща централна роля в Европейската програма за развитие.
Последвалите две разширения също допринасят за натрупването на регионални проблеми в рамките на ЕС, въпреки че са с помалко значение в сравнение с южното разширение. Обединяването на Германия в края на
80-те добавя територия с население от 17 милиона души със среден доход от 35% от този
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на ЕС. Северното разширение на ЕС от 1995 г.
с Швеция, Финландия и Австрия се счита като
относително безпроблемно, въпреки че води до
определени промени в РП на ЕС и налага допълнителна финансова тежест.
Разширенията на ЕС през 2004 г. и 2007
г. с дванадесет нови членки, сред които е и
България, дават нов тласък на дискусиите за
диспропорционалността на развитие на регионите в общото европейско пространство. За
първи път към ЕС се присъединяват страни,
следвали в предходните десетилетия други
принципи на икономическо развитие, преживели етап на икономически срив и трансформация. В голямата си част по важни икономически
показатели новоприсъединилите се страни
изостават значително от показателите, характерни за страните, по-раншни членки. Това са
страни с региони, в които традиционно силно
застъпен е аграрният сектор и повече от 80%
от територията, на които може да се определи
като аграрна, заета от селски райони. Страни
като Полша, Унгария, Румъния и България са
особено чувствителни към развитието на аграрния си сектор и селските райони. Това
изостря допълнително необходимостта от засилване на ролята на РП в тази област, поставя
акцент за засилването на капиталовото подпомагане за новоприсъединили се региони и
страни с оглед ускореното им догонващо развитие. Същевременно, както отбелязва Д. Динков, „В България все още държавните органи и
обществеността не познават смисъла, сходствата и различията на регионалните инициативи
на САЩ и ЕС и това се превръща в пречка за
хармонизиране на политиката на реформи в
страната с определящите нови параметри…”
[2]. Тази мисъл, изразена (в известен смисъл в
по-друг контекст) пред членството ни в ЕС, не е
особено променена и в най-ново време. Като
че ли в много отношения се демонстрира липса
на достатъчен капацитет да усвояваме средства
от ЕС, дават се поводи за оценки, че не се работи по правилата и др. Българското общество
и институции вече повече от четири години
след пълноправно членство все още не могат
да се отърсят от изградения си с десетилетия
наред псевдо „морал” на работа и да приемат
европейските порядки и норми в тази насока.
В годините поредицата от разширения неизменно трансформира ЕС в една все похетерогенна група от страни, с явна непропорционалност между регионите. Този дисбаланс
от гледна точка на доходи и равнище на заетост

в рамките на ЕС предпоставя интереса ни, но
не въобще, а от съображения за възможни решения на управляващите за промяна на ситуацията.
Регионални икономически различия в ЕС
Устойчивостта и развитието на икономиката като цяло са факторите, които стимулират
регионалното развитие. Л. Василева разглежда
регионалното развитие като „процес на преразпределяне на националните доходи по различни
региони от територията на дадена страна” [3].
Той обхваща голям набор от механизми с оглед: разработване на програми от държавата и
самите региони; взаимодействие на отделни
структурни политики; осъществяване на партньорство между институциите и регионите в
хоризонтален и вертикален аспект; разработване на комплексни социално-икономически политики. Споделя се становището, че регионалното развитие е комплексен процес на осигуряване на необходимите условия и ресурси за
устойчиви позитивни изменения на икономическата и социалната среда в рамките на обособена територия. „Необходимостта от политика на
регионалното развитие се обуславя от това, че
принципът на териториална солидарност изисква създаването на относително равностойни
условия на живот в отделните части на територията на страната или в по-големите обществени системи” [3]. Без спиране в детайли на теорията за необходимостта от провеждане на
политика за регионалното развитие, ще се спомене, че относителната хомогенност в развитието на различните региони е едновременно
предпоставка, а същевременно и признак за
устойчивост и балансираност на икономиката
на дадената териториална единица – регион,
държава или съюз. Същевременно следва да се
прави разлика и да не се бърка стремежът за
хомогенност в развитието с процеса на уеднаквяване на процеса на развитие. Намаляването
на хетерогенността означава сближаване на
икономическите показатели по линията центърпериферия в рамките на разглежданото пространство, в случая ЕС, но съвсем не означава
стремеж към уеднаквяване на спецификата на
развитие и уникалността на икономиките на
отделните региони в рамките на съюза. Както
констатират С. Тонкова и М. Богданова, през
последните години ЕС търпи в значителна степен последиците от задълбочаващата се регионална асиметрия [4]. Те отчитат като изключително негативна тенденция факта, че докато
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старите страни членки са с уеднаквен бизнес
цикъл, при новите съществува разминаване във
флуктоациите. Тази асиметрия създава, опасност от т.нар. идиосинкратичен (характерен
само за част от страните) шок и може да доведе до загуба на благосъстоянието в тези страни. Това би увеличило допълнително хетерогенността на икономиките и регионите в рамките на ЕС-27.
БВП на глава от населението е един от
най-често използваните показатели за анализ на
различията в икономическото развитие както на
национално, така и на регионално ниво. Сравненията, направени на базата на този показател, очертават особено големите разлики в
рамките на ЕС за периода 1988-2008 г. В периода 2004-2008 г. развитието на икономиката
на ЕС може да се характеризира най-общо с
думите „умерен икономически растеж”. В периода 2000-2004 г. средният растеж на БВП на
25-те страни членки е малко над 1,5% (В периода 2000-2004 г. страните членки на ЕС са
15, като реалното разширяване до 25 държави
се осъществява през 2004г. Показателят е изчислен, като пренебрегва този факт и отразява
растежа във всичките 25 страни през периода)
годишно. ЕК отчита завишаване на този процент до малко над 2% в периода 2005-2008 г.,
дължащо се главно на по-интензивния икономически растеж в новоприсъединилите се страни членки. Но реално погледнато, сближаването на икономиките на отделните страни членки
остава предизвикателство за Съюза.
Забелязва се свиване на различията в доходите на национално ниво, потвърдено от редица изследвания в тази насока [5-10]. Тази
тенденция е най-явна в страните бенефициенти
по Кохезионната политика на ЕС. Особено забележим е прогресът в Ирландия, където по
показателя равнище на покупателната способност на глава от населението страната заема
позиция над средната за ЕС. Испания, Португалия и Гърция също бележат определен прогрес,
докато северните държави – Швеция, Финландия и Германия, поради обединението й, бележат относителен спад на доходите. Дисбалансът на доходите е значително по-голям на равнище NUTS-II региони. Съотношението между
Люксембург – най-богатата членка, и Гърция –
най-бедната от първите 15 страни членки, е 2,6
към 1 за 2004 г. Съотношението между Хамбург – най-богатия регион, и съответно найбедния такъв (Епир, Гърция) в същото време е
4,5 към 1. В своите доходи назад са и новоп64

рисъединилите се страни членки вследствие на
по-слабото си икономическо развитие. Няколко
региона на България и Румъния имат БВП на
глава от населението, който е по-малък от
25% от средното равнище за целия ЕС. В новите страни членки 90% от населението живее в
региони, които имат БВП под 75% от средното
за ЕС. Изключение правят само регионите около Прага, Будапеща, Братислава и цяла Словения и Кипър.
При вглеждане в картата съставена по показателя доход на глава от населението, ще се
забележи, че съществува ясна връзка между
географската перифериалност и относителните
доходи. Тя ясно показва, че регионите със силно развит капиталов пазар и капиталово обезпечени имат значително по-високи равнища на
доход на глава от населението в сравнение с
останалите региони в държавите членки. Като
крайна констатация може да се отбележи, че се
появяват и съществуват големи различия в
рамките на отделните държави-членки. Италия
се характеризира със силно северно-южно деление по отношение на този показател, а Германия с обяснимо източно-западно деление. В
други държави като Франция (с изключение на
Париж) и Скандинавските страни се отличава
ясно балансираното развитие на отделните
региони.
За разлика от националните диспропорции
в доходите, погледнато на регионално равнище,
се забелязва обратната тенденция на запазване
и дори задълбочаване на различията в икономическите показатели през изследвания период.
Това се потвърждава и в изследванията на Д.
Пуга през 2001 г., М. Джанети през 2002 г.,
Доклад на Европейската комисия от 2003 г.
[11-12]. През 1983 г., десетте най-бедни
NUTS-II региона имат среден доход на глава от
населението на ниво 44% от средния в ЕС-15.
За период от 10 години този процент се покачва с 4% до 48%. Относителният доход в десетте най-богати региона също нараства от 154%,
този в ЕС-15, до 158%. Стандартното отклонение на различията в доходите на ниво NUTS-II
също нараства от 26,8 през 1983 г. до 37,2
през 2006 г. По отношение на диспропорцията
на регионите в рамките на отделните държави,
се забелязва увеличение на стандартното отклонение в 23 от 27-те държави. Подобрение
бележи единствено Нидерландия, а Великобритания не показва динамика (по данни на Комисията на ЕС: Доклад за икономическо и социално сближаване (конвергенция, конкурентос-
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пособност, сътрудничество, 2004, Люксембург.) През 2008 г. 10% от населението на 27те членки на ЕС, обитаващо най-богатите региони, разполага с 19% от целия БВП на Съюза,
а същевременно 10% от населението на ЕС-27
в най-бедните региони разполага само с 1,5%
от БВП на ЕС-27.
Данните ясно сочат съществуването на
значителна диспропорция между регионите в
страните членки, което налага и извеждането
на политиката за регионите като основен инструментариум за противодействие на тази тенденция в рамките на ЕС. Не случайно Европейската комисия предлага разгръщане и оптимизиране на политиката по сближаване за
периода 2007-2013 г., която според Мишел
Барние „ще позволи на страните участнички и
всички региони да действат като партньори за
стабилен икономически ръст и за по-голяма
конкурентоспособност. Усилията в бъдеще
трябва да се концентрират .... в помощ на бедните части на Общността и особено новите
страни членки да догонят останалите”.
При публикуването на втория и третия
доклад за икономическо и социално сближаване се подчертава нарастващото значение на РП
на ЕС за преодоляване на очевидните различия
като резултат от процеса на интеграция. ЕС
възприема един нов идеологически подход,
характеризиращ цялата дейност в областта на
преодоляване на различията: от Европа на държавите към Европа на регионите. ЕС се стреми
да подейства на небалансираността с цел постигане на устойчиво и балансирано развитие. В
този смисъл РП на ЕС кореспондира и с другите политики за постигането на тези цели. Типичен пример е координацията, допълняемостта и
субсидиарността, която има между Общата
аграрна политика и РП за подпомагане на селските райони и аграрния сектор при преодоляване на структурните им проблеми, постигането на устойчив икономически растеж и благоприятни условия за живот. Това е проблем особено болезнен за новите страни членки, каквато
е България, за които развитието на регионите,
които в голямата си част се характеризират
като селски, и подготовката за усвояване на
европейските Структурни фондове в тази област заемат ключово значение за успешното и
устойчиво развитие на икономиките им. За нашата страна и за мнозинството държави от
предпоследната вълна на разширение, поради
спецификата на структурата на стопанствата
им, ключов фактор за развитието на баланси-

рана и устойчива икономика е осигуряването
на развитие на изоставащите селски райони.
Анализът на различията по отношение на
равнищата на безработицата показва, че те са
значително по-ясно изразени на равнище NUTSII. Като цяло може да се обобщи, че през разглеждания период диспропорционалността на
регионалните равнища на безработица показва
тенденция на задълбочаване. Стандартното
отклонение за всички региони в ЕС нараства от
3,6% през 1983 г. до 6,0% през 2004 г. През
2004 г. средната заетост в ЕС-27 достига
63,3%, като за новоприсъединилите се страни
е около 56%, а при старите страни членки е
приблизително 65%. За да се постигнат целите,
заложени в рамките на Лисабонската стратегия, и да се достигнат 70% заетост до 2010 г.,
е необходимо създаването на 24 милиона нови
работни места, което означава нарастване с
12% спрямо сегашните равнища на заетост.
Анализът на данните за равнищата на БВП
на глава от населението и безработицата извежда ясно проблема за наличието на значими
социо-икономически различия в рамките на ЕС.
Струва си да се отбележи фактът, че в поголямата част от проблемните региони ниските
равнища на доходите съвпадат с високи равнища на безработица.
Икономическите показатели на регионите
и продължаващата хетерогенност в регионалното развитие дават основание на ЕК да отстоява позицията за продължаване на балансирана
регионална политика в рамките на ЕС. Автори
като Болдрин-Канова, Хърв, МиделфартКнарвик оспорват икономическия смисъл на
подобен тип преразпределяне на средства под
формата на регионална политика, дискутират
необходимостта от допълнително увеличаване
на средствата по нея и я определят като чисто
политически въпрос [14-17].
Регионална политика 2007–2013 г.
Направеният анализ от провеждането на
РП и в частност на политиката по сближаване
подтиква ЕК през юли 2004 г. да представи
нови правни предложения за Структурните,
Кохезионния фонд, както и свързаните с тях
инструменти, чрез които да бъдат извършени
реформи за следващия програмен период
2007-2013 г. През май 2005 г. Европейският
съвет стартира инициатива за икономически
растеж и заетост в унисон с Лисабонската
стратегия. Европейския съвет подчертава изключителната роля на кохезионната политика за
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реализирането на стратегията. В тази връзка се
препоръчва всички общностни ресурси, както и
кохезионната политика да бъдат мобилизирани
за промотирането на трите измерения на Лисабонската стратегия: икономическо, социално и
екологично. За периода се предвижда:
- регионалните и местните организации
и бизнесът да се ангажират по-пряко
със самата стратегия и нейното реализиране;
- да се осъществи по-голямо взаимодействие на Фондовете на ЕС с тези на
Европейската инвестиционна банка по
отношение на проекти за проучване и
развитие;
- да се намали равнището на държавната помощ;
- да се инвестира повече в инфраструктурни проекти;
- да се стимулират дейности и политики,
създаващи повече работни места;
- разкриване на потенциал на малките и
средни предприятия (МСП);
- по-добро управление на енергийните
ресурси;
- засилване на контрола и мониторинга
върху изпълнението на одобрените
Национални програми за развитие.
Предвижда се и задълбочаване на връзката
между местните власти, местния бизнес и заинтересовани неправителствени организации,
които да вземат по-решаваща роля при разработването на проектите за финансиране по
разработените цели и налични инструменти. По
този начин се цели фокусиране и ангажиране
на заинтересованите лица към местните проблеми за ефективното им решаване. Това би
стимулирало местната самоинициатива, би
поощрило активното участие на местния бизнес в съфинансирането на част от проектите,
прилагането на нови инструменти за финансиране към вече съществуващите. За подпомагане на МСП се въвеждат новите програмни инициативи „Jeremie” и „Jessica”. Те целят подобряване на способността за използване на иновативен финансов инженеринг в регионите.
Всички препоръки следват идеята да се стимулират икономическият растеж, продуктивността, заетостта и да се повиши конкурентоспособността в регионите чрез тяхното устойчиво
развитие.
За периода 2007-2013 г. в България е
разработена Национална стратегическа референтна рамка, която е основен стратегически
66

програмен документ за използване на Структурните инструменти за периода. За всеки отделен сектор на икономиката са разработени
оперативни програми с точно делегирани бюджети, задаващи приоритетите, които да се
следват с финансовата помощ от ЕС. Тук работи правилото „един фонд за една програма”.
В този смисъл с цел оптимизиране на процесите на финансиране от страна на Структурните
фондове и за по-голяма яснота подпомагането
на селските региони за първи път е извадено от
структурата на РП на ЕС и е прехвърлено към
Общата аграрна политика на ЕС, но спазвайки
всички принципи и цели, заложени в РП.
В периода 2007-2013 г. са предвидени
общо 3 цели: конвергенция, регионална конкурентоспособност и заетост, европейско регионално коопериране. Подпомагането се извършва от три фонда – ЕСФ, ЕФРР и Кохезионен
фонд. ЕФОГСС е изцяло прехвърлен към аграрната политика и развитието на селските
региони. Бюджетът за периода възлиза на 347
млрд. евро, към които се добавят 160 млрд.
евро от публично и частно национално съфинансиране по отделните проекти.
Въпреки направените реформи и дългогодишното съществуване на РП остава особено
актуален и нерешен един въпрос, стоящ пред
нея още от самото и създаване. Динамичен е
спорът, различни са доводите по въпроса до
каква степен следва да бъде централизирана
системата по прилагането на РП. Развитието на
световната икономика и глобалните проблеми
през последните години пораждат нови предизвикателства пред развитието на РП на ЕС.
Предизвикателства на планов период 20142020 г.
Следващия планов период 2014-2020 ще
изправи пред РП на ЕС освен текущите проблеми и нови предизвикателства, произтичащи
от външни фактори, голяма част от тях неикономически. Повечето бихме определили като
екзогенни за ЕС, например такива са силната
глобализация, нарастването на цените на енергийните продукти и промените в климата. Други са чисто ендогенни, например промяната в
демографската структура на населението,
миграционните проблеми, интегрирането на
общности в рамките на ЕС. Нека с няколко
думи поставим акцент върху очакваното им
влияние в процеса на устойчиво развитие на
Европа.
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Икономическата и социална интеграция
нараства с невиждани и неочаквани равнища в
световен мащаб. Европейските региони следва
да се адаптират към нарастващия натиск на
конкуренцията произтичаща предимно от развиващите се икономики и световната икономика базирана на знанието. Асиметрията в очакваното регионалното влияние при подобен натиск в ЕС ще зависи до голяма степен от комбинация от фактори, сред които са равнището
на развитие на материалния и човешки капитал
в регионите.
Европейските региони се очаква във все
по-голяма степен да се сблъскват с проблемите породени от климатичните промени. Северните и южни региони в ЕС ще бъдат особено
силно засегнати от глобалното затопляне. Това
ще се отрази на редица природно зависими
сектори в тях като селското стопанство, рибарството и туризма. Очаква се пораждането
на необходимост от значими инвестиции за
преодоляване на засушаването, горските пожари, наводненията и бреговата ерозия.
На следващо място следва да отбележим,
че покачването на цените на основните енергийни суровини ще засегне изцяло ЕС, но влиянието на този фактор няма да бъде разпределено равномерно в регионален аспект. Диспропорционалността в развитието ще се отрази в
негативен аспект на по-отдалечените и крайни
региони, както и на регионите с развити енергийно интензивни сектори - транспорт и тежка
промишленост. Следва да се мисли отсега за
намаляване на парниковите газове, за стимулиране на енергийно ефективните производства,
както и за засилване ролята на възобновяемите
източници на енергия.
Последните два фактора, на които ще се
спрем са влошаването на демографската
структура на населението в регионален и национален план за ЕС и социалната поляризация на
населението. Голяма част от регионите в Европа започват да усещат осезателно намаляването на населението и дисбалансираността в
структурата му. В голяма степен се очаква и
увеличаването на миграционните процеси в
рамките на ЕС, което ще доведе до задълбочаване на проблемите изоставащите селски региони и на източните страни. В допълнение ще
отбележим, че тенденцията на глобализация и
икономика на знанието се очаква да задълбочи
проблемите на изолация и социално разделение
в населението. Много региони дори към момента имат голям дял от население с икономи-

чески и социално непривилегировани общества,
чиято интеграция е необходимо условие за осигуряване на устойчив растеж.
Преодоляването на тези негативни тенденции пораждащи асиметрия в развитието на
регионално равнище, очакващо да предначертае нова териториална картата на Европа изисква да се търси отговор на въпроса от каква
политика се нуждаем след 2013г. Несъмнено
ще останат отворени въпросите относно ефективността при начина на реализиране на Регионалната политика в ЕС досега и за това как тя
би следвало да отговори на съвременните негативни явления от икономически и социален
аспект.
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EU REGIONAL POLICY DEVELOPMENT AFTER 2013
Petyo Boshnakov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The following paper examines EU Regional policy development possibilities after the current planning period.
Regional disparities still are a major problem in EU and there are new challenges in the forthcoming years to be
solved in order to answer greater expectations.
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Резюме
Финансовата и техническа подкрепа от фондовете на европейско и национално ниво се отчита като добра
възможност за постигане на устойчивост в Българските общини. Община Елена е част от Северен Централен
район и е от голяма важност за икономическото и социалното му развитие. Комбинацията между екологичните, социални и икономически характеристики на общината я определят като интересен обект за изследване на
възможностите й за устойчиво развитие. Основна цел на доклада е да се оценят мерки, включени в политиките
на регионално ниво и възможностите за постигане на устойчиво развитие на община Елена чрез тях. На тази
база са направени обобщени изводи и предложения за успешното й развитие. Данните, използвани в доклада са
на база експертно проучване в община Елена, състояло се през 2010 г. От една страна са разгледани възможностите за развитие на общината, а от друга трудностите, които на този етап не са преодолени. Политиките,
прилагани от общината са разгледани на три нива - на икономическо, на ниво околната среда и на социално
ниво. На всяко едно от тези нива са анализирани основните положителни и отрицателни страни, на базата на
които са направени предложения за успешното развитие на община Елена.
Ключови думи: община Елена, устойчивост, околна среда, икономика, социално развитие.
Key words: Elena Municipality, sustainability, environment, economy, social development.

Увод
Финансовата и техническа подкрепа от
фондовете на европейско и национално ниво се
отчита като добра възможност за постигане на
устойчивост в Българските общини. Община
Елена е част от Северен Централен район и е
от голяма важност за икономическото и социалното му развитие. Комбинацията между екологичните, социални и икономически характеристики на общината я определят като интересен обект за изследване на възможностите й за
устойчиво развитие. Основна цел на доклада е
да се оценят мерки, включени в политиките на
регионално ниво и възможностите за постигане
на устойчиво развитие на община Елена чрез
тях. На тази база са направени обобщени изводи и предложения за успешното й развитие.
1. Теоретични основи за постигане на устойчиво развитие на ниво община
Съществуват множество определения за
понятието устойчива община, като в тях се
поставят различни акценти: икономически, социален, екологичен. Всяка община следва сама
да определи, точно каква комбинация от мерки
и политики са най-подходящи за постигане на
устойчивост. Устойчивостта не веднъж е свързвана с теориите за икономически растеж и нарастване на БВП [1, 3]. В тях се разглежда
връзката между увеличаване на БВП на глава
от населението, постигане на по-висок стандарт на живот, а от там по-добри перспективи

за подходящи политики за балансиране на екологичните показатели на местно ниво. Подобна
теория е доразвита от Gocht&Norbert [2], в която обясняват, нуждата от местни политики, които да допринесат за развитието на конкретна
местност. Устойчивостта е разглеждана, като
начин за съвместяване на всякакъв вид дейности, които ще подобрят състоянието както на
бизнес структурите, така и на екологичната
обстановка.
Според някои автори (Folke Snickars,
2001), устойчивост на ниво община може да
бъде постигнато, като се даде акцент на социалното, екологичното, структурното и икономическото ниво на устойчивост. Посредством
теориите на редица автори, занимаващи се с
постигане на устойчивост, може да се направи
извода, че устойчива е онази община, чиято
икономика е конкурентна, жизнения стандарт и
условията на живот са оптимално добри, а екологичните стандарти са добре балансирани,
според изискванията за опазване на околната
среда.
2. Методология на доклада
Използваната информация в доклада е на
база проучване, което обхваща трите основни
елемента на устойчивост – икономически, социални и екологични. Целта е да се намери допирната точка между трите елемента с цел
постигане на устойчиво развитие на община
Елена. За нуждите на доклада са използвани
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въпроси, чрез които да се оцени влиянието на
конкретни прилагани мерки, които да са заложени в регионалните политики за постигане на
устойчивост на ниво община. Всяка една мярка
получава оценка според приложена скала от 1
до 5. При оценка 1, се счита, че тази мярка не
би допринесла за постигането на устойчивост,
спрямо заложения очакван резултат. Оценка 5
се дава на тези мерки, които ще окажат положително влияние и ще се смятат за важни за
постигането на устойчивост. В доклада са използвани част от данните по проект „ПримаПрототипно влияние на политиките върху мул-

ти-функционалните дейности в селските общини”.
3. Анализ на резултатите от изследването
В проучването на общината, взеха участие
експерти от местна власт и заинтересовани лица, които са запознати с политиките за устойчивост на ниво община. Според тях, постигането на устойчивост е от изключителна важност
за успешното развитие на общината. Значимостта на резултатите по отношение на устойчивото развитие на община Елена са представени в таблица 1.

Табл. 1. Значимост на резултатите от политиките на регионално ниво в община Елена
Степен на важност
Желани резултати от политиките на регионално ниво
от 1 до 5
Икономика
(а) Подобряване на икономиката чрез подобряване на конкурентоспособността на различните видове бизнес, свързан със земята (селско стопанство, горско стопанство, туризъм и други)
(б). Подобряване на икономиката чрез подобряване на конкурентоспособността на други
сектори
(в) Увеличаване на диверсификацията на икономиката в селските райони
Околна среда
(а)Съхраняване и опазване на биоразнообразието
(б) Съхраняване и подобряване на пейзажа
(в) Намаляване на влиянието на климатичните промени
(г) Съхраняване и консервация на водните и почвени ресурси
Социални
(а) Повишени възможности в селските райони (за живот, образование, кариерно развитие, бизнес развитие, др.)
(б) Подобрен начин на живот в селските райони

Според мнението на респондентите поголяма част от целите поставени в политиките
на регионално ниво са от изключителна важност. Според данните получени от изследването с най-голяма значимост са резултатите
насочени към икономическото развитие на
общината. Важността на мненията по отношение и на трите нива на устойчивост на общината варира от 2,5 до 5, но по-голяма част от
тях са оценени със степен на важност около
4,5, което според използваната методология
показва, че постигането на тези резултати би
довело до устойчивост на ниво община. Въпреки това, анкетираните експерти са на мнение, че общината няма достатъчно развити
финансови фондове за да се постигне устойчивост на трите равнища. Поради тази причина е необходимо да се използват средствата
по проектите и програмите на национално и
европейско ниво. Резултатът, оценен с наймалко положително влияние - от 2,5 е „Съх-
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раняването и опазването на биоразнообразието”. Макар и с по-малък положителен ефект
той не е подценен, а според респондентите е
най-труден за постигане. Трудностите, свързани с прилагане на политиките на национално ниво, оказват негативно влияние върху общината по отношение на икономическото и
социално развитие. Подобно мнение е изразено от повечето експерти. За постигане на желаните резултати са оцени конкретни мерки
на икономическо, социално и екологично ниво.
3.1. Икономически мерки, за постигане на
устойчиво развитие на община Елена
Мерките, свързани с постигане на устойчиво развитие в икономически аспект са оценени с най-висока важност от експертите, което показва, че този тип мерки имат значение,
за развитието на община Елена. Оценката на
експертите е представена в таблица 2.
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Табл. 2. Икономически мерки, за постигане на устойчиво развитие на община Елена
Икономически мерки за постигане на устойчиво развитие на община Елена
Резултат = Подобряване на икономиката чрез подобряване на конкурентоспособността на различните видове бизнес, свързан със земята (селско стопанство, горско стопанство, туризъм и
други
Диверсификация/разнообразяване към неземедлски дейности
Разнообразяване на земеделските дейности
Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти. Развитие на нови дейности
Подпомагане на организации на производители
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия –преработка и маркетинг на земеделски продукти
Насърчаване на туристическите дейности
Насърчаване развитието на местно занаятчийство
Производство и промяна на възобновяема енергия
Резултат = Подобряване на икономиката чрез подобряване на конкурентоспособността на други сектори
Повишаване на продуктивността и адаптивността на заетите в селското стопанство, горското
стопанство и туризма, чрез повишаване на техните умения и квалификация
Подкрепа на МСП в насока внедряване на иновации, достъп до знания, експертиза, бизнес мрежи, бизнес инкубатори)
Подобряване на гъвкавостта и адаптивността на фирмите чрез подобряване на ресурсната
ефективност (повишаване на тяхната енергийна ефективност)
Повишаване на уменията и квалификацията на мениджърите и собствениците на малък бизнес
Резултат = Увеличаване на диверсификацията на икономиката в селските райони
Подпомагане на диверсификацията на дейностите в селското стопанство
Подкрепа за създаване на микропредприятия в сектор преработванелна промишленост, туризъм, търговия и услуги
Модернизиране на земеделските стопанства
Насърчаване и подкрепа развитието на туризма в селските райони (изграждане на нова/реконструкция на съществуваща сградна инфраструктура, маркетинг на услугите, др.)

Всички мерки, свързани с постигане на
„Подобряване на икономиката чрез подобряване на конкурентоспособността на различните
видове бизнес, свързан със земята (селско стопанство, горско стопанство, туризъм и други),
получават оценка близка до максималната.
Сред изследваните мерки най–висока оценка
получават: „Насърчаване на туристическите
дейности” и „Насърчаване развитието на местно занаятчийство”, което показва, че общината
има добри възможности да затвърди позициите
си като туристически център.
Другият раздел - икономически мерки са
свързани с подобряване на икономиката чрез
подобряване на конкурентоспособността на
всички сектори. Анализът на тези мерки показва, че всичките те са от голямо значение за устойчивото развитие на общината, тъй като получават оценки по-високи от 4,5. Този резултат
според експертите е постижим, чрез въведение
на иновации, достъп на бизнес структурите до
знания и умения, които целят постигане на

Степен на
важност от
1 до 5

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

5,0
4,5
4,5
5,0
3,0
4,5
4,0
5,0

ефективност при функционирането на малкия и
среден бизнес в общината.
Увеличаване на диверсификацията на икономиката в селските райони, също е от голямо
значение за постигане на устойчивост на изследваната община. Спрямо останалите две групи, тя получава най-ниски оценки за значимост
на резултатите от прилагането на тези мерки.
Единствената максимална средна оценка е при
мярката „Насърчаване и подкрепа развитието
на туризма в селските райони (изграждане на
нова/реконструкция на съществуваща сградна
инфраструктура, маркетинг на услугите, др.)”.
Това може да се обясни със социално - икономическите и природните дадености на общината.
3.2. Социални мерки, за постигане на устойчиво развитие на община Елена
Втората част мерки, които са разгледани в
доклада са със социален характер. Те са разгледани през призмата на устойчивостта на общинско ниво и са представени в таблица 3.
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Табл. 3. Социални мерки за постигане на устойчиво развитие на община Елена
Степен на важСоциални мерки за постигане на устойчиво развитие на община Елена
ност от 1 до 5
Резултат = Повишени възможности в селските райони (за живот, образование, кариерно развитие, бизнес
развитие, др.)
4,0
Подпомагащи икономически неактивните и безработни хора да стартират собствен бизнес,
с което дасе преодолее социалното изключване
4,0
Подобряване уменията и квалификацията на заетите в селските райони (особено на ниско
платените), с цел повишаване на тяхната адаптивност и способност да генерират повече
доходи
4,0
Подкрепа на бизнес дейности в селските райони в насока на разширяване на съществуващите предприятия/земеделски стопанства и увеличаване на заетостта, или в насока създаване на нови ЗС или предприятия
5,0
Подобряване на условията за живот в селските райони (изграждане на пътна, соц., образов. и др. инфраструктура)
Подобрен начин на живот в селските райони
4,0
Обновяване и рехабилитация на селата (обновяване на обществени сгради)
5,0
Рехабилитация на обществени зелени площи, (паркове, градини, детски площадки, др.)
4,5
Подобряване на условията на живот в селските райони чрез подобряване на мобилността
на трудовите ресурси, повишаване привлекателността за развитие на бизнес, подобряване
на инфраструктурата, достъп до услуги, др.)
5,0
Опазване и съхраняване на културно-историческите паметници (изграждане на подходяща
инфраструктура за достъп до тях)

Високата оценка, получена от респондентите, показва, че тяхното прилагане има значимост за постигане на устойчивост в социалната сфера. Разгледани са два основни резултата, а именно „Повишени възможности в
селските райони” и „Подобрен начин на живот
в селските райони”. Постигането на първия
резултат, според анкетираните експерти зависи в най-голяма степен от мярката „Подобряване на условията за живот в селските райони”, която получава максимална оценка 5.
Голяма част от респондентите смятат, че тази
мярка дори на този етап е внедрена успешно
в общината, но резултатите от нея ще се постигнат на по-късен етап. Тук се има в предвид
изграждане на пътна, социална, образователна и др. инфраструктура, като за постигане
на очакваните резултати е необходим подълъг период от време.
Елена е от голямо историческо значение
за страната и поради тази причина, мерките
свързани с историческите ценности също са
оценени високо. Тези групи мерки са насочени към резултат, свързан с „Подобрения на
начина на живот в селските райони”.
3.3. Екологични мерки, за постигане на устойчиво развитие на община Елена
Развитието на общината, от гледна точка
на постигане на оптимален екологичен ефект
е от голямо значение за постигане на устойчивост. Поради тази причина, в доклада се
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разглеждат редица екологични мерки, които
са представени в таблица 4. Тези групи мерки
са най-трудни за осъществяване и в много
случаи резултатите от тяхното прилагане, могат да бъдат наблюдавани, след продължителен период от време. Изследваните екологични мерки са насочени главно към три резултата, първият от които е „Съхраняване и подобряване на биоразнообразието”. Според
експертите това може да се постигне, чрез
въвеждането и използването на мярка насочена към възстановяване на горския потенциал
и въвеждане на превантивни дейности. Това
се обяснява с наличието на такъв тип земи, на
територията на общината, които могат да бъдат залесени. Също така, стимулирането на
земеделски производители, които се насочват
към биологично производство също би указало положително влияние на развитието на общината. Поради тази причина, предложената
мярка е високо оценена и се счита за една
добра възможност за постигане на устойчивост. Висока оценка получават и мерките,
свързани с резултата насочен към съхраняване и консервация на водните и почвени ресурси. Макар и да не е оценена с максимална
оценка от експертите, мярката „Повишаване
информираността на общините и населението
за мрежата НАТУРА 2000”, се счита за значима.
Трябва да се отчете, че не всички екологични мерки, които са разгледани ще успеят

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

да доведат до желаните резултати на ниво
община. Трудно осъществим резултат се
оказва „Съхраняване и подобряване на пейза-

жа”. Съответно и разгледаните мерки за неговото постигане не са оценени високо.

Табл. 4. Екологични мерки, за постигане на устойчиво развитие на община Елена
Степен на важЕкологични мерки за постигане на устойчиво развитие на община Елена
ност от 1 до 5
Съхраняване и подобряване на биоразнообразието
4,5
Подобряване на биоразнообразите в горите чрез повишаване на квалификацията на заетите в сектора
4,0
Първоначално залесяване на неземеделски земи
4,5
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
4,5
Стимули за земеделските производители и заетите в горското стопанство за опазване,
съхраняване на хабитати
Съхраняване и подобряване на пейзажа
Първоначално залесяване на неземеделски земи, съхраняване/създаване на естествени
огради от храсти
Съхраняване и опазване на естествените природни забележителности, дивечови стопанства, природни паркове, защитени местности
Стимули за земеделските производитли насочили се към биологично земеделие
Съхраняване и консервация на водните и почвени ресурси

2,5

Повишаване информираността на общините и населението за мрежата НАТУРА 2000
Устойчиво ползване на ресурсите в защитени територии и защитени зони
Изграждане на пречиствателни станции и депа за отпадъци
Обучение на живеещите в селските райони за начините за съхранение и опазване на водните и почвени ресурси

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

4. Обобщени изводи и предложения
На базата на анализа на направените експертни оценки по отношение на мерките, които
се прилагат на регионално ниво могат да се
направят следните обобщени изводи и предложения:
- По-голяма част от целите поставени в
политиките на регионално ниво са от
изключителна важност, като найвисока степен на значимост получават,
мерките свързани с икономическото
развитие на общината;
- Постигане на устойчивост в икономически аспект може да се осъществи
чрез развитие и насърчаване на туристическите дейности и местното занаятчийство, развитие на организации на
производители, повишаване на знанията и уменията на мениджърите и собственици на малък бизнес, както и на
заетите в селското, горското стопанство и туризма;
- Подобряване на условията за живот в
селските райони чрез изграждане на
пътна, социална, образователна и др.
инфраструктура, опазването и съхраняването на културно-историческите
паметници са мерките, които влияят в

4,0
4,5

благоприятен аспект по отношение на
устойчивото развитие на общината в
социалната сфера;
- Стимулирането на земеделските производители и заетите в горското стопанство за опазване, съхраняване на
хабитати, както и за развитие на био
земеделие, възстановяването на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности, устойчивото ползване
на ресурсите в защитени територии и
защитени зони са мерки, които влияят
върху устойчивото развитие в екологичен аспект. По трудно постижими резултати биха се очаквали от мерките,
свързани със „Съхраняване и подобряване на пейзажа”.
В заключение може да се посочи, че община Елена има потенциал да се развие в бъдеще като устойчива община. Високите оценки
на разгледаните икономически, социални и
екологични мерки, свързани с регионалните
политики и тяхното влияние доказват тяхната
значимост за постигане на устойчивост в общината.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ELENA MUNICIPALITY
Hristina Harizanova, Zornitza Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The technical and financial (European and national) support is considered as a main opportunity for
sustainable development of Bulgarian Municipalities. Elena municipality is part of the North Central region in
Bulgaria and it is very important for its economical and social development. The combination between ecological,
social and economical resources defines Elena Municipality as an interesting object for researching possibilities for
sustainable development. The aim of the paper is to follow up and assess possibilities of Elena municipality for
sustainable development and on this basis to make proposals for its sustainability. The data used in the paper are
form expert research held in 2010. In one hand are explanted the opportunities for development and in the other
hand are shown the gaps in its development. The measurements are researched on tree level base: 1st base is
economic, 2nd environment base, and social base. On each base are analyzed the main beneficial effects and
negatives ones, and trying to find a way Elena Municipality to become sustainable development Municipality.
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ВИСШЕТО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ –
РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
Тодорка Атанасова–Калайджиева, Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Съвременният модел на образование изисква прилагане на адекватни методи и подходи, осигуряващи активно участие на обучавания в учебната и научноизследователска дейност. Ценността на всеки метод следва да
се преценява според това доколко благоприятства проявата на активност и до колко стимулира в студентите
стремеж към развитие и познание. Чрез използването на съвременни подходи, иновативни методи на преподаване и организация е възможно да се постигне по-висока степен на ефективност в образователната система.
Целта на настоящата разработка е да изследва развитието на висшето икономическо образование у нас, да се
разкрият съпътстващите го проблеми, да се посочат възможни за тяхното решаване. Информационни източници са нормативни документи, официалната статистика, собствени изследвания и др.
Ключови думи: висше образование, икономика, университет, колеж.
Key words: higher education, economics, university, college.

Увод
Образованието може да подпомогне икономическия растеж, да увеличи производителността на труда, да допринесе за лично и социално развитие, да намали материалното неравенство в страната. Размерът на финансовите
ресурси предназначени за образование, е основен фактор за избор, направен във всяка държава от правителствата, предприятията, учащите се и техните семейства.
За последния наблюдаван период от 2005
до 2009 г. образователната структура на населението на възраст от 25 до 64 години в България продължава да се подобрява. Налице е
тенденция на увеличение броя и относителния
дял на хората с висше и средно образование за
сметка на тези с основно и по-ниско образование. Относителният дял на хората с висше образование (колеж и университет) се увеличава
от 21,6% (2005) на 23% (2009), или с 1,4%, а
на тези със средно образование от 50,8% на
54,9%, т.е. с 4,1%. Същевременно относителният дял на лицата с основно и по-ниско образование намалява с 5,5%. Приблизително 80%
от населението в трудоспособна възраст (2564 г.) е със средно или висше образование [7].
Необходимо е съвременният модел на образование да прилага методи и подходи, осигуряващи активно участие на обучавания в учебната и научноизследователска дейност. Ценността на всеки метод следва да се преценява
според това доколко съдейства за проявата на
активност и стимулира студентите към познание и развитие, повишава ефективността на
образователната система.

Целта на настоящата разработка е да изследва развитието на висшето икономическо
образование у нас, да разкрие съпътстващите
го проблеми и да потърси възможности за тяхното решаване.
Настоящото изследване обхваща периода
от 2000–2010 г. Информационни източници са
нормативни документи, официалната статистика, собствени изследвания и др.
1. Висшето училище като входно-изходна система
Сложният характер на образователната
дейност, трудностите при нейното функциониране особено в най-високата й квалификационна степен – висшето образование дава основание институцията – висшето училище (университет, колеж) да се представи като сложно устроена „входно-изходна система” (фиг. 1).

в хо д
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приход

ПОДСИСТЕМА
ОБУЧАВАНОБУЧАВАЩ
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и з хо д
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разход

Фиг. 1. Висшето училище (университет, колеж) като
сложна входно-изходна система

База за подобен подход на изследване и
анализиране на висшето училище дават трудовете на П. Дракър, където образователните
институции по подобие на бизнес институциите
се представят като системи, изискващи ефек75

Тодорка Атанасова–Калайджиева, Надка Костадинова

тивно управление. Но подходът трябва да е
различен, тъй като целите на образователната и
бизнес институции са различни, а и „продукта”,
който „произвеждат” и предлагат на пазара е
различен [1, 2].
Входът на системата „висше училище”
представляват младите хора, завършили средно
образоване, които желаят да придобият повисока професионална квалификация. Те са
тези, които с нивото на получените в средното
образования знания предопределят входното
равнище, т.е баловия диапазон на постъпилите
в съответните специалности в университета или
колежа. На тази основа се формира и стартовото ниво на изгражданото качество на обучение в съответното висше училище (ВУ), респективно специалност. За разлика от бизнес институциите, при образователните институции
„входът” представлява не разхода (за закупени
суровини, материали, горива и пр.), а размерът
на приходите за осъществяваната дейност (таксите за кандидатстване, обучение на студентите, държавните субсидии). На тази основа се
откроява и още една съществена разлика между бизнес институцията и образователната институция, колкото по-голям е броят на приетите
за обучение студенти (т.е. входа), толкова поголеми ще са приходите на ВУ. Това е така,
защото последните се формират от събраните
такси от обучаваните, държавната субсидия,
дарения и др.
Продуктът, излизащ на изхода на системата „висше училище” е специалистът - бакалавър, магистър, доктор, притежаващ висша квалификация, която му дава възможност за упражняване на умствен труд и творческа работа.
От качеството на обучение зависи нивото на
придобитите професионални знания и умения,
а те детерминират от своя страна производителността на умствения труд. Във връзка с
последното Дракър казва: „икономическото
лидерство, ще принадлежи на страните, които
най-успешно са повишили производителността
на умствения труд”; „…в рамките на няколко
десетилетия, ключовите въпроси, свързани с
появата на хората на умствения труд и тяхната
производителност, ще предизвикат фундаментални промени в самата структура и същност
на икономическата система” [3].
От вътрешната структура на системата
„висше училище” зависи ефективното използване на получените приходи и качеството на
образователния продукт – специалиста с висше
образование. Това изисква да се разкрие същ76

ността на всяка една от подсистемите, изграждащи системата „висше училище”.
1.1. Правно-инстуционална подсистема (ПИП)
представлява правно-институционалната рамка
за осъществяване на образователния процес и
научноизследователската дейност, а на тази
основа
изградената
организационноуправленска структура и създадените органи за
управление, формираните структурни звена –
факултети, департаменти и катедри във ВУ.
Изграждането на тази подсистема се основава
на разпоредбите на четири раздела на ЗВО (гл.
3, 4, 5 и 8). Институционалната рамка на висшето училище детерминира вида му – държавно или частно, а също неговия статут – университет или колеж. Качествената оценка на
ПИП и степента на развитие на другите три
подсистеми на ВУ (т.е. институционалната акредитация)
предопределят
образователноквалификационните степени (професионален
бакалавър, бакалавър и магистър), в които
могат да се обучават студентите, имат ли възможност да продължат професионалното си
развитие за придобиване на образователна и
научна степен „доктор”.
1.2. Подсистемата „обучаван-обучаващ” (ПОО)
представлява съвкупността от обучаваните
студенти, академичния състав (гл. 6, чл. 48,
ЗВО) и административния персонал (служители,
инспектори и др.) Броят и професионалната
квалификация на академичния състав на ВУ,
зависи в значителна степен от броят на обучаваните студенти. По настоящем от броя на студентите зависят годишните приходи (субсидии и
такси), които създават предпоставки за развитие на научно-преподавателския състав и материално–информационната подсистема. При
наличие на достатъчен финансов ресурс, осигуряван чрез приетите и обучавани студенти се
предоставят условия за въвеждане на съвременни средства и методи за обучение, както и
такива за научноизследователската работа на
преподавателите. От възможностите създадени
за развитие на академичния състав в значителна степен зависи и качеството на обучение,
респ. нивото на подготовка на завършващите
висше образование специалисти.
1.3. Материално-информационната подсистема
(МИП) представлява наличната база – аудитории, учебни зали и лаборатории, информационната система за провеждане на учебния про-
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2. Състояние и проблеми на висшето икономическо образование в България
Основавайки се на системната същност на
висшите училища по-надолу се направи опит,
да се анализира състоянието на висшето икономическо образование в страната.
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1.4. Финансовата подсистема (ФП) на висшето
училище е размерът на финансовите ресурси
(годишния бюджет) и източниците за тяхното
набавяне, както и начините на управлението им
(чл. 90, ал. 4 от ЗВО ). Към тази подсистема
може да се прибави и стойността на притежаваните активи, въплътени в имущество и оборудване (чл. 89, ал. 1 и 2. от ЗВО), изграждащи
МИП. Главно място от източниците за формиране на финансовите средства на висшите училища има държавната субсидия (чл. 90, ал. 3,
т. 1 от ЗВО), формирана, като издръжка на
един студент, различна за отделните професионални направление. На второ място са: финансова помощ от общините; дарения, завещания,
наследства, спонсорство (чл. 90, ал. 3, т. 2 и
т. 3 от ЗВО, ако има такива). Третият източник
на финансови средства са собствените приходи
формирани за отделните ВУ по различен начин,
съгласно нормативната база: 1. От научноизследователска, експертно-консултантска и художественотворческа, лечебна и спортна дейност и от права върху индустриална собственост, авторски и други сродни права; 2. От
такси за кандидатстване, за обучение и приходи
от обучение (чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7 ЗВО); 3.
Следдипломна квалификация; 4. Административни услуги за лица, които не са студенти; 5.
Други дейности, свързани с учебния процес; 6.
Приходи от отдаване на имущество под наем
(чл. 90, ал. 3, т. 4 на ЗВО).

2.1.
Правно-институционална
подсистема
(ПИП)
От общия брой висши училища в страната
за уч. 2009/10 г.1 – 53 (фиг. 2), в 32 се обучават студенти по специалности от област „Стопански науки и администрация” или това е
60,4%. Във всичките 32 ВУ се подготвят специалисти в професионално направление 3.7.
„Администрация и управление” по трите образователно-квалификационни степени (ОКС): 23
университета, 2 академии, 6 колежа и 1 международно висше училище. В 28 от тях (52,8%
от всички ВУ) се провежда обучение в професионално направление 3.8. „Икономика” също
по трите ОКС, а това са 18 университета, 1
академия, 6 колежа и 3 висши училища.

20

цес. От размера и от качеството на създадената МИП зависят приема на студенти във висшето училище и формите и методите за тяхното обучение. Степента на развитие на тази подсистема влияе също върху формирането на
образователния капацитет на ВУ, тъй като се
предявява изискване за определена площ за
обучение на един студент (различна в отделните професионални направления), за да се гарантира качеството на обучението.

Общо висши училища
Университети и специализирани висши училища
Колежи - общо
в т.ч. Самостоятелни колежи
в т.ч. Колежи в структурата на университети и специализирани висши училища

Източник: НСИ

Фиг. 2. Висши училища в България - брой и вид по
години

2.2. Подсистемата”обучаван-обучаващ” (ПОО)
През последните години общият брой на
студентите в България нараства (фиг. 3). В
началото на уч. 2009/10 г. записаните в трите
ОКС са 283,2 хил., или с 39,6 хил. повече
спрямо уч. 2000/01 г. Съотношението обучавани студенти в държавните висши училища
към частните за изтеклата уч. г. е 77,8% към
22,2%, при 88,5% към 11,5% за 2000/01 г.
Само за едно десетилетие двойно са се увеличили обучаваните студенти в частните колежи и
университети у нас.
Най-висок е относителният дял на студентите, обучавани в специалности от област

1

Броят на висшите училища в страната се увеличава от 45 (2000/01) на 53 (2009/10). Откриват се 6 частни колежа и 2
университета. Закриват се някои от колежите към държавните университети и от 43 (2000/01) остават 23 (2010/11). Самостоятелните колежи от 4 (2000/01) са 10 (2010/11).Частните висши училища са 16 (30%) от общия брой, а от тях 7 (16,3%)
частни университети и 9 (27,3% от всички) са частните колежи.
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Фиг. 3. Динамика в броя на студентите в България
по години

„Стопански науки и администрация”2 – 25%
(2009/10), като за изследвания период увеличението е с 4%. Новоприетите първокурсници
(държавна поръчка, без приетите в частните ВУ)
за уч. 2010/11 г. в област „Стопански науки и
администрация” в т.ч. и професионално направление 3.9. „Туризъм” е 13218 студенти.
Втора предпочитана образователна област
е „Технически науки и технически професии”,
където се обучават 13,8% (2009/10) от всички
студенти у нас при 16,8% през 2000/01 г. Установява се 3% намаление на студентите в
тази област на висше образование.
Трета по значимост образователна област
е „Науки за обществото и човешкото поведение”, в която се подготвят 12,7% от всички
студенти, като относително постоянен е интересът към тези специалности.
За последните десет години 2 пъти е намалял интересът към специалностите от област
„Подготовка на учители и науки за образованието”, където се обучават 5,5% от всички студенти за 2009/10, при 10,6% за 2000/01 уч. г.
Намалява значително интересът към образователните области „Хуманитарни науки”,
„Природни науки”, „Физически и химически
науки”, „Математика и статистика”, „Добив и
производствени технологии”. Увеличава се
приемът на студенти в областите „Спорт, туризъм и хотелиерство” (4,0%), „Архитектура и
строителство” (3,2%), „Информатика” (2,8%),
„Сигурност и безопасност” (2,3%). Постоянен
е интересът към специалностите в областите

2

„Изкуства”, „Право”, „Здравеопазване”, „Социални дейности”, „Опазване на околната среда”. Обяснение на разпределението на интересите на завършилите средно образование у нас
може да се потърси по-назад във времето на
базата на установените традиции. „Интересът
към стопанските науки у нас е, на пръв поглед,
изумителен”, казва Ас. Христофоров в края на
четиридесетте години на миналия век. „Само в
столицата следват десет хиляди младежи” това
са „между 20% и 25% от всички студенти в
София”, обучавани в две учебни институции –
Държавното висше училище за финансови и
административни науки в Държавностопанския
отдел на Юридическия факултет при Софийския държавен университет. Към тази „огромна
армия” на „студенти-стопановеди”, посочва
Христофоров се прибавят и изучаващите висши
стопански науки в Стопанския факултет на
университета „Св. К. Славянобългарски”, Варна и тези от Висшето училище за стопански и
социални науки „Д. А. Ценов”, Свищов - „общо
към 3000 души”. Когато в страната „възможностите на средния български гражданин да
поддържа синове и дъщери във висше учебно
заведение са значително ограничени поради
поскъпването на живота и липсата на найелементарни условия за академически занимания, когато има жилищна криза в столицата и в
другите два града” [5].
Интересът към социалните и бизнес науки,
както и правото е голям и в повечето от европейските държави. Като цяло най-висок 33,9% е относителния дял на студентите в
страните от ЕС, които се обучават в тази област. Първенството се пада на Латвия - 53,7%
от всички студенти, след нея е Румъния - 51%,
Кипър - 49,9%, Люксембург - 45,2% и след
това се нарежда България с 44% [6].
Общият брой на преподавателите в университетите и специализираните висши училища е 21,3 хил. през уч. 2009/10 г., а от тях на
основна работа са 13,3 хил., или 62,3% от
всички. Преподавателите в колежите са 1 385,
като от тях 608, или 43,9% са на основна работа [7].
Съотношението „брой преподаватели на
100 студенти” за страната на основата на данните от националната статистика е 8,38, а това

Тук са включени само двете професионални направления: 3.7. „Администрация и управление”; 3.8. „Икономика”. Професионално направление 3.9. „Туризъм”, което според НАОА е в образователна област 3. Социални, стопански и правни науки, по класифицирането на НСИ е отнесено към област „Спорт, туризъм и хотелиерство”.
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съотношение е още по-ниско – 5,23 за тези на
основен трудов договор. За някой ВУ, които
имат няколко хиляди студенти годишен прием,
размерът на този показател е значително понисък, като УНСС – 3,16; ИУ Варна – 2,61; СА
„Д. А. Ценов” – 2,52; СФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 2,51; ИФ при ПУ „П. Хилендарски” – 1,47. Редки са изключенията, при
които това съотношение е над средното за
страната, като за професионално направление
„Икономика” в Университет „Асен Златаров",
Бургас – 25,13 или за същото в ТУ, Габрово –
19,25 и др. [4]. Неминуемо това рефлектира
върху работата със студентите, степента на
тяхната подготовка и нивото на придобитите
знания, респ. качеството на образователния
процес.

мания – 4,41% от БВП; Италия – 4,73%; Португалия – 5,25%; Австрия – 5,44%; Холандия
– 5,46%; Англия – 5,48%; Франция – 5,58%;
Белгия – 6,0%. От друга страна, средните годишни разходи изразходвани за един ученик/студент през учебната 2006/07 г. в ЕС-27
от публични и частни образователни институции възлизат на 6003 евро (PPS - Expenditure
on public and private educational institutions per
pupil/student), като същите са с десет пъти повисоки в Дания - 14 308 евро, отколкото в Румъния - 1438 евро.
В България за същия период средно за
един ученик/студент са осигурени по 2139 евро, като за уч. 2000/01 г. са били още помалко – 1326 евро, всъщност най-малко от
всички настоящи държави членки на ЕС [6].

2.3. Финансовата подсистема (ФП)
В България относителният дял на публичните разходи за образование от 3,78% от БВП
за 2000 г. постепенно нарастват до 2007 г. и
възлизат на 4,2% следва тяхното задържане и
последвало намаление за 2010 г. и 2011 г. В
същото време относителният дял на частните
източници за финансиране на образованието за
2000 г. са достигнали 0,7% от БВП, след което
те незначително намаляват и през 2007 г. са
0,65%.
Публичните разходи за образование в
страните от ЕС за последните години се движат
в границите между 4% и 7%, а частните източници на финансиране от 0,2% до 1,4% от техните БВП. През 2007 г. за 27-те държави в
Европейския съюз публичните разходи представляват 5,05%, а на частните финансови източници 0,67% от БВП на общността.
Най-високи са публичните разходи за образование в Дания - 7,98% от БВП, след това е
Кипър с 7,02%. В Швеция същите възлизат на
6,9%, а в Малта на 6,8%. С най-нисък относителен дял на публични разходи за образование
в ЕС са Гърция – 4%, Словакия – 3,79%, Румъния – 3,48% и Люксембург – 3,41% от
БВП.
Значително по-високо е нивото на публичните разходи в някой от новоприетите държави
в ЕС като Чехия – 4,6% от БВП, Естония и
Литва по 4,8%, Латвия – 5,07%, Полша –
5,25%, Унгария – 5,41%.
По-високо от това в България е и нивото
на държавните разходи, предоставени на образованието в старите страни-членки на ЕС: Гер-

Изводи и препоръки
В България към началото на второто десетилетие на ХХI век интересът към висшето
образование се запазва. В голяма степен това
е следствие от стремежа на младите хора към
повишаване на професионалната им квалификация и по-добро кариерно развитие, което е
присъщо за повечето развити страни.
През последните десет години най-голям
интерес у нас има към специалностите от областта на стопанските науки и администрацията, но в много от европейските страни ситуацията е подобна. От друга страна, реализацията
на завършилите висши специалисти е поуспешна, a и осигурителният доход по-висок,
спрямо повечето други завършени специалности [4].
В значителна степен това обяснява високия относителен дял на ВУ, в които се осъществява обучение по специалности от професионални направления „Администрация и
управление” и „Икономика” и в трите ОКС
„професионален бакалавър”; „бакалавър” и
„магистър”. Съществуват значителни различия
между отделните ВУ не само в правноинституционална им подсистема, но и в подсистемата „обучаван-обучаващ”. В следствие,
на което налице са разлики във функционирането на финансовата подсистема на отделните
висши училища (бюджетите им), а оттук произтичат възможности или ограничения за развитието на техния академичен състав и материално-информационна подсистема. Това неминуемо влияе в положителна или отрицателна посока върху нивото на учебния процес и
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предоставяната образователна услуга, респ.
върху качеството на създавания образователен
продукт на изхода на системата „висше училище”.
Регулацията на този процес все повече ще
се влияе от пазара на специалисти с висша
икономическа квалификация. Тъй като се създава обществено необходим продукт, от който
зависи развитието на икономиката на страната,
държавата и нейните институции също трябва
да поемат ролята си в този процес, но главно
чрез косвени форми на регулиране, отколкото
с директни. Използване на административни
мерки по отношение на намаляване на броя на
ВУ като цяло в страната, в т.ч. и на тези, в които се подготвят специалисти в областта на стопанските науки и администрацията няма да
преодолее съществуващите финансови проблеми, няма и да повиши качеството на образователния продукт. Напротив, ще породи нови
социални проблеми.
Необходимо е, да се използва създадения
вече материално-информационен капацитет на
университетите и колежите в страната, и да се
акцентира върху процесите на развитие на академичния състав, за да се повиши техния потенциал, стремейки се към постигане на европейски и световни равнища.
Трябва да се повиши участието на студентите в научноизследователската дейност на ВУ,
да се привличат с по-атрактивни методи и
средства на преподаване в организацията и
провеждането на учебния процес.

Съдействие за повишаване на качеството
на образователния продукт на ВУ, предлагащи
на трудовия пазар специалисти – икономисти и
мениджъри трябва да окажат и водещи наши и
чужди компании на територията на страната.
Тяхното по-активно включване директно или
индиректно в управлението на ВУ, предоставянето на възможности за практическа подготовка на младите специалисти (студенти и докторанти) и др. ще спомогне значително за подобряване на качеството на образователния процес
и създаване на специалисти не само с добри
теоретични познания, но и с реални практически умения.
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ECONOMICS DEGREE PROGRAMMES IN HIGHER EDUCATION IN BULGARIA DEVELOPMENT, PROBLEMS AND SOLUTIONS
Todorka Atanasova-Kalaidzhieva, Nadka Kostadinova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract

Contemporary education requires the implementation of appropriate teaching methods and approaches,
providing for the active participation of the students in the academic and research scholarly activities. The value of
each method is to be judged by the extent to which it promotes active participation and stimulates students to
pursue personal development and to acquire new knowledge. Contemporary approaches and innovative methods in
teaching and the organization of the process of education help to achieve a higher degree of efficiency in the
education system. The goal of this research is to study the development of economics degree programmes in
higher education in Bulgaria, to track down the existing problems and to indicate possible solutions for dealing
with them.
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Резюме
В разработката се обосновава обективната необходимост от съсредоточаване на вниманието и усилията
към развитие на корпоративна наука. Тя се разглежда като ключов фактор за привеждане на бизнеса в страната в съответствие със съвременните реалности на конкуренцията. Извеждат се основни проблеми, решаването
на които е условие за повишаване конкурентоспособността на корпорациите, базирана на иновации. Систематизират се предизвикателства, приемането на които осигурява принос на корпоративната наука за постигане на
дългосрочна конкурентоспособност.
Ключови думи: корпоративна наука, конкурентоспособност на корпорациите, иновации.
Key words: corporate science, competitiveness of corporations, innovation.

Увод
Специфична особеност на нашето съвремие е водената „ожесточена борба в групата на
развитите държави за заемане на водещи позиции в последния неразпределен ресурс на планетата – интелекта, създаващ високотехнологични продукти и производства, а следователно
и висока добавена стойност“ [3]. Развитието на
икономиката е във все по-силна зависимост от
създаването на възможно най-добри условия за
развитие и използване на горепосочения ресурс. В тази връзка и новата икономическа
стратегия на Европейския съюз (ЕС) – „Европа
2020” извежда т. нар. интелигентен растеж
като един от трите основни, тясно свързани и
взаимно подсилващи се ключови двигатели за
растеж1. Неговото съдържание предполага насърчаване на познанията, иновациите, образованието и цифровото общество.
Необходимостта от предприемане на конкретни действия и инициативи на национално
равнище за успешно реализиране на новия
икономически модел на ЕС през следващите 10
години логично изостря вниманието към нерешените проблеми на значително изоставащото
иновационно развитие на страната ни и свързаната с него недостатъчна конкурентоспособност. Проблемите на съвременната икономическа криза се наслагват върху допуснатото
изоставане по отношение на иновациите и тяхното използване като фактор за конкурентоспособност на продукцията на българския бизнес. Актуална е констатацията, че „Предприеманите в страната мерки до момента остават

неадекватни на разбирането за иновациите като
основен фактор за преодоляване на кризата и
поддържане на устойчив икономически растеж”
[2]. В същото време, в условията на глобализация, нараства актуалността на т.нар. „корпоративно предприемачество” [2] в рамките на
средните и големи предприятия, свързано с
планирането и осъществяването на дългосрочна иновационна стратегия.
В страната ни своеобразен носител на догонваща активност в областта на иновациите
може да бъде корпоративната наука, която в
духа на новата европейска стратегия „Европа
2020“ да допринесе за съсредоточаване на
вниманието върху научноизследователската и
развойна дейност и преодоляване на разминаването между достиженията на науката и пазара.
Целта на настоящата разработка е: да се
разкрият основни аспекти на обективната необходимост от съзнателни усилия за развитие на
корпоративна наука у нас; на основата на аналитичен подход към състоянието на иновативността на предприятията да се изведат основни
проблеми на използването на иновациите за
повишаване на конкурентоспособността; да се
систематизират предизвикателства, свързани с
осигуряване приноса на корпоративната наука
за интелигентен растеж. Решаването на проблемите на развитието на корпоративна наука и
адекватния отговор на съвременните предизвикателства пред нея е непосредствено свързано
с решаването на проблемите на изоставащата

1

Европейската комисия посочва три ключови двигателя за растеж, които трябва да бъдат въведени в действие на равнище ЕС
и на национално равнище, а именно интелигентен растеж, устойчив растеж и приобщаващ растеж.
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ни икономика и изоставащо иновационно развитие през 21 век.
1. Обективна необходимост от корпоративна
наука
Корпоративната наука е важен етап в процеса на трансформация на научните открития и
изобретения в конкретни нови или усъвършенствани продукти, технологии, методи и др., с
каквито се постигат по-високи икономически
резултати и в крайна сметка се повишава качеството на живот в обществото. Тя „покрива“
ангажиментите на корпорациите към осъществяване на изследователска и развойна дейност
и внедряване на иновации в съответствие с
преследвани от тях цели на пазара. Именно,
чрез корпоративна наука се осъществява правата и обратна връзка между фундаменталната
наука и пазара и се поддържа тяхната жизненост и динамичност. Нещо повече, корпоративната наука е неизбежна необходимост за успешно стратегическо развитите, както и средство за постигане на бизнес цели, поради тясната й връзка с конкурентоспособността, базирана на продукция с добавена стойност [1].
Запазването на съществуващите към момента позиции на българския бизнес на външните и вътрешния пазар, както и непрекъснатото им подобряване, в много голяма степен зависи от повишаване иновативността на предприятията, но не изобщо. Важно е, чрез осъществяване на корпоративна наука, да се повиши
иновационната активност на средните и големите предприятия, тъй като това ще допринесе
в най-голяма степен за по-бързо решаване на
проблема с изоставането в конкурентоспособността и икономиката на страната, в сравнение
с другите европейски страни. Логично тези
предприятия разполагат с повече ресурси и
възможности за разработване и внедряване на
принципно нови или с по-висока степен на новост продукти, технологични процеси и др.,
позволяващи пробиви на пазара. Същевременно, използването на резултати от осъществена
научноизследователска и развойна дейност, за
целите на корпорациите, повишава наукоемкостта на продукцията им и добавената стойност в нея, става средство за подобряване и
завоюване на нови пазарни позиции и за получаване на по-високи икономически резултати.
Политиката на ЕС за доближаване на позиции и приноса на страните членки за решаване
проблемите на конкурентоспособността на
европейската икономика е друг, следващ ас82

пект на обективната необходимост от предприемане на мерки и действия на национално и
корпоративно равнище в интерес на развитието
на корпоративна наука.
Въпреки важността и доказаните, от практиката на по-развитите страни, целесъобразност и икономическо значение на корпоративната наука за бизнеса и икономиката, за съжаление, в страната ни все още не е осъзната
обективната необходимост от нея и ролята й на
фактор за интелигентен растеж. За това свидетелстват и данните за иновативността на средните и големите предприятия. Техният анализ
разкрива основни проблеми, по-бързото преодоляване на които е важно за страната ни.
2. Проблеми, свързани с развитието на корпоративна наука
Предвид важността на корпоративната наука и обективната необходимост от пълноценното й използване за повишаване конкурентоспособността на бизнеса е целесъобразно да се
очертаят възлови проблеми, като своеобразни
изходни точки в усилията за нейното реализиране. За тази цел, чрез използване на данни от
официалната статистика [4] за продуктовите
иновации, се анализират различни аспекти на
иновационната активност на средните и големите предприятия, които са естествена среда
за корпоративна наука (в т. ч. в сравнение с
малките предприятия).
Първият аспект на анализа касае относителния дял на иновативните предприятия в общия брой предприятия (табл. 1).
Табл. 1. Дял на иновативните предприятия от общия
брой предприятия
Групи предприятия
2006 2008
Изменеспоред броя наети лица
%
%
ние
Малки
17
20,3
+3,3
(10–49 наети)
Средни
26,4 32,0
+5,6
(50–249 наети)
Големи
52,7 59,2
+6,5
(250 и повече наети)

Положителен факт е, че като цяло делът
на иновативните предприятия и в трите обособени групи предприятия бележи увеличение
през 2008 г. в сравнение с 2006 г.
Регистрираният най-висок дял на иновативните предприятия в групата на големите
предприятия и най-голямото му увеличение
през 2008 г. отразява зависимостта на иновативността от големината на предприятието.
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Почти двойно по-голямото увеличение на дела
на иновативните предприятия сред големите, в
сравнение с това при малките, подчертава повисоката степен на готовност на първите за
иновации. Това може да се отчете като положителен факт, защото именно на тези предприятия трябва да се разчита за създаване и развитие на корпоративна наука. В същата посока на
мислите може да се третират и данните за
средните предприятия - въпреки че визираният
дял при тях е повече от два пъти по-малък,
нарастването му през 2008 г. в сравнение с
2006 г. е само с 0,9% по-ниско, отколкото при
големите предприятия.
В тази ситуация, като важен проблем за
разрешаване се очертава: по какъв начин за
възможно най-кратко време, възможно наймного да се повиши делът на иновативните
предприятия сред големите и средни предприятия у нас. Очевидно е, че решаването на този
проблем „минава” през необходимостта да се
стимулира, чрез създаване на условия, познати
от положителните практики в други страни,
извършването на собствена научноизследователска и развойна дейност от корпорациите.
Важен аспект на анализа е и с каква степен на новост са продуктовите иновации, т.е.
дали са нови само за предприятието или са
нови за съответния пазар, тъй като предимно
последните оказват голямо влияние върху конкурентоспособността (табл. 2).
Табл. 2. Дял на иновативните предприятия, реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за
пазара, от общия брой предприятия
Групи предприятия
2006 2008
Изменеспоред броя наети лица
%
%
ние
Малки
6,6
4,7
-1,9
(10–49 наети)
Средни
12,2
9,8
-2,4
(50–249 наети)
Големи
24,1
18,2
-5,9
(250 и повече наети)

Тревожен е фактът, че делът на иновативните предприятия, които са реализирали про-

дуктови иновации нови за пазара, се намалява
чувствително през 2008 г. в сравнение с 2006
г.
Прави впечатление, че през 2006 г. размерът на дяловете на иновативните предприятия, реализирали нови за пазара продукти, е
много по-нисък (повече от 2 пъти) от дела на
иновативните предприятия изобщо. През 2008
г. положението се влошава – изменението на
дяловете е с отрицателен знак. Същевременно,
става очевидно обстоятелството, че при регистрираното в табл. 1 увеличаване на дела на
иновативните предприятия в общия брой предприятия има спад в дела на предприятията, реализирали нови за пазара продукти. Този спад
при големите предприятия е 2,37 пъти поголям отколкото при средните предприятия.
Косвено това означава спад в степента на новост на реализираните продуктови иновации,
който се увеличава с увеличаване размера на
предприятието. С други думи, в средните и
големите предприятия не се отива към наукоемка продукция, носеща добавена стойност, а
на пазара се реализират продуктови иновации
предимно нови за самото предприятие.
На основата на изложеното обхватът на
очертания проблем от табл. 1 се стеснява –
създаването на условия, стимулиращи иновациите трябва да касае най-вече тези големи и
средни предприятия, които реализират нови или
усъвършенствани продукти, нови за пазара.
Това предполага да се изведе като критерий за
възползване от визираните условия продуктовите иновации на средните и големи предприятия
да са нови за пазара, за да се „натрупа” помащабна иновативност, базирана на корпоративна наука и да се реализират всички предимства от това.
Сравняването на относителните дялове на
оборотите на предприятията, реализирани от
продуктови иновации, нови за пазара и нови
само за предприятието, е друг интересен аспект на анализа на иновативността на бизнеса
(табл. 3).

Табл. 3. Дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара и нови само за
предприятието, от общия оборот на предприятието
Нови за пазара продукти
Нови само за предприятието продукти
Групи предприятия според
броя наети лица
2006, %
2008, %
2006, %
2008, %
Малки (10 – 49 наети)
Средни (50 – 249 наети)
Големи (250 и повече наети)

1,3
3,4
10,7

1,8
3,9
12,9

1,4
3,2
4,8

3,9
3,4
9,3
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В рамките и на трите групи предприятия,
през 2008 г. има увеличение на дела на оборота, реализиран и от двата вида продуктови иновации - нови за пазара и нови само за предприятието. През визирания период делът на оборота на средните предприятия за двата вида иновативни продукти е приблизително еднакъв.
Делът на оборота на големите предприятия,
реализирали нови за пазара продуктови иновации, е както значително по-висок, в сравнение
с другите групи предприятия, така и чувствително по-увеличен през 2008 г. спрямо 2006 г.
(с 2,2%, срещу 0,5% за другите). Делът на
оборота на големите предприятия от нови само
за предприятието продуктови иновации е увеличен през 2008 г. спрямо 2006 г. с 4,5%,
което е почти два пъти повече от увеличението
при малките предприятия (с 2,5%.) и несравнимо повече от увеличението при средните
предприятия – с 0,2%.
Като проблем се очертава своеобразното
„разпиляване” на силите на големите предприятия. По-голямото увеличение на дела на оборота им от продуктови иновации, нови само за
предприятието, в сравнение с увеличението на
дела на оборота им от нови за пазара иновации
има в основата си две важни обстоятелства.
Първото касае потребността им да осигурят
необходимите равнища на оборота си и стремежа да догонят конкурентите, за да се задържат на пазара. Второто обстоятелство е, че
достъпът до научноизследователски резултати,
използването на които осигурява нови за пазара иновации, е труден в организационно, административно и финансово отношение. Именно
затова трябва да се търси „намесата” на корпоративна наука, която да осигурява целенасочени научноприложни резултати, които да носят по-голяма икономическа изгода за фирмата
и за страната, чрез чувствително повишаване
на конкурентоспособността с наукоемка продукция, съдържаща добавена стойност. Горепосоченото в още по-голяма степен се отнася
за средните предприятия, които сякаш са „застинали” в една позиция. Предприемането на
решителни мерки на национално и корпоративно равнище за усвояване на положителните
практики по стимулиране на развитието на
корпоративна наука е належащо средство за
раздвижване на интересите и насочването им в
правилната посока.
Внимание заслужава и такъв съвременен
аспект на анализа като участието на предприятията в иновационно сътрудничество (табл. 4).
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Табл. 4. Дял на предприятията с иновационно сътрудничество от общия брой иновативни предприятия
Групи предприятия
2006 2008
Изменеспоред броя наети лица
%
%
ние
Малки
19,9
14,9
-5,0
(10–49 наети)
Средни
20,9
16,8
-4,1
(50–249 наети)
Големи
30,1
28,4
-1,7
(250 и повече наети)

В рамките и на трите групи предприятия
през 2008 г. има намаление на дела на предприятията с иновационно сътрудничество от
общия брой иновативни предприятия. Размерът
на намалението е логично обратнопропорционален на размера на предприятията. И в този
аспект на анализа средните предприятия изглеждат странно–делът на тези от тях с иновационно сътрудничество е много по-близък до
дела на малките предприятия, отколкото на
големите. Най-големият дял на предприятията с
иновационно сътрудничество е достигнат през
2006 г., но той е сравнително нисък – 30,1%,
на фона на съвременната вълна на активност
за включване в европейското иновационно
пространство и стремеж към споделяне на ангажиментите и отговорностите в рамките на
иновационните процеси в страната. В тази
връзка, още по-песимистично изглежда ситуацията през 2008 г.
Като проблем се очертава недостатъчното
възползване от възможностите за сътрудничество на европейско и национално равнище. На
практика това означава силно ограничаване на
възможностите за високотехнологични продукти, съдържащи добавена стойност и осигуряващи дългосрочна конкурентоспособност.
В синтезиран вид разкритата от анализа
ситуация през 2008 г. се характеризира със
следното:
- делът на иновативните големи предприятия от общия брой предприятия е
почти три пъти по-голям от дела на
иновативните малки предприятия;
- делът на иновативните големи предприятия, реализирали нови за пазара
продуктови иновации е почти четири
пъти по-голям от този на малките
предприятия;
- делът на оборота на големите предприятия, свързан с продуктови иновации
нови за пазара, е седем пъти по-голям
от този при малките предприятия и
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чувствително по-голям (2,4 пъти) при
сравняване на дяловете на оборота на
двете групи предприятия, свързан с
продуктови иновации нови само за
предприятието;
- делът на големите предприятия с иновационно сътрудничество е почти два
пъти по-голям от дела на малките
предприятия, а намалението на тези
дялове спрямо 2006 г. при големите
предприятия е почти три пъти по-малко
от това при малките предприятия.
Очевидна е чувствително по-високата степен на иновативност (в различни аспекти) на
големите предприятия. Тя трябва обаче да се
повиши още, за да се преодолее изоставането в
иновационното развитие. За тези предприятия
трябва да се създаде заинтересованост и възможност за по-бързи и мащабни резултати в
посока на повишаване на тяхната конкурентоспособност; заинтересованост и възможност да
се ангажират по съвременен начин със съвременното си развитие и модерност. Но как? Като се използват адекватни съвременни стимули
за инвестиране в научноизследователска дейност, съобразена със собствените потребности
на корпорациите и пазарните им амбиции, т.е.
чрез развитие на корпоративна наука и използване на предимствата й. Така малките предприятия с техните по-ограничени възможности
ще имат поддържаща роля при ускоряването на
иновационното развитие, а „ключовата” роля
подобаващо ще е за големите и средните предприятия.
3. Предизвикателства пред развитието на корпоративна наука
Максимално бързото решаване на проблемите за използване на иновационното развитие, като предпоставка за ускорено и устойчиво икономическо развитие, е общоевропейска
потребност с различна степен на постигната
удовлетвореност. В нашата страна тази потребност, за съжаление, е все още на ниво
осъзнаване. Удовлетворението й в много голяма степен зависи от създаването и използването на корпоративна наука. Като своеобразен
катализатор в тази посока влияят инициативите
на Европа за стимулиране ускоряването на
комерсиализацията на научноизследователската дейност и утвърждаването на иновациите,
като „среща на наука и бизнес”. Налице са
редица условия в рамките на ЕС, от които страната ни максимално трябва да са възползва, за

да се отстранят насложилите се негативни тенденции в иновационното развитие и свързаната
с него конкурентоспособност. В този смисъл,
да подкрепим и реализираме различните европейски инициативи в областта на задълбочаване
на проиновативното поведение на бизнеса означава да приемем и използваме съвременните
предизвикателства за осигуряване на конкурентоспособност, базирана на иновации. Предвид
ролята на корпоративната наука в този процес,
за нейното развитие и използване на предимствата й, са важни предизвикателствата:
- мобилизиране на ресурсите на ЕС за
намаляване на различията в развитието
на страните и регионите на европейско и глобално нива;
- предприемане на усилия за задълбочаване и усъвършенстване на възможностите за взаимодействие на страните
от регионите;
- стимулиране предприемаческата активност на основата на самостоятелна
изследователска и развойна дейност в
предприятията;
- изискване ключовите двигатели за растеж, в т. ч. интелигентен растеж, да
бъдат въведени с конкретни действия,
както на равнище ЕС така и на национално равнище;
- фокусиране на вниманието върху изследователската дейност и иновациите
за да се преодолее пропастта между
наука и бизнес и изобретенията да се
превръщат в продукти за пазара.
Приемането на посочените предизвикателства е шанс за страната ни и бизнеса в нея,
което предопределя шансовете за повишаване
качеството на живот в обществото.
Заключение
Важно е да се осъзнава обективната потребност от корпоративна наука; да се познават
проблемите, за решаването на които тя трябва
да допринесе; да се отчитат съвременните предизвикателства за по-бързото й вписване в арсенала на адекватните инструменти за конкурентоспособност и ускорен икономически растеж. Обратното би означавало допускане на
задълбочаване и усложняване на проблемите.
Не е за подценяване и решаването на такъв
съпътстващ проблем като формирането на
иновационна култура. Тя е предпоставка за
създаване на среда, подходяща за възприемане
и превръщане на научни резултати в нови про85
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дукти. Особено важно е и задълбоченото проучване на опита в сферата на корпоративната
наука в по-развитите страни, а така също волята и усилието той да се адаптира и приложи в
нашите условия.
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CORPORATE SCIENCE - OBJECTIVE NECESSITY, PROBLEMS AND CHALLENGES
Bojana Gindeva
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the paper is motivated the necessity to focus attention and efforts towards the development of corporate
science. It is seen as a key factor in bringing business in the country in line with contemporary realities of
competition. Major problems, whose solution is provided to enhance the competitiveness of corporations, based
on innovation, are deduced. The challenges that must be taken to ensure the contribution of corporate science to
achieve long-term competitiveness are systematized.
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Резюме
Популярната концепция за информационното общество е изцяло изградена върху знанието и неговото управление. Знанията, натрупани в една фирма, представляват съвкупността от всички знания на нейния персонал. В тази връзка управлението на знанията е насочено към прилагане на колективните знания на целия персонал за постигане на фирмените цели. Обект на управление са онези знания, които имат значение за дейността на организацията. Като ефективно може да се определи управлението, което осигурява точно необходимите
знания на подходящите хора в подходящ момент.
Ключови думи: знания, управление, иновации, конкурентоспособност.
Key words: knowledge, management, innovations, competitiveness.

Увод
Корените на управлението на знанието
може да се търси още в древността, когато
преди около 5000 години в Месопотамия се
създава първата библиотека за глинени плочки, върху които била записвана различна по
вид информация [4]. В условията на съвременната икономика трябва да се посочи, че
управлението на знанията вече се превръща в
един от ключовите фактори за успех на три
нива – индивид, организация, държава. Притежаването на знания придобива все поголямо значение за повишаване конкурентоспособността на бизнесорганизациите. Превръщането му в ценен актив изисква нов подход към управлението на знанията. Както посочва Б. Борчев [3], ролята му се описва с
помощта на различни понятия, каквито са нова икономика, икономика на знанието, интелектуален капитал.
1. Специфика на управлението на знанията
За нуждите на настоящия материал първо
следва да се изяснят особеностите на понятието управление на знанието. Най-общо може
да се посочи, че то представлява една фундаментална дейност, при която хората имат
достъп до точна информация в точното време.
Освен това управлението на знанието може да
се дефинира и като процес на създаване на
нови знания чрез използване на вече натрупаните такива след подходящото им преработване с цел постигане на желаните резултати.
Самото знание представлява част от интелектуалните активи на всяка една организация, тъй като е немислимо съществуването

му отделно от хората, които са човешкия капитал. Интелектуалният капитал представлява
съвкупност от знания, които могат да бъдат
превърнати в стойности или казано по друг
начин – това е съвкупността от всичко, което
знаят и притежават работещите в една организация и което съответно е основа за формиране на нейната конкурентоспособност.
Необходимо е още да се посочи и това,
че човешкият капитал, заедно със структурния
и клиентския капитал формират интелектуалните активи на организацията. Както се представя в литературата, човешкият капитал като
феномен се заражда много преди познанието
да се е произнесло за това. Като цяло на хората са присъщи дейностите по натрупването
и предаването на опит и познания, както и
акумулирането на тези ресурси във времето.
Именно те могат да се посочат като основни
символи на просперитета на човешката нация.
От гледна точка на своята природа, човешкият капитал представлява съвкупност от
знания, компетенции, умения, опит, образование, креативност, способности за учене, здраве, практически навици, творчески и мисловни
способности на хората, техните морални ценности, културата на труда, мотивация и лоялност на хората, работещи в дадена организация. На практика по-голяма част от тези характеристики се придобиват с течение на
времето.
По принцип всеки човек е уникален – той
има вродени качества, наследствени характеристики, заложби, предопределения в областта на физиологичния и интелектуалния статус.
Като основен се откроява фактът всеки човек
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да съумее да използва пълноценно притежаваното от него знание, като се стреми към
максимизиране на личностните си преимущества.
Важна специфична особеност на човешкия капитал е фактът, че той не се притежава
от организацията, а тя само го наема за определен период от време и срещу определено
възнаграждение. Качеството на този капитал
може да бъде повишавано с помощта на подходящи методи и техники и съответно обучение. За съжаление, в днешните условия, много малко фирми у нас извършват подобни
дейности.
Структурният капитал от гледна точка на
интелектуалните активи, се свързва със средата, в която се възпроизвежда човешкият капитал или инфраструктурата, която го подпомага. В него се включват патенти, авторски
права, търговски марки; корпоративна култура, философия на управление, корпоративни
стратегии,
информационни
технологии.
Именно структурният капитал представлява
собственост на организацията, за разлика от
човешкия и клиентския капитал.
По отношение на клиентския капитал
следва да се направи едно уточнение, а именно, че наименованието му е подвеждащо в
известна степен, тъй като тук освен клиентите,
техните потребности, изисквания, лоялност,
взаимоотношения като цяло, се включват още
имидж и репутация на организацията, взаимоотношения с доставчици, с партньори и всички други заинтересовани от дейността на организацията лица и формирования.
Тук следва да се посочи, че от изключителна важност за успеха на всяка една организация е съчетаването на тези три вида интелектуални активи на организацията, т.е. намиране на пресечната им точка. Ако организацията влага необходимите средства в човешкия капитал, т.е. осигурява обучения за
повишаване квалификацията на персонала,
това би следвало да доведе до производство
на по-качествени продукти и по-добро оказване на услуги за повишаване удовлетвореността на клиентите (т.е. на клиентския капитал) и
задържането им. Постигането на това изисква
адекватно управление на интелектуалните активи, при всеки един от които могат да се откроят специфични индикатори, каквито са:
- при човешкия капитал – задържане на
ключови служители; способност да се
привличат висококвалифицирани слу88

жители; компютърна грамотност; разходи за заменяне на ключови служители; удовлетвореност на служителите;
инициативност на служителите;
- при структурния капитал – разходи за
научноизследователска дейност; процент служители, заети с иновативна
дейност; новост на продуктите; документиране на процесите; качество на
процесите;
- при клиентския капитал – удовлетвореност на клиентите; качество на продуктите и услугите; средна продължителност на връзката с клиента; повторяемост на поръчките; така наречените имиджови клиенти (т.е. клиенти, които осигуряват имидж за организацията).
Следователно, може да се обобщи, че
управлението на знанията е свързано с непрекъснатия процес на учене, което лежи в основата на повишаване качеството на професионалната дейност. В тази връзка следва да си
обърне внимание на въпроса за образованието. От голямо значение е качеството на образованието, тъй като то представлява важен
фактор за определяне качеството на живот и
конкурентността на икономиката. Стремежът
към образование и избора на конкретно негово направление зависи от редица фактори,
водещ сред които е възможността за последваща професионална реализация.
Влияние върху избора на образование и
степента на мотивираност за учене оказват
семейството, социалната среда, икономическата обстановка в дадена страна, както и
държавата, която в лицето на своята законодателна власт, определя спецификите на образователната система.
2. Основни подходи за управление на знанията в организацията
От гледна точка на организацията управлението на знанията се свежда до създаване
на условия за споделяне и съхраняване на
опит и информация относно извършваните
дейности. В резултат на това служителите
и/или работниците следва да използват тази
информация когато и където им е необходима,
за да вземат най-доброто решение към даден
момент от време. Постигането на всичко това
изисква като начало да се определи наличното
към съответния момент знание в организацията; необходимите знания за постигане целите
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на организацията; да се анализират и планират дейностите за развитие на актива от знания, както и да се контролира изпълнението
на набелязаните цели.
В организациите управлението на знанията се осъществява с помощта на различни
подходи, като в теорията се акцентира основно върху два [3] – стратегии за управление на
знанието, ориентирани към технологии и
стратегии, ориентирани към хората. В първия
случай акцентът е поставен върху използването на информационните технологии, при което се набляга върху способността да се създава, съхранява и използва документирано
познание. Тук съответно е необходимо да се
определят основните правила за всичко това,
тъй като е налице формално споделяне на
знанията. Може да се посочи, че този подход
се среща в литературата и под наименованието кодификация [7], при която най-голямо
внимание се отделя на съхранението на формализираните знания и техния обмен във вид
на отчети, писма, доклади и т.н. Самото съхранение на знанията се осъществява с помощта на технологични инструменти и в съответствие с установените в организацията
организационни процедури. Като цяло съхранените знания са предназначени за настоящите или бъдещи членове на организацията.
По отношение на втория подход на първо
място може да се посочи, че при него споделянето на знанията е по-скоро неформално,
тъй като се акцентира върху взаимодействието между хората. Вниманието е насочено към
изграждане и използване на социални мрежи,
споделяне в екип, лични контакти. Като цяло
този подход се свежда до персонализация, т.е.
подход, ориентиран към съхранение на неформални знания, като се търсят подходящи
организационни форми за обмен на информация – дискусии, форуми и др.
3. Обект и предназначение на управлението
на знанията в организацията
Управлението на знанията в организацията е насочено към прилагане на колективните
знания на целия персонал за постигане на
фирмените цели [1]. В тази връзка като обект
на управление се определят онези знания, които имат значение – пряко или косвено – за
дейността на организацията. Знанията, с които разполага една организация, се явяват съвкупност от знанията на нейния персонал, поради което всяка организация следва да си

подбира работници и служители с точно определена квалификация, както и да полага съответните усилия за повишаването й.
Освен това, следва да се направи и уточнението, че знанията са конкретни и ясни. Те
се създават само мотивирано или по определена обществена или фирмена заявка [1].
Конкретното трансформиране на това знание
във вид на технология, методика или друг вид
материализирано знание в определена организация представлява иновация за нея.
Всичко това е немислимо без наличието
на човека, с присъщите му психологически
характеристики, поради което той се определя като водещ фактор. В зависимост от своя
психологически профил, всеки един човек има
различна склонност да предава знания. Затова
трябва да се търсят начини за стимулиране на
този процес. Като такива може да се посочат
следните:
- Хората са склонни да вярват, че ако
споделят свои знания с другите, последните също биха го направили от
своя страна. Но, за да се постигне
това, е необходимо наличие на съответна степен на доверие между тях.
- Предоставянето на знания на другите
повишава репутацията и престижа на
личността, увеличава възможностите
за служебно развитие съответно.
- Знания могат да се предоставят и от
алтруистични подбуди, привързаност
към работата и колектива.
- Хората не са склонни да споделят с
колегите си лични проблеми и провали от професионалната дейност.
Водещо значение при стимулиране предаването на знания в организацията има мениджърът, който може:
- да окуражава и подкрепя споделянето
на знания;
- да прави споделянето на знания изрична отговорност на служителите;
- да оценява подобаващо приносът на
всички, независимо от статуса и мястото им в организацията;
- да осигурява на служителите подходящите информационни и комуникационни технологии като интранет,
портали, бази данни, комуникационни
средства (електронна поща, инстантни съобщения, видеоконференции), и
други, които биха улеснили процеса
на предаване на знанията.
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От своя страна самата интензивност на
споделяне (предаване) на знания в една организация се намира в тясна връзка с големината й и е в обратна пропорционалност – направените изследвания и опитът показва, че обмяната на информация в малките по размер
организации е много по-интензивна и по-лесно
осъществима, отколкото при големите организации. Има много случаи, при които хората
не могат да преценят кои знания ще бъдат в
полза на организацията или пък се страхуват
да ги споделят, за да не загубят работата си
или личните си предимства в сравнение с останалите.
Освен това в специализираната литература все повече се акцентира на факта, че
натрупаните в една организация знания придобиват характер на актив, който има значително въздействие върху осигуряване на конкурентни предимства. Същевременно хората
са и носител на иновативните идеи, реализирането на които отново се осъществява от тях
самите. Това е и причината някои мениджъри
да възприемат инвестициите в човешките ресурси като пряко свързани с иновационната
дейност на организацията. Оказва се, че колкото по-голяма част от персонала в организацията е ангажиран по някакъв начин с иновационния процес, толкова по-голяма е ползата
за организацията.
От изключителна важност е и фактът, че
тогава, когато е налице систематизирана база
от данни, когато знанията се предават вътре в
организацията, се преодолява необходимостта
да се търси решение на вече срещан проблем.
Ето защо като основана цел на управлението
на знанията на практика може да се изведе
това да не се налага повтаряне и преоткриване на вече открити и изследвани неща. На
практика трансфериране на знания винаги е
имало и ще продължава да има в организациите, но под различна форма и в различна степен. Предимствата, които осигуряват днес
наличието на интернет и глобализацията на
икономиките следва да бъдат използвани при
управление на знанието в посока овладяване
на цялото знание, което е налично в организацията. Повишаването на конкурентоспособността й до голяма степен зависи от нагласата на ръководството на организацията и персоналът й към повишаване на квалификацията
и стремежът им непрекъснато учене, в т.ч.
вътре в организацията. Важно е да се посочи,
че обучението трябва да е в две посоки – по
90

отношение на всеки индивид и по отношение
на екипа като цяло, тъй като при него следва
да се намери начин за съгласуване на интересите им и приобщаване към общите цели на
бизнес структурата.
От голямо значение за организацията е
ефективното събиране, съхранение и използване на ценна информация, а чрез нея – придобиване на нови знания и съответно качествени крайни резултати.
Като неоспорим факт може да се посочи
това, че човешкият мозък е най-съществената
и същевременно сложна система за управление на знанията. В тази връзка според Икуиро
Нонака именно човекът има основна роля при
създаване на знания, докато компютрите се
явяват само средство, подпомагащо този процес [2]. Динамичната външна среда определя
като наложително наличието на приемственост на вече натрупани знания и опит, тъй
като това би довело до повишаване конкурентоспособността на една организация. Постигането на всичко това, обаче, в голяма степен
се свързва с въпроса за контролиране движението на информацията в организацията и
особено на онази информация, която не се
движи по установените комуникационни канали и съответно не може да бъде максимално
използвана.
За да се избегне това или да се минимизира „разсейването” на информация, е необходимо установяването на такъв начин за
предаване на данни, който да предразполага
целия персонал на организацията да споделя
наученото/усвоеното с останалите. Необходимо е да се направи уточнението, че от важно значение са неформалните комуникации,
които много често имат по-голямо значение и
сила – осигуряват повече информация, при
това с висока степен на важност. Чрез неформалните комуникации може да се предоставя допълнителна информация за по-добро
постигане целите на организацията и подобряване на цялостната й дейност от една страна,
а от друга страна – може да позволят своевременно разкриване от персонала на слаби
страни, които ръководството по една или друга причина не успява само да установи. Всичко това изисква висока степен на сплотеност
на работещите в дадена организация, създаването на условия за съпричастност, на спокойна и комфортна атмосфера за работа, която
да предразполага към споделяне на информация.
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Ефективното събиране, съхранение и използване на събраната информация позволява
придобиването на нови знания, а оттам и повишаване качеството на резултатите, което би
осигурило извеждане на допълнителни конкурентни предимства. Непрекъснатото овладяване на нови знания от персонала на организацията, които да бъдат използвани в хода на
работния процес, превръщат организацията в
постоянно учеща структура. Постигането на
това, обаче, изисква съвместна работа в екипи, споделяне на добри иновативни практики и
бързото им прилагане чрез движение и обмен
на знания както вътре в организацията, така и
извън нея; придобиване и споделяне на нови
знания; създаване на благоприятна професионална среда за нови идеи, както и на вътрешна информационна система за акумулирането
им.
4. Управлението на знанията и мениджърите
Осигуряването на подходяща среда за
осъществяване на безпроблемно движение на
идеи, виждания, впечатления и т.н. предполага
изграждането на доверие между персонала на
организацията и работещите екипи. Във всяка
една организация има хора, които са склонни
винаги да споделят информацията, с която
разполагат, както и такива, които не са готови
да го направят. Причините за това могат да
бъдат различни – неумение/незнание как да го
направят; нежелание да споделят, тъй като се
страхуват да не загубят работното си място и
т.н. В тази връзка може да се посочи, че от
изключителна важност за създаването на система за управление на знанието е изграждането на организационна култура, водещ фактор
при която е ролята на ръководителя. Именно
той трябва да съумее да създаде нужните
предпоставки и да изгради подходяща среда, в
която всеки един от подчинените му да бъде
предразположен да споделя с останалите своите знания, опит, умения.
Мениджърите са тези, които трябва да
изграждат стратегии и технологии за управление на знанията в организацията, да сформират подходящ екип за система за управление
на знанието, както и да установят правилния
начин за измерване на ефективността от управление на знанията. Това изисква установяването на точните критерии, с помощта на
които да се оценява наличния човешки капитал на организацията. Като подходящи показатели може да се представят следните:

-

състав на човешките ресурси на
организацията и тяхното управление;
- степен
на
удовлетвореност
на
персонала;
- образование на персонала;
- опит на персонала, брой на годините
в рамките на професията;
- разход за обучение на една длъжност;
- брой на работни дни в годината,
отделени
за
повишаване
на
квалификацията на работниците;
- текучество на персонала.
Също така е необходимо да се обърне
внимание на това, че в хода на своята работа,
всеки един ръководител допуска различни
грешки, най-често срещаните, сред които по
отношение на предаването на информация в
организацията, могат да се сведат до следните:
- недостатъчна обратна връзка, коректна оценка и своевременни насоки за
персонала;
- недостатъчно или ненавременно изслушване, както и неорганизиране на
конструктивни дискусии, в които да
бъдат въвлечени повече служители/работници;
- неумение
да
се
открие
найподходящия служител според конкретната ситуация или задача, който
да има необходимите лидерски качества, за да създаде работещ екип и
да го ръководи.
Като цяло управлението на знанията се
свързва с организационното адаптиране, оцеляване и компетентност в условията на динамична външна среда. Преодоляването на критичните аспекти на тези процеси до голяма
степен зависи от мениджъра и ролята, която
той предприема в различните ситуации. Необходимо е ръководителят да изгражда и поддържа властна позиция, да респектира персонала си, да делегира правомощия, да дава и
получава обратна връзка. Той трябва да умее
да мотивира чрез самите работни места, които осигурява, чрез даването на справедливи
оценки и възнаграждения на персонала си и
други подобни. Делегирането на определени
правомощия на подчинените изразява доверието на мениджъра към тях, като дава възможност за развиване на управленските им умения, макар и в една ограничена област, както
и се създават предпоставки за изграждане на
приемственост. Това е един от основните на91
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чини за предаване на знания и ценен опит в
организацията, което води до спестяване на
време и ресурси, като същевременно се подсилва конкурентоспособността на организацията.
Заключение
В обобщение на всичко, казано до тук,
следва да се посочи, че управлението на знанията може да се опише като система от
средства и начини за разпознаване, създаване,
предаване и съхраняване на натрупаните в
една организация знания, както и подобряване
качеството на вземаните управленски решения. Нововъведението и познанието стават
бързо нови стандарти за международна конкурентност към икономически растеж. В тази
връзка от изключителна важност са дейности
като бързина, потенциал за непрекъснато учене, компетентност на служителите и работниците. Това изисква бърз и лесен достъп до
информацията, което в съвременните условия
означава съхраняване на данните предимно
върху цифрови носители. Ето защо от изключителна важност е изграждането на специализирана софтуерна система за управление на

знанията, която да подпомага съхранението и
използването им.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT AS INNOVATION APPROACH FOR COMPETITIVENESS
Radka Ivanova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The information society concept is based entirely on knowledge and knowledge management. Company
knowledge represents the total sum of knowledge of the staff. With regards to this the knowledge management
aims to apply the collective knowledge of the whole staff for reaching the company goals. The management is
directed to knowledge that is crucial for the company activities. The management is effective in case it provides
necessary knowledge to the right people at the right moment.
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ОСИГУРЕНОСТ С ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА –
НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН АСПЕКТ
Мария Рохова
Медицински университет, Варна
Резюме
Добре известен факт е, че между регионите в България съществуват значими различия по отделни показатели. Най-често се анализират разликите в икономическото състояние и развитие, но
наред с тях, са налице и съществени диспропорции в предлагането на здравни услуги. Териториалното разпределение на ресурсите в здравната система е неравномерно и много често - несъобразено със здравните потребности на населението в съответния регион. Целта на настоящата публикация е да се изследва осигуреността с човешки ресурси и тяхното регионално разпределение в
здравната система в България. За обект на изследването са избрани шестте района за планиране в
страната. Основните показатели, които са използвани, са свързани с осигуреността с медицински
персонал - общо и по отделни специалности. Включени са и някои здравно-демографски показатели, за да се допълни оценката за това, доколко осигуреността с ресурси в съответния регион съответства на потребностите от здравни услуги.
Ключови думи: регион, осигуреност с ресурси, здравни потребности, здравни професионалисти.
Key words: region, provision of recourses, health needs, health care professionals.
Въведение
Значими различия в осигуреността с ресурси съществуват не само между здравните
системи на отделните държави, но и между
отделните региони на една и съща държава.
Най-често тези различия се обясняват с неравномерното икономическо развитие и финансовите средства, отделяни за здравеопазване,
което до голяма степен предполага наличието
на разлики между регионите в броя на лечебните заведения, в броя на болничните легла, в
състоянието на материалната база и медицинската техника и т.н. Доказани са и хипотези, че
регионалните диспропорции в предлагането на
здравни услуги зависят от политиката на управляващата партия в страната, като в държави
с ляво или ляво-центристко управление те са
съществено по-малки [13, 14].
Условията на пазара на труда от друга
страна са основната предпоставка за регионалното разпределение на човешките ресурси.
Най-общо големите различия в равнището на
безработица и във възнагражденията се свързват със засилена вътрешна миграция [7, 9],
като наред с тези основни фактори се добавят
и
други,
отнасящи
се
до
социалноикономическото развитие на регионите. Според
някои автори значимите неравенства в доходите обуславят по-висока миграция при високок-

валифицирания персонал, какъвто е медицинският [8, 10].
Наред със заплащането, условията на
труд, възможностите за специализация и професионално развитие, както и условията на
живот са сред основните предпоставки за наличието на междурегионални различия в разпределението на човешките ресурси в здравната
система. Това води до създаване на „центрове”
(градове, общини, области и райони), в които
има висока концентрация на здравни професионалисти (и лечебни заведения), и такива, в
които недостигът е особено изразен. Проблемите, свързани с осигуреността с медицински
персонал, се засилват не само поради вътрешната миграция от по-слабо към по-добре развитите региони (или от селските към градските
райони), но и поради т.нар. „междусекторна
миграция” – от болнична към доболнична помощ или към фармацевтичния сектор, както и
от публичния към частния сектор [6, 11].
Безспорен факт е, че наличието на достатъчно здравни професионалисти, тяхната квалификация и условията за нейното непрекъснато поддържане и повишаване са от първостепенна важност за осигуряване на навременно и
качествено здравно обслужване на населението. За съжаление обаче, наред с другите сериозни дисбаланси в здравната система в Бълга-
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рия, недостигът на медицински персонал в териториален и в професионален аспект създава
редица трудности. През последните 10-12 години се наблюдава както засилена емиграция,
така и вътрешна миграция в страната, различията в осигуреността със здравни професионалисти между регионите нарастват, в следствие
на което предлагането на здравни услуги не
отговаря на потребностите на населението в
тези региони.
Целта на настоящата публикация е да се
изследва осигуреността с човешки ресурси и
тяхното регионално разпределение в здравната
система в България. За обект на изследването
са избрани шестте района за планиране в страната, като за част от показателите данните са
разгледани и по области. Във връзка с така
поставената цел са анализирани тенденциите в
осигуреността със здравни професионалисти
както общо за страната, така и по отделни региони, изследвано е също разпределението по
отделени специалности, направен е сравнителен анализ със средните стойности за Европейския съюз (ЕС). Включени са и показатели,
характеризиращи здравословното състояние на
населението, за да се допълни оценката за това, доколко осигуреността с човешки ресурси в
съответния регион съответства на потребностите от здравни услуги. Използвани са материали
на Националния статистически институт (НСИ),
Националния център по здравна информация
(НЦЗИ), Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването и др.
1. Човешките ресурси в здравната система в
България – състояние, тенденции и проблеми
През 2010 г. около 10% от работещите в
ЕС са заети в здравните системи на 27-те държави и около 70% от общите разходи за здравеопазване се изразходват за заплати и други
възнаграждения в отрасъла. Експерти от Европейската комисия оценяват наличните човешки
ресурси като недостатъчни, за да отговорят на
потребностите на населението [12]. Очаква се
недостигът на медицински персонал да достигне критични равнища през 2020 г., ако не се
вземат мерки, за да се направи тази професия
по-привлекателна, особено в новите страничленки. Според прогнозите, ако тенденциите се

запазят, след 10 години здравните професионалисти ще бъдат с близо 1 милион по-малко
от необходимите, което означава, че около
15% от нужните здравни услуги няма да бъдат
предоставяни на пациентите. Най-големи проблеми ще има при осигуряването на лекари и
медицински сестри, като според експертите в
ЕС няма да достигат около 600 хил. медицински сестри и 230 хил. лекари [12].
На фона на тези негативни прогнози още
повече изпъкват проблемите в България. Застаряването на населението и нарастването на
заболеваемостта предполагат увеличаване на
потребностите от здравни грижи, а същевременно вече се наблюдават засилени процеси на
емиграция и остър недостиг на здравни професионалисти. По данни на НСИ в България през
2010 г. в здравеопазването и социалната сфера работят около 5,8% от наетите на трудов
договор в страната, като за сравнение, през
2000 г. техният дял е 7,4% [4]. В абсолютни
стойности броят на заетите в отрасъла нараства, но значително по-бавно в сравнение с броя
на заетите общо в страната.
По отношение на броя и осигуреността
със здравни професионалисти в България се
наблюдават няколко противоположни тенденции. Броят на лекарите от 1990 до 2009 г.
остава относително постоянен, като известен
спад е регистриран спрямо 1995 г., когато
показателят достига най-високото си равнище
(табл. 1). Емиграционните потоци, особено
след 2000 г., не се отразяват съществено, тъй
като и приемът на студенти по медицина се
увеличава. Осигуреността с лекари на 10 хил.
души дори нараства (табл. 1), което се дължи
на намаляването на населението в страната. За
периода 2000-2009 г. показателят изпреварва
средните равнища за ЕС (фиг. 1). Налице е
обаче недостиг на лекари по отделни специалности. Намаляват специалистите по анестезиология и интензивно лечение, педиатрия, нефрология, акушерство и гинекология, ушни, носни
и гърлени болести, психиатрия, рентгенология,
клинична лаборатория, спешна медицина и
епидемиология и инфекциозни болести [3].
Най-висока е осигуреността със специалисти
по вътрешни болести и хирурзи.

Табл. 1. Медицински персонал в България, избрани години
Медицински персонал по видо1990
1995
2000
2001
2003
2005
ве
Брой лекари
28497
29069 27526 27186
28128
28197
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2007

2009

27911

27988
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(продължение)
Лекари на 10 хил. души от
населението
ОПЛ
Брой лекари по дентална медицина
Дентални лекари на 10 хил.
души
Специалисти по здравни грижи,
в т.ч.:
- медицински сестри
- акушерки
- лаборанти
Специалисти по здравни
грижи на 10 хил. души
Население на 1 лекар
Население на 1 дентален лекар

32,9

34,7

33,8

34,4

36,1

36,5

36,5

37,0

5146

5143

5293

5352

5361

5232

5122

4980

6109

5481

6778

6482

6475

6493

6432

6493

7,0

6,5

8,3

8,2

8,3

8,4

8,4

8,6

88387

81763

49841

46423

45731

47657

48631

48099

53810
7544
7604

51035
6652
7384

31480
4131
5964

29769
3518
6180

29650
3456
5905

31235
3455
5935

32244
3401
5793

31961
3289
5932

102,0

97,5

61,2

58,7

58,6

61,7

63,7

63,6

304
1419

288
1530

296
1202

290
1217

277
1205

274
1189

274
1188

270
1165

Източник: НЦЗИ, 2000-2010.
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Източник: НЦЗИ, 2000-2010; WHO Europe, 2011.

Фиг. 1. Осигуреност с лекари на 10 хил. души от
населението в България и ЕС, 2000-2009 г.

Специално внимание изискват общопрактикуващите лекари (ОПЛ), чийто брой от 2005
г. намалява (табл. 1). Като относителен дял те
формират едва около 18% от всички лекари в
България, което е значително под средните
равнища за ЕС (около 30%). Осигуреността с
ОПЛ за периода 2000-2009 г. се движи между
6,3 и 6,9 на 10 хил. души от населението при
средни равнища за ЕС между 9,6 и 9,9 за същия период. Недостигът на лекари в първичната доболнична помощ се отразява не само върху достъпа на населението до медицински услуги, но и върху всички останали нива в здравната система, влияе върху своевременността
на предоставяните услуги, както и върху условията за оказване на т.нар. неотложна помощ.
Прекалено нисък е и делът на ОПЛ със специалност „обща медицина” - едва 5,05% през
2009 г. [4].
За разлика от осигуреността с лекари и
особено с ОПЛ, тази с лекари по дентална ме-

дицина е значително по-добра. Броят им чувствително се увеличава от 1995 г., което до голяма степен се дължи на развитието на частния
сектор и на факта, че преобладаваща част от
услугите се заплащат директно от пациентите,
а делът на финансирането от НЗОК е сравнително нисък. Атрактивното развитие на денталния сектор води до нарастване на осигуреността с лекари, която от 6,5 през 1995 г. достига
до 8,6 на 10 хил. души от населението през
2009 г. (табл. 1) и надвишава значително средните равнища на показателя за ЕС (между 5,9 и
6,5 на 10 хил. за периода 2000-2008 г. [15]).
Тази разлика обаче открива възможности за
емиграция към други страни в ЕС, където има
недостиг на лекари по дентална медицина и
осигуреността е по-ниска. Негативни тенденции
се наблюдават по отношение на броя и осигуреността с професионалисти по здравни грижи
и особено с медицински сестри, при които се
разкриват значително по-сериозни проблеми.
От началото на 90-те години осигуреността с
медицински сестри в България постоянно намалява, като най-съществен спад е регистриран през 2000 г., когато броят им е с 41,5%
по-нисък спрямо 1990 г. (табл. 1). Само за
една година (от 1999 г. до 2000 г.) осигуреността намалява с 30,1%, като това се дължи
предимно на емиграция. По-високо възнаграждение, здравни системи, предоставящи подобри условия за труд и кариера и стабилно
социално-икономическо развитие са сред основните „притегателни” фактори, предизвикващи засилени емиграционни потоци към Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Швейцария и в по-малка степен към
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САЩ и Канада. В голяма част от страните на
ЕС възнагражденията на медицинските сестри
надвишават тези в България между 6 и 8 пъти,
а в някои случаи и до 10 пъти.
През 2008 г. осигуреността с медицински
сестри в България е с около 46% по-ниска от
средната за ЕС (фиг. 2). Съотношението лекари
- медицински сестри през последните години у
нас е 1:1,2, а през 2009 г. достига до критичното равнище 1:1,14, докато в страните от ЕС
то е 1:2,3. Подобни проблеми съществуват и
по отношение на осигуреността с лаборанти,
зъботехници и фармацевти.
Заслужава си да се споменат няколко
факта, които допълват представата за съществуващите проблеми. Признаването на дипломите на здравните професионалисти (без нуждата
да се полагат допълнителни изпити) след приемането на България в ЕС значително улеснява
емиграцията и единствената формална „бариера” за започване на работа е изискването за
владеене на чужд език. Много работодатели
обаче предлагат курсове по съответния език за
кандидатите от други държави (напр. в Швеция,
Финландия), а в някои страни такива се провеждат от местните власти за осигуряване на
необходимите здравни професионалисти в съответния регион (напр. в Италия). Същевременно в България приемът по специалност
„медицинска сестра” в университетите намалява, въпреки сериозния недостиг на кадри в
страната. Остават нерешени редица проблеми,
свързани със заплащането на специалистите по
здравни грижи, признанието на професията,
условията на труд. За разлика от много страни
в ЕС, в България все още липсва стратегия и
политика по отношение на човешките ресурси в
здравната система.
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Източник: НЦЗИ, 2000-2010; WHO Europe, 2011.

Фиг. 2. Осигуреност с медицински сестри на 10 хил.
души от населението в България и ЕС, 2000-2009 г.

2. Регионално разпределение на човешките
ресурси в здравната система
Според Закона за регионалното развитие
(2008) и в съответствие с общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС (NUTS II), България е
разделена на 6 района на планиране. Един от
основните критерии за тяхното обособяване е
броят на населението на включените в тях териториално-административни единици (областите). Съществуват обаче големи различия по
някои основни здравно-демографски и социоикономически показатели. Чувствително се
откроява Югозападният район (в рамките, на
който е София-град) както по брой на населението, така и по БВП на човек, докато Северозападният район изостава значително от средните стойности на същите показатели за страната (табл. 2). Тези различия между районите
до голяма степен обясняват предпоставките за
съществуващите диспропорции в предлагането
на здравни услуги. Съсредоточаването на лечебни заведения особено в Югозападния район
(табл. 2) предполага и по висока осигуреност с
медицински персонал.

Табл. 2. Избрани показатели за районите в България, 2009 г.
СевероСеверен
СевероЮгоЮгоизт.
Показатели
зап.
центр.
изт.
зап.
район
район
район
район
район
Население (%)
11,93
12,10
13,07
14,76
27,93
Естествен прираст (‰)
-9,2
-6,1
-1,8
-2,5
-2,0
Смъртност на 100 хил. души, в
1843,6
1530,4
1343,1
1424,7
1318,3
т.ч. от:
- болести на органите на
1334,2
1002,0
797,2
971,9
851,0
кръвообращението
- новообразувания
231,8
226,1
254,1
205,0
225,2
- болести на дихателната
65,8
56,2
50,2
54,1
58,3
система
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Южен
центр.
район
20,21
-2,8

Средно
за
страната
100
-3,5

1334,3

1428,8

875,7

942,7

224,9

226,8

46,8

54,9
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Показатели
- външни причини
Детска смъртност (на 1 000
живородени)
БВП на глава от населението
(лв.)
Брой болници
Брой леч. заведения за извънболн. помощ
Болнични легла (%)

Северозап.
район
44,0

Северен
центр.
район
56,9

Североизт.
район
51,4

10,8

8,8

5897

(продължение)
Южен
Средно
центр.
за
район
страната
42,1
45,2

46,6

Югозап.
район
39,1

9,0

13,2

5,9

9,3

9,0

6249

7836

7513

15161

6340

9090

40

40

38

52

102

70

352

155

214

260

228

412

359

1715

11,14

9,93

9,25

12,93

29,29

18,85

100

Югоизт.
район

Източник: НСИ, 2011.
Забележка: Лечебните заведения и болничните легла към Министерството на транспорта, на вътрешните работи, на правосъдието и на отбраната не са разпределени по райони.

По отношение на осигуреността със
здравни професионалисти спрямо останалите
се отличава Северният централен район,
включващ областите Велико Търново, Габрово,
Разград, Русе и Силистра. Значително по-нисък
е броят на лекарите и специалистите по здравни грижи както в сравнение с другите райони,
така и спрямо средните стойности за страната
(табл. 3). Същевременно в него се наблюдава
висока обща смъртност, както и висока смъртност от болести на органите на кръвообращението (табл. 2). Районът е и единственият в
България, в който няма медицински университет или факултет, както и университетска болница, което до голяма степен обяснява и помалкия брой на здравните професионалисти,
работещи в него. Прави впечатление и ниската
осигуреност с ОПЛ и лекари по някои основни
специалности като кардиология, неврология,
акушерство и гинекология и хирургия (табл. 3),
което има непосредствена връзка с достъпа до
медицинска помощ и до голяма степен със
здравословното състояние на населението.
Напълно различни са показателите в Югозападния район, където осигуреността със
здравни професионалисти е най-висока. Концентрацията на лечебни заведения, университетски бази и центрове за специализация предполага и по-голям брой лекари и професионалисти по здравни грижи. Същевременно смъртността – общо и по четирите водещи причини
за смърт, както и детската смъртност – е значително под средните стойности за страната
(табл. 2). БВП на глава от населението е над
два пъти по-висок спрямо другите райони, което предполага развитие на частния сектор и до
голяма степен обяснява високата осигуреност
с лекари по дентална медицина.

Търсейки връзка между осигуреността със
здравни
професионалисти
и
здравнодемографските показатели (особено смъртността), прави впечатление, че в Северозападния район броят на лекарите и специалистите
по здравни грижи на 10 хил. души от населението е голям в сравнение с останалите райони
(табл. 3), а същевременно смъртността е найвисоката в страната (табл. 2). Една от причините за това е свързана с по-високата концентрация на здравни професионалисти в Плевен,
който е университетски център, като в останалите области на района осигуреността е под
средните стойности за страната. Освен това
Северозападният район се характеризира със
застаряващо население, което предполага и повисока заболеваемост, както и по-големи потребности от здравни услуги.
Съществуващите диспропорции в осигуреността със здравни професионалисти се засилват още по-чувствително, когато разглеждаме
отделните области. През 2009 г. броят на лекарите варира от 47,3 на 10 хил. души от населението в област Варна, 45,4 в София-град и
44,9 в Плевен (трите най-големи университетски центрове в България) до 26,1 на 10 хил.
души в област Бургас, 25,0 в Силистра и 23,7
в Разград при средна стойност на показателя за
страната 37,0 [5]. Подобни различия се наблюдават и по отношение на разпределението на
лекарите по дентална медицина – областите
Пловдив и София-град са с най-висока осигуреност (13,3 и 11,8 на 10 хил. души), докато в
Търговище и Разград тя е над 40% по-ниска
спрямо средната за страната – съответно 4,8 и
4,9. Териториалните диспропорции се запазват
при специалистите по здравни грижи, като наймалък е техният брой в областите Перник (44,2
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на 10 хил. души) и Пазарджик (46,3) при средна стойност за страната 63,6 на 10 хил. души

от населението [5].

Табл. 3. Осигуреност със здравни професионалисти по региони, 2009 г.
СевероСеверен
СевеЮгоизт.
Югозап.
Показатели
зап.
центр.
роизт.
район
район
район
район
район
Лекари на 10 хил. души, в т.ч. със спе37,84
29,08
37,52
31,17
39,44
циалност по:
- вътрешни болести
1,61
1,46
1,61
1,41
2,17
- кардиология
1,41
1,05
1,28
1,05
1,59
- пневмология и фтизиатрия
0,85
0,63
0,69
0,56
0,75
- педиатрия
1,76
1,68
2,18
1,46
1,89
- акушерство и гинекология
1,61
1,30
2,17
1,54
2,05
- хирургия
1,54
1,31
1,44
1,45
1,66
- неврология
1,25
1,16
1,38
1,14
1,59
- ОПЛ
7,05
5,40
6,58
6,37
6,91
Лекари по дентална медицина на 10 хил.
6,84
6,71
7,13
7,12
10,08
души
Специалисти по здравни грижи на 10
65,39
58,87
60,88
56,44
63,90
хил. души, в т.ч.:
- медицински сестри
42,82
38,70
39,56
37,92
43,08
- фелдшери
5,47
5,24
2,74
3,70
1,65
- акушерки
4,63
3,48
5,19
3,44
4,86

Южен
центр.
район
34,07
1,61
1,13
0,53
1,75
1,79
1,64
1,30
6,52
10,44
60,08
39,83
2,71
4,04

Източник: НСИ, 2011; НЦЗИ, 2010.

Всичко това се отразява върху предлагането на здравни услуги и гарантиране на достъпа на населението до медицинска помощ.
Недостигът на здравни професионалисти не е
единствената причина за влошеното здравословно състояние на населението, но той има
голямо значение особено в по-малките населени места, в отдалечените региони, в районите с
ниски доходи, висока безработица и застаряващо население.
Заключение
Проблемите в здравната система в България не се свеждат само до осигуреността със
здравни професионалисти, но безспорно това
стои в основата на много други слабости в
медицинското обслужване на населението.
Недостигът на лекари по някои специалности
създава затруднения на болниците при сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса. Това от своя страна е причина
много от по-малките лечебни заведения да не
могат да осигурят лечение по някои основни
диагнози, поради което те изпитват и сериозни
финансови проблеми. От друга страна достъпът до медицинска помощ на населението в помалките общини е ограничен.
Въпреки че осигуреността с лекари в България засега е сравнително висока (спрямо
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средните равнища в ЕС), съществуващите
трудности при придобиване на специалност,
ниското заплащане на труда, лошите условия
на работа и проблемите в здравната система са
предпоставки за засилената емиграция предимно към други страни на Съюза. Тенденцията
към намаляване на лекарите по някои специалности може да се задълбочи поради по-малкия
прием на специализанти в медицинските университети. Очакванията са, че скоро всичко
това ще предизвика недостиг и на лекари в
България. Ниската осигуреност с професионалисти по здравни грижи (особено с медицински
сестри) и неблагоприятното съотношение между медицински сестри и лекари вече създава
сериозни затруднения при осигуряването на
нужните здравни грижи на населението.
Безспорно обаче един от най-големите
проблеми на човешките ресурси в здравната
система е свързан със съществуващите регионални диспропорции. Концентрацията на здравни професионалисти в някои региони и недостигът на такива в други пораждат значими неравенства в достъпа на населението до медицинска помощ. За задържането и развитие на
човешките ресурси трябва да бъдат гарантирани възможности за поддържане и повишаване
на квалификацията, адекватно заплащане, кариерно развитие, осигуряване на по-добри ус-

ОСИГУРЕНОСТ С ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА – НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН АСПЕКТ

ловия на труд и съвременна апаратура, което
не е по възможностите на по-малките лечебни
заведения. В тази връзка е необходимо да се
провежда целенасочена политика както на национално, така и на регионално ниво, стимулираща здравните професионалисти да работят в
региони, които са по-малко предпочитани и
атрактивни. Ефективните мерки в тази насока
са необходими, за да гарантират на населението в тези региони нужното здравно обслужване.
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HUMAN RESOURCES IN THE HEALTH CARE SYSTEM – NATIONAL AND REGIONAL
PERSPECTIVE
Maria Rohova
Medical University, Varna, Bulgaria
Abstract
Well known fact is that important differences exist between the regions in Bulgaria. The disproportions in
economic development are the most analysed. But moreover, there are essential imbalances in the supply of
medical services. Resource allocation in the health system is uneven and not in line with the health needs of
population. The latter influences significantly the population’s access to health care, as well as health status. The
purpose of the paper is to analyse the distribution of health system’s human resources in the different regions in
Bulgaria. Object of the research are the six planning regions in the country. The main indicators, used for the
analyses, are related to the assurance with medical staff. Some parameters characterising health status are
examined to complete the assessment of how the population’s needs are met in the region.
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СИГУРНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Красимира Швертнер, Гергана Ранкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
Резюме
Осигуряването на надеждност и сигурност на икономическите данни е постоянен процес, при който се
търсят нови и надеждни софтуерни и хардуерни техники за постигане на тази цел. Осигуряването на защитата
на данните, изисква анализ на функциониращите системи и проектиране и внедряване на съответните технологии за подобряване на сигурността. Анализират се новите технологични решения и тенденции в областта на
информационната сигурност с цел да се намерят алтернативи и конкретни възможности за повишаване и усъвършенстване на информационната сигурност на организацията. Формулира се адекватна политика за информационна сигурност на фирмата, която да отговаря на нуждите на организацията за защитеност и сигурност на
информационния ресурс като се реализират следните процеси: идентифициране и класифициране на потенциалните и реалните заплахи за информационните ресурси, техния произход, същност, механизъм на действие;
класифициране на мерките за сигурност, разглеждане на основните групи методи и средства, анализиране на
най-типичните им представители; анализ и решение на проблема за защитата на информационния ресурс в
организацията. Оценка на риска при информационните системи.
Ключови думи: управление, икономически данни, сигурност, информационни системи, оценка на риска.
Key words: management, economic data, security, information systems, risk assessment.

Увод
Компютърните системи играят изключително важна роля в бизнеса, правителството и
ежедневието на хората, така че е необходимо
фирмите да превърнат тяхната сигурност и
контрол в свой основен приоритет. Под сигурността на компютърна система се разбира защита от случайна или умишлена намеса в процеса на нормалното й функциониране, от опитите за кражба (несанкционирано получаване)
на информация, изменение или физическо
унищожаване на нейните компоненти. В резултат на масовото използване на компютърни
системи от бизнеса и правителствата, в днешно
време в цифров вид се съхранява и използва
огромно количество информация, която може
да бъде с различен характер – лични данни,
секретни правителствени документи, информация, представляваща търговска тайна, обекти
на авторското право и други. Достъпът, копирането, унищожаването или разпространяването на такава информация обикновено е наказуемо от закона и тези действия се определят
като компютърни престъпления.
Осигуряването на надеждност и сигурност
на информацията е постоянен процес, при който се търсят нови и надеждни софтуерни и
хардуерни техники за постигане на тази цел.
Осигуряването на защитата на данните, изисква
анализ на функциониращата система и проектиране и внедряване на съответните технологии
за подобряване на сигурността.
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С всеки изминат ден Интернет се превръща в изключително мощно средство за развитие
на бизнеса, а също така и в незаменим начин
за комуникация. Все повече фирми интегрират
в своята дейност голяма част от новите технологии и по този начин разширяват достъпа до
различни видове информации. Съвременния
бизнес не може да съществува без Интернет
технологиите. Достъпът до Интернет услуги за
служителите в дадена фирма е не само удобство, но и необходимост, свързана с успешното
реализиране на поставените задачи.
Многобройните възможности, които ни
предлага Интернет, са свързани и с един друг
въпрос, касаещ сигурността на финансовата
информация. Развитието на съвременните
информационни
технологии
води
до
обединение на автономните компютри и
локалните мрежи в единна, интегрирана
световна мрежа. Освен явните преимущества,
този процес води до сериозни проблеми със
сигурността на компютрите и мрежите.
Рисковете за сигурността, свързани с
мрежовите системи на организациите, е тема
все по-широко застъпена в съвременния свят
на масови комуникации. Проблемът за
осигуряването
на
сигурността
на
информационните технологии заема все по
значително място при реализацията на
компютърните мрежи и системи. Колкото
повече расте зависимостта на съвременното
общество от наличието на данни, толкова
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повече се увеличават загубите, причинени от
тяхното отсъствие. Ето защо компютърната
сигурност се превръща в основна задача на
информационното общество.
1. Компоненти на информационната сигурност
Сигурността е свойство на една система
да противостои на външни или вътрешни
дестабилизиращи фактори, които могат да
доведат до нейното нежелателно състояние или
поведение. Това важи и за сигурността на
информационните системи.
Целта на всяка информационна система е
предоставяне
на
пълна,
достоверна
и
своевременна информация. Тази информация е
уязвима както поради случайни, така и поради
злонамерени
дестабилизиращи
фактори
(заплахи), което налага да се вземат мерки за
нейната защита.
За да бъде гарантирана информационната
сигурност на дадена организация трябва да са
налице три нейни компонента – техническа,
логическа
и
физическа
сигурност.
В
определена среда един аспект на сигурността
може да бъде по-важен от другите. При
проектирането
на
всяка
информационна
система или информационен ресурс е
необходимо да се направи преценка на риска и
изискванията за нивото на сигурност и при
избора да се търсят продукти, удовлетворяващи
тези норми.
Компютърната
сигурност
защитава
компютъра и всичко, свързано с него сградата, стаите, терминалите, принтерите,
кабелите, дисковете и лентите. Най-важното е,
че
компютърната
сигурност
защитава
информацията, съхранявана в системата. Ето
защо компютърната сигурност често се нарича
информационна сигурност. Информационната
сигурност осигурява:
- Поверителност - Защитената компютърна система не трябва да допуска
разкриването на информация
от
потребител, който не е оторизиран да
има достъп до нея.
- Цялостност - Компютърна система
трябва да поддържа целостта на
информацията, съхранявана в нея.
Точност или цялостност означава, че
системата не трябва да компрометира
информацията
или
да
допуска
неоторизирани
преднамерени
или
случайни промени в нея.

Наличност - Защитената компютърна
система трябва да осигури наличност
на
информацията
за
своите
потребители. Наличност означава, че
хардуерът и софтуерът на компютърната система работят ефикасно и
че системата има възможност да се
възстанови бързо и цялостно, ако
възникне някое бедствие.
В определен момент един аспект на сигурността може да бъде по-важен от другите. При
работното проектиране за всеки отделен информационен ресурс е необходимо да се направи преценка за изискванията за типа на сигурност, която ще влияе и на избора на специални технически средства и продукти за удовлетворяването на тези изисквания.
Компютърната сигурност се разглежда в
три аспекта: уязвимост, заплаха и противодействие. Компютърната сигурност се интересува от идентифициране на уязвимостите в
системите и в защитата срещу заплахи за тези
системи.
Под вероятна точка за пробив (уязвимост)
се разбира всяка точка на компютърните и
комуникационните системи и на системата за
тяхната защита, където те са слабо защитени
срещу заплахи и атаки, свързани с тяхната
сигурност. Уязвимите места в една система
зависят от конкретната й реализация.
За всяка система трябва да се разгледат
много внимателно уязвимостите и възможните
заплахи, за да се реши как да се защити
системата
и
нейната
информация.
Компютърната сигурност се интересува от
идентифициране на уязвимостите в системите и
в защитата срещу заплахите за тези системи.
По типа на мястото, където системата е
податлива на атака, уязвимостите се разделят
на: физически, природни, хардуерни и
софтуерни, в периферията, от излъчване,
комуникационни, човешки и експлоатационни.
Хардуерните и софтуерни уязвимости се
определят от факта, че някои видове хардуерни
повреди могат да компрометират сигурността
на цялата компютърна система.
Например, много системи осигуряват
хардуерна защита чрез структуриране на
паметта
в
привилегировани
и
не
привилегировани
области.
Ако
пропадне
защитата на паметта, възниква хаос в
системата и се отварят „дупки” в сигурността.
Дори ако хардуерните и софтуерни
компоненти са сигурни, цялата система може
-
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да бъде компрометирана, ако хардуерните
компоненти са свързани неправилно или ако
софтуерът не е инсталиран коректно.
Заплахата е възможна опасност за
системата; опасността може да бъде човек
(системен бандит или шпионин), предмет
(дефектна част от оборудването) или събитие
(пожар или наводнение), което може да
използва дадена уязвимост от системата.
Заплахите попадат в три главни категории:
природни, случайни и преднамерени.
Противодействия се дефинират като
техниките за защита на компютърната система.
Противодействията могат да се разгледат в
следните
измерения:
компютърна,
комуникационна и физическа сигурност.
Компютърна сигурност - означава защита
на информацията, съхранявана в компютърните системи (за разлика от защитата при
предаване или защитата на физическото
оборудване). Съсредоточава вниманието върху
възможностите на системния софтуер за
контрол на достъпа до системата и до
съхраняваните данни.
Комуникационна сигурност - означава
защита на информацията по време на
предаването и по различните възможни начини.
Съсредоточава вниманието върху възможностите за мрежов достъп до компютърната
система и върху технологиите, увеличаващи
сигурността на системи, допускащи връзки с
външния свят.
Физическа сигурност - означава защитата
на компютърното оборудване от повреди,
предизвикани
от
природни
бедствия
и
зломишленици. Включва всички възможни
средства - от обикновени ключалки и ключове
до смарт-карти и биометрични устройства.
2. Информационната сигурност и финансовите
резултати на организацията
Сигурността на фирмената информация
оказва пряко влияние върху израстването, развитието и конкурентоспособността на организациите. Всеки един фактор, накърняващ информационната сигурност може да се опише
като пропусната полза за финансовото благополучие на дадена организация.
Икономическите данни са част от важните
за бизнеса активи и следователно този актив
трябва да бъде защитен. Мерките за информационна сигурност са насочени към неутрализиране на голям брой заплахи с цел осигуряване
на непрекъснатост на бизнеса, намаляване до
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минимум на възможните щети и максимално
увеличаване на възвращаемостта на инвестициите и бизнес възможностите. Организационната информация от своя страна обхваща хора,
процеси и информационни системи, които системата за управление на информационната сигурност трябва да предпазва от злонамерени
действия.
Приложението
на
информационната
сигурност може да се разгледа в два аспекта:
от една страна информационната сигурност в
рамките на дадена организация и от друга
страна
нейното
влияние
върху
организационното развитие и постигането на
бизнес целите, в това число положителен
финансов резултат и добра репутация.
Изграждането на добра репутация сред
клиентите е приоритетна задача на всяка една
фирма. Една от основните задачи на всяка
уважаваща себе си организация е да убеди
клиентите си, че предлаганите от нея услуги и
продукти отговарят на необходимото качество
и могат да удовлетворят изискванията на
клиентите.
Една добре разработена и внедрена
система за управление на информационната
сигурност би могла да гарантира на клиентите,
че
тяхната
информация
ще
остане
неприкосновена и клиентът ще може да се
довери
на
сигурен,
професионален
и
конкурентен партньор.
Изследванията показват, че най-честите
загуби на фирмите идват от изнасяне на ценна
за организацията информация. Това се случва
обикновено или вътре в самата организация,
или чрез външна атака, проведена чрез:
- вътрешен за фирмата човек или
поставено - външно лице;
- чрез неоторизиран достъп до ценната
фирмена информация;
- чрез
ненадеждна
система
за
управление на документалната сигурност и сигурността на автоматизираните системи и мрежи.
Политиката за информационна сигурност
обхваща набор от норми, правила и техники,
регулиращи порядъка на съхранение, обработка и използване на ценна информация. Основната цел на този вид политиката е вземането на
решения за това, с какви подходи, средства и
методи, организацията възнамерява да защитава информационните си ресурси от външни и
вътрешни атаки. Ефективността на политиката
зависи осигуряването на достатъчно ниво на
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защита на системата, като се минимизират загубите до допустимия минимум.
Политиката по сигурността непременно
трябва да насочи усилията си в няколко основни посоки:
- Оценка на риска - на този етап се изяснява какво точно защитава организацията и от кого. Този анализ е свързан с
идентифициране на ценностите в корпоративната мрежа и проблемите,
свързани с тях, които биха могли да
възникнат;
- Разпределение на отговорността - политиката за сигурност указва кой е отговорен за провеждането на едни или
други мерки – от потвърждаване валидността на нов запис, до разследване на причините за някакво нарушение;
- Правни аспекти - с помощта на юристи
трябва да се изяснят въпросите, свързани с щетите които би понесла компанията в случаи като разпространение
на данни за нейните клиенти, изтичане
на поверителна вътрешна информация
и т.н. Съответните анализи и мерки за
предотвратяване на подобни събития
трябва да бъдат включени в политиката
по сигурност;
- Процедури за възстановяване на системата за защита - трябва да се разработят точни указания за действията,
които се предприемат в случай на
пробив в системата и за санкциите,
които ще бъдат наложени на нарушителите.
При разработването и изпълнението на
политиката за сигурност е необходимо да се
спазват някои основни принципи. Надеждността
на всяка една защита зависи от нейните слаби
звена. В тази връзка е необходимо да се усили
максимално надеждността на най-слабите звена
в информационната система. В чести случаи
това са хората в организацията. Според
проучване на Сomputer security institute 16,1%
от анкетираните компании оценяват, че почти
всичките им загуби са поради невнимателно
поведение и недостатъчна информираност на
вътрешните служители.
Правилата трябва така да се конструират,
че да бъде невъзможно да се заобикалят средствата за защита. От друга страна простота и
управляемостта на архитектурата на информационната система са също доста важни. Само в
проста и управляема система може да се про-

вери взаимодействието на различните и компоненти и реализира централизирано управление.
Друг основен принцип е да се минимизират привилегиите на служителите. Потребителите и администраторите трябва да получават
толкова права на достъп, колкото са им необходими за изпълнение на конкретните им задължения.
3. Управление на информационния риск
Под управление на информационните рискове
(Risk
Management
for
Information
Technology Systems) се разбира процесът на
идентификация и елиминиране или намаляване
на рисковете, които могат да въздействат върху информационната система.
Системата за управление на информационните рискове трябва да минимизира възникването на негативни последици при използването на цялостната информационна система и да
осигури осъществяването на основните бизнес
цели и процеси на дадена организация. Една от
основните задачите на ръководството е да подсигури интегрирането на информационната
система в управлението на жизнения цикъл на
организацията. Процесът на управление на
риска се състои от следните три етапа:
- Анализ на потенциалните заплахи и
уязвимости в системата;
- Оценка на възможните загуби;
- Избор на оптимални мерки и средства
за минимизиране на риска до приемливо ниво.
Основната идея при осигуряването на информационна сигурност е да се определят
всички базови аспекти на сигурността, които
трябва да се изпълнят задължително във всеки
тип информационна система, за да може тя да
действа пълноценно. Реализацията на тази идея
е свързана със създаването на редица стандарти, препоръки и средства за информационна
сигурност, описващи начините за предотвратяване на заплахите за сигурността. Възприемането на политика за съответствие със световните стандарти позволява на фирмите и организациите да прилагат най-добрите практики.
Стандартите са мощно средство за подкрепа и
налагане на иновациите и за увеличаване продуктивността на организациите.
Процесът по управление на риска включва
няколко основни етапа:
1. Идентификация и оценка на ценностите
- отчетът на ценностите в системата е
първата стъпка към определяне облас103
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тите, на които е необходимо да се
обърне особено внимание.
2. Класификация на данните - за да се
предотврати нарушаването на конфиденциалността на данните е важно е да
се направи класификация на данните и
да се определи, кои данни са критични
(изискващи специални мерки за сигурност, които гарантират цялостността
на данните и защитата им от несанкционирана модификация и изтриване),
служебни, персонални и данни за вътрешно ползване.
3. Класификация на приложенията - кои
от приложенията са критични (такива,
които има специфичен характер на обработване и съхранение на данните в
тях).
4. Измерване на риска - съществуват голямо количество подходи за измерване
и представяне на риска – количествени
(рискът се измерва в парични показатели), качествени (рискът се измерва с
качествени термини, посредством степенуване), едномерни (разглеждат ограничен брой компоненти, като например връзката между стойността на загубите и честотата на възникване на
загуби), многомерни (разглеждат няколко компонента като надежност, безопасност, производителности др.) или
някаква от възможните комбинации.
При тези подходи се използват различни
таблици и скали, по които се изчислява нивото
на риска (ниско, средно, високо) и се вземат
необходимите мерки за неговото предотвратяване. Корпоративните тайни, съдържащи се в
информацията, с която дадена компания разполага, трябва да се пазят в тайна. Това са
например: лични данни за служителите и клиентите, поверителна информация за партньори,
интелектуална собственост на дружеството,
бизнес планове и стратегии - всичко това е
много ценно за организацията и не трябва да
изтече вън от нея. Изтичането на информация
води след себе си поредица от действия, свързани с допълнителни разходи. Тези действия
включват: разследване причините за инцидента;
уведомяване и обезпечаване на потърпевшите
лица; привличане на консултанти по информационна сигурност; преобразувания, свързани с
предотвратяване на други подобни инциденти;
използване услугите на юридически лица за
съставянето на необходимите искове; провеж104

дане на PR кампании за стабилизиране на реномето на организацията; изплащане на евентуални глоби, регламентирани от регулационните органи. Всяка от изброените мерки има
определена цена, по-малка или по-голяма, но
най-големите финансови щети за една компания са свързани с опетнената репутация и намаляване броя на клиентите.
4. Архитектура на информационната сигурност
Онлайн сигурността е призната като основен проблем на нашето общество. Информационната сигурност осигурява поверителност,
цялостност и наличност на дадена информация.
Защитената компютърна система не трябва да
допуска разкриването на информация от потребител, който не е упълномощен - няма автентификация и авторизация за достъп до нея.
Политиката за сигурност определя, че обектите
и субектите трябва да бъдат идентифицирани и
автентифицирани.
Идентификацията представляват различни
методи, които се използват за да може даден
потребител в една система да се отличи от останалите потребители.
Автентификацията представлява няколко
свързани по между си процеси, които определят валидността на представените от даден
потребител данни и неговата самоличност в
системата. Удостоверяването може да бъде
извършено чрез използването на пароли за влизане, Single Sign-On (SSO) системи, биометрични данни, цифрови сертификати и инфраструктура с публичен ключ (Public Key
Infrastructure-PKI).
Удостоверяване на потребителя е от изключително значение, за да се гарантира правилното разрешение на достъпа до системи и
услуги, предвид факта, че кражбата на данни и
останалите заплахи за сигурността на информацията стават все по-повече. Въпреки, че автентификацията не може да спре напълно изтичането на информация и кражбата на самоличност, то поне до известна степен се осигурява
гаранция, че ресурсите са защитени чрез няколко метода за удостоверяване.
Съществуват следните 5 метода/фактора
за автентикация на потребителите:
а. Отворен фактор – този метод не изисква никаква автентикация на потребителя, т.е. системата предоставя всички
данни на потребителя, които той изиска.
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б. Фактор „Нещо което знае потребителя” – В този случай потребителят знае
своето потребителско име и парола за
достъп до уеб страница. Имплементацията на този метод е само програмна
и не изисква от потребителя да притежава никакви устройства.
в. Фактор „Нещо което потребителят
има” – използва се смарт карта вградена в USB носител с инсталирана
двойка частен и публичен ключ, заедно
с цифров сертификат. Този метод
изисква потребителя да има Crypto
USB Token със заредени защитни ключове.
г. Фактор „Нещо което потребителя знае
и нещо което потребителя има” – използва се смарт картов четец с ПИН
клавиатура и смарт карта със защитни
ключове. Потребителят знае ПИН кода
за достъп до смарт картата и притежава смарт карта.
д. Фактор „Нещо което потребителя
представя и нещо което потребителя
има” – използва се смарт картов четец
със скенер за биометрични пръстови
отпечатъци и смарт карта със защитни
ключове, като потребителят дава пръстовия си отпечатък за сканиране и
притежава смарт карта.
В представените по-горе методи на автентикация се наблюдава увеличаваща се градация
на нивото на автентикация – от неконтролируема автентикация до строго контролируема
автентикация.
С оглед допълнително увеличаване на защитата на информационната система предложените 5 метода на автентикация могат да се
интегрират със защитни средства вградени в
мрежовата архитектура на информационната
система, с middleware компонентите на информационната система, и с приложното защитно програмно осигуряване на информационната система.
Тези фактори могат да се използват самостоятелно или могат да се комбинират, за да
изгради по-силна стратегия за удостоверяване
на достъпа. В тази връзка различаваме двуфакторно и многофакторно удостоверяване.
Използването на криптографията е един от
най-разпространените методи за защита на информацията при предаването на данни в компютърните мрежи и при обмен на информация
в свързочни канали между отдалечени обекти.

Криптографските средства за защита са
специални методи и средства за преобразуване
на информацията, в резултат на които се маскира нейното съдържание. Чрез криптографски
преобразувания се изменят съставните части на
съобщенията (думи, букви, думи от букви,
цифри) в неявен вид чрез специални алгоритми,
кодови ключове или апаратни решения. Елементите на защитаваните сведения (отделните
букви, цифри, думи и групи думи) и техните
условни означения се представят във вид на
кодови таблици или книги.
За запознаване със съдържанието на
шифрованата информация се използва обратният процес дешифриране (декодиране).
За криптографска защита се използват три
основни метода - шифриране, цифров подпис и
имитозащита на съобщението.
Цифровият подпис осигурява удостоверяване на автентичността на източника на съобщението, неговата цялост и юридическа значимост (цифровият подпис е еквивалентен на
собственоръчния подпис). Имитозащитата се
състои във формиране на контролна сума, добавяна към съобщението чрез симетричен
криптоалгоритъм.
Има два основни метода за криптографска
защита - кодиране и шифриране.
При кодирането защитаваните данни се
разделят на блокове, имащи смислово значение
и всеки блок се заменя с цифров, буквен или
комбиниран код. За криптографско скриване на
информацията в системите за обработка на
данните най-голямо разпространение е получило шифрирането.
При шифрирането на самостоятелно преобразуване се подлага всеки символ на началното съобщение. Има няколко метода за шифриране - замяна (субституция), размяна (транспозиция), гамиране и аналитични преобразувания. За шифриране обикновено се използват
някакъв алгоритъм или устройство, реализиращо даден алгоритъм, който трябва да бъде известен само на определен кръг лица. Процесът
на управление на шифрирането се извършва
чрез периодично променящ се код на ключа,
осигуряващ всеки път оригинално представяне
на информацията. Знанието на ключа позволява просто и надеждно разшифриране на текста.
Без да се знае ключът обаче, дешифрирането
може да бъде практически невъзможно даже
при известен алгоритъм за шифриране.
Криптосистемите се делят на симетрични
и aсиметрични.
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В симетричните за шифрирането и дешифрирането на съобщенията се използва един
и същ секретен ключ, който е известен както
на подателя, така и на получателя на съобщението. Най-широко използваният метод за
шифриране с блоков алгоритъм е приетия като
национален стандарт американски алгоритъм
AES. AES използва 128-битов ключ. С него се
криптират блокове с дължина 128 бита или 256
бита. Всеки блок минава през 16 цикъла, а
всеки цикъл ефективно генерира различен ключ.
AES за Windows поддържа както единично,
така и тройно шифриране. Последното се смята за най-трудно разбираемо. Triple AES осигурява надеждно или даже по-добро шифриране,
отколкото военното кодиране. Чрез него могат
да се шифрират отделни файлове и съобщения
на електронната поща.
В асиметричните системи или системи с
публичен ключ всеки потребител има двойка
ключове, състояща се от ключ за шифриране
(публичен ключ) и ключ за дешифриране, наречен частен ключ. Развръщането на инфраструктура с публични ключове (PKI) има важно значение не само за защита на обмена на информацията, но и за създаване на защитена система за идентификация в мрежата. Публичните и
частните ключове представляват математически свързана двойка криптографски ключове
(public/private key pair), така че:
- съобщение, криптирано с единия ключ,
може само да бъде дешифрирано с
другия;
- едно съобщение не може да бъде
шифрирано и дешифрирано с един и
същ ключ;
- нито един ключ не може да бъде определен, ако се знае другият ключ.
Криптографските алгоритми, работещи с
публични и частни ключове, се използват за
цифрово подписване на документи, проверка
на цифров подпис, шифриране и дешифриране
на документи.
Изводи и препоръки
Компаниите трябва да проектират архитектура за мрежова сигурност, която да се базира
на политиката за сигурност в компанията. Важ-
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но е да се разбере, че вместо да се фокусират
върху отделен вид защита, по-добре би било
компаниите да се насочат към цялостно решение за мрежова сигурност, което напълно да
защитава данните и ресурсите на компанията.
Това решение трябва да включва аутентикация
и оторизация, неприкосновеност на данните и
сигурност на периметъра на мрежата. Сигурността да бъде включена като един от ключовите елементи в структурата на информационните системи и мрежи.
Проблемът със сигурността на данните е
комплексен и включва не само антивирусна
защита, а и трите компоненти на сигурността
на информацията - поверителност, цялост и
наличност. Разходите за сигурност трябва да са
обосновани чрез прилагане на методи за анализ
и управление на риска. Процедурите по сигурност трябва да осигуряват мониторинг и своевременна реакция при възникване на инциденти.
Сигурността на информацията е съвкупност от множество фактори. Информационната
сигурност се осигурява чрез комбиниране на
технологични и организационни мерки. Подценяването на компютърната и мрежова защита в
определена организация, е не по-малко опасно
от подценяването на физическата защита. Евентуалните пропуски в информационната защита
могат да бъдат фатални за съхранените данни
и секретните документи. Внедряването на хардуер и софтуер с цел защита и сигурност, е
инвестиция, която не само се изплаща многократно веднага и във времето, но спомага за
запазване на доброто име на организацията.
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SECURITY OF ECONOMIC INFORMATION SYSTEMS
Krassimira Shvertner, Gergana Rankova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
Abstract
The insurance of reliability and security of economic data is a permanent process that is looking for new and
reliable software and hardware techniques to achieve this goal. The insurance of data protection requires an
analysis of the operating systems and designing and implementing appropriate technology to improve security. It is
analyzing new technological solutions and trends in information security in order to find alternatives and specific
opportunities for improvement and development of information security organization. To formulate adequate
policies for information security of the company that meets the needs of the organization for protection and
security of information resources by implementing the following processes: identification and classification of
potential and real threats to information resources, their origin, nature, mechanism of action; classification of
security measures, examination of the main groups of methods and analyze the most typical representatives;
analysis and solution for the protection of information resources in the organization. Risk assessment for
information systems.
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МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА V-ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ AVATAR
Мария Монова-Желева, Янислав Желев
Бургаски свободен университет
Резюме
В статията се описват накратко методите и моделите за осъществяване на v-обучение, използвани в рамките на международния проект AVATAR [1] „Иновативен подход към обучението във виртуалния свят”.
AVATAR е проект съфинансиран от ЕК в рамките на Програма за учене през целия живот - секторна програма
„Коменски”. Основната цел на проекта е да допринесе за увеличаване на качеството на преподаването и ученето в средните и висшите училища чрез предоставянето на иновативна образователна виртуална среда, както
и релевантни методи и модели за нейното ефективно използване за учебни цели. Уникалните характеристики
на виртуалното обучение (v-обучение) осигуряват възможности за колаборативно учене, съвместно авторство
и споделяне на знания и дават възможност на преподавателите и обучаемите за осъществяване на модерно и
ефективно обучение. Проект AVATAR осигурява възможност на преподаващи и обучаеми да се развият и усъвършенстват своите умения в областта на ИКТ. Осигурените възможности и ресурси за обучение допълват и
надграждат традиционните среди за обучение в класната стая с възможност за осъществяване на V-обучение и
обучението чрез практика. Това стимулира използването на многообразие от образователни стратегии и методи. Интеграцията на мултимедийно учебно съдържание, поддръжката на дискусионни групи и виртуални лаборатории засилва мотивацията и интереса на обучаемите към различните образователни дисциплини и включеното в тях учебно съдържание.
Ключови думи: 3D виртуални среди, виртуални светове (VL), V-обучение, виртуални общности.
Key words: 3D virtual environment, Virtual Worlds (VL), V-learning, Virtual communities.

Виртуални светове и V-обучение
Виртуалният свят е една онлайн общност компютърно-базирана симулирана среда, в която потребителите могат да си взаимодействат
един с друг, да използват и създават обекти.
Виртуалните светове - интерактивната 3D виртуална среда, позволява на потребителите да
преживеят, чрез своите аватари, текстово, 2D и
3D графично представяне и да комуникират
чрез текст, графични икони, визуални жестове
и звук.
Виртуалният свят представлява една много
силна среда за обучение, която притежава голям набор от средства за социално взаимодействие и иновации в обучението, които насърчават участието на ученика. Той има способността да се адаптира и развива според
различните потребности на учащите се, и може
да преодолее ограниченията на обстановката,
налагана от традиционната класна стая, където
някои задачи е трудно да бъдат изпълнени поради най-различни причини (например: средства, местоположение и др.).
Въпреки че виртуалните светове съществуват от около двадесет години, техният реален
потенциал и употреба за образователни цели
нарастна чувствително през последните пет години. Понастоящем виртуални светове с образователна цел се използват предимно универ-
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ситети, музеи, художествени галерии и лаборатории.
Според редица изследователи в областта
на V-обучението „... границите между виртуалните светове, игрите и социалните мрежи значително се размиват, и от тук идва убеждението, че през следващите пет години голяма част
от младите хора на възраст под 18 години ще
имат свои аватари и ще използват подобен вид
приложения ежедневно, което от своя страна
ще означава, че те ще имат различни очаквания
за това как ще се извършва тяхното обучение".
Въпреки че основните изследвания за ползата от виртуалния свят по отношение на участието, контролирането на дейностите на на
учащият се, образователни стандарти и осигуряване на качеството са все още в ход, развитието на V-обучението през следващото десетилетие има потенциала коренно да промени
начина, по който хората се обучават и възприемат самото образование.
V-обучението насърчава предоставянето
на по-големи права на учащите се от гледна
точка на възможностите за персонализиране,
от една страна, на техните аватари, а от друга
страна, на моделите на обучение чрез виртуално посредничество и работа.
V-обучение насърчава проактивното учене,
като стимулира използването на различни тех-
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ники и повишава нивото на ангажираност на
учащите се към учебния материал. Виртуалният свят дава възможност да се докоснеш до
практическата страна на изучавания материал,
да видиш как стоят нещата на практика, дава
възможност за социално взаимодействие, за
проактивно учене и постоянна смяна на ролите,
като всичко това излиза извън рамките на традиционната среда на класната стая [2-4].
Проект AVATAR
AVATAR [1] – „Иновативен подход към
обучението във виртуалния свят" е двугодишен
проект, съфинансиран от Европейската комисия по Програмата за учене през целия живот –
„Коменски”.
Причините за появата на AVATAR са в
липсата на използване на ресурсите на ИКТ в
училищата в цяла Европа, независимо от образователните ползи и социалните възможности
за обучение, които те предоставят. Основната
цел е да се повиши качеството на преподаване
и обучение в средните училища чрез иноваторската учебна среда, предоставяна от виртуалния свят. Уникалните качества на виртуалното
обучение (V-обучение) дават възможности за
съвместно обучение и работа, които могат да
помогнат на преподавателите и студентите да
ги извършват по един нов и модерен начин.
AVATAR предоставя възможност, както на
преподавателите, така и на студентите, да се
възползват от ИКТ за развитие на умения, социални възможности за обучение и ресурс за
възстановяване на традиционната учебна среда
чрез представяне на иновативен подход към
образованието.
Проектът е насочен главно към учителите
и учениците от средните училища в Европа,
представляващи различни културни и езикови
среди и области на образование.
Методология
Една от основните цели на AVATAR е да
се открие, посредством научни изследвания,
виртуален свят, който предлага значима образователна стойност и е достатъчно практичен, и
удобен особено за учители, за които средата за
виртуално обучение е нова и непозната. Въз
основа на резултатите от научните изследвания
екипът на проекта е разработил и предлага
курс за обучение на учители в средните училища в Европа, който да ги запознае с виртуалната среда и да ги обучи как да използват платформите на електронната и виртуалната среда

за обучение. Проектът няма за цел да определи
виртуалната среда като заместител на преподаването – той я представя като един ценен инструмент за допълване на работата в час.
Резултатите от проведените експерименти
с AVATAR показват, че методиката му спомага
за подобряване на работата в час, че той представлява един иновативен подход към учебната
програма и показва как виртуалната среда води
до подобрения в обучението, и че тя може да
стане причина за една революционна промяна в
него.
Основните етапи на проекта
Изпълнението на заложените в рамките на
проекта дейности е систематизирано в следните етапи:
- Изследване на виртуалния свят, използван в областта на образованието и анализ на най-добрите практики на виртуалното обучение, посредством проучване чрез анкети, попълване на въпросници от страна на целевата група, и интервюта с експерти на ЕС, и на национално ниво.
- Технологичен дизайн и създаване на
платформа и съдържание на курс
AVATAR.
- Провеждане на експеримент в рамките
на курса AVATAR, който ще бъде представен на английски език и в който пред
учители от средните училища в държавите - партньори ще бъде представена
електронната и виртуалната среда на
обучение.
Екипът на проекта AVATAR провежда изследване в шестте страни-партньори, за да избере подходящ виртуален свят за обучителния
курс. Изследването цели да се идентифицира
най-ефективният по отношение на образователната стойност и качество виртуален свят за
обучение в средните училища. Ще бъдат анализирани най-добрите практики на обучението в
такива среди на местно и европейско равнище.
Резултатите от изследването ще се използват,
за да се избере платформа на виртуалния свят
и да се разработи учебна програма за пилотния
обучителен курс.
Научно-изследователските дейности във
всяка една от страните-партньори, включват:
- Сравнителен анализ на съществуващите виртуални светове, използвани в образованието и в успешно завършили
проекти. Оценка на особеностите, и
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качеството на функциите и инструментите на виртуалните лаборатории.
- Видео интервюта с 2-3 учители и/или
експерти, които използват виртуалните
светове с образователни цели.
- Провеждане на анкети сред учители от
средните училища, с цел събиране на
информация за най-добрите практики и
анализиране на текущите тенденции в
обучението чрез виртуални свове в европейските училища.
Въпросите от анкетата могат да бъдат
прегледани
на
следния
уеб
адрес:
http://www.surveymonkey.com/s/avatarteach
Партньори по проекта
В партньорството участват седем организации от шест европейски страни.
- FORCOM /Formazione per la Comunicazione Interuniversity Consortium/,
Италия, http://www.forcom.it – (Координатор)
For.Com. е междууниверситетски консорциум, специализирал се в разработването и
провеждането на ОКДО – Отворени курсове за
дистанционно обучение, използвайки найновите решения в областта на ИКТ и интерактивните средства за обучение, и образование.
For.Com. е бенефициент и координатор на проекта, и провежда всички действия по управлението и популяризирането му, както и разработването на платформа за електронно обучение за нуждите на курса.
- Information Design FH JOANNEUM
University of Applied Sciences, Австрия, http://www.fh-joanneum.at
Департаментът по информационен дизайн
в университета по приложни науки FH
JOANNEUM прави изследвания на взаимодействието човек-компютър и подобряването на
процеса на учене чрез използването на различни технологии, за да разработи една адаптивна,
подобна на игра среда, насърчаваща когнитивните процеси посредством адаптиране, мотивация и взаимодействие. FH JOANNEUM ще
координира курсовете на обучение, които ще
се провеждат във всички страни-партньори е
рамките на проекта.
- Бургаски свободен университет, България http://www.bfu.bg
Бургаският свободен университет е един
от първите частни университети в България,
който активно промоцира електронното обучение в областта на образованието за възрастни и
професионалното обучение. Той ръководи
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всички действия по експлоатация на резултатите и ще организира в България финалната работна среща по проекта AVATAR, в която ще
участват всички ключови участници и заинтересовани страни.
- University of Southern Denmark, Дания
http://www.sdu.dk
Университетът на Южна Дания в момента
е водещ университет в страната в използването
и прилагането на електронното обучение, и е
първият такъв в Европа, който направи кампус
във виртуалния свят на SecondLife. Той отговаря за изграждането на лабораторията на виртуалния свят AVATAR и определянето на учебните цели и съдържание на платформите за електронно и виртуално обучение.
- Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Испания, http://www.uned.
es
Това е най-големият университет в Испания, предлагащ дистанционно обучение и университетско образование, включително аудиовизуални материали, обучение на място, видеоконферентна връзка и виртуален кампус на национално и международно ниво. Той отговаря
за всички действия, отнасящи се до качеството
и оценка в областта на управлението на проекта, методологията, продуктите и резултатите.
- University of Hertfordshire, Англия,
http://www.herts.ac.uk
Университетът в Хартфърдшиър е един от
най-големите във Великобритания. В неговия
департамент по компютърни науки работят едни от най-опитните и квалифицирани специалисти в страната, специализирани в областта
на онлайн и виртуални кампуси за обучение.
Университетът ръководи всички изследователски дейности и подпомага в изграждането на
виртуалната лаборатория на курса.
- SOPH.ia In Action Consulting, Италия,
http://www.sophiaconsulting.eu
SOPH.ia е асоциация, работеща в областта
на образованието, технологиите, научните изследвания и развитието. Нейният екип от експерти осигурява техническото подпомагане и
обучение на организации, изпълняващи международни проекти. Тя се включва активно в различните етапи на проекта, включително и в
провеждането на изследванията, експериментите, в разпространението и експлоатацията.

Платформа за електронно обучение
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В рамките на проекта е планирано провеждането на курс за обучение „Преподаване
във виртуалния свят”. Курсът е насочен към
повишаване на квалификацията на преподаватели в различни предметни области. Обучението ще се провежда чрез платформа за електронно обучение и в Second Life. В четиримесечния курс са предвидени 100 часа за индивидуални проучвания и групова работа. Курсът
започна на 17 Януари 2011. В курса ще участват и учащи се. Ще се провеждат множество
индивидуални и групови дейности. Ще се изпулняват и практически задания. Преподавателите ще бъдат обучавани за работа в Second
Life и след това те ще извършват тестване заедно със своите обучаеми.

Фиг. 1. е-Платформа за обучение AVATAR [5]

Виртуален център за обучение
Обучаваните преподаватели ще се запознаят с виртуални светове, като Second Life и
Teen Grid, и ще получат умения и знания за
персонализиране и общуване с аватар, работа
с виртуалния свят, създаване на основни обекти, дейности и уроци касаещи различни теми.
За целта е разработена и виртуална платформа

за обучение. Към края на курса, всеки преподавател ще изработи „проектна дейност”, състояща се от един урок или курс по предмет по
техен избор, който те ще тестват на група от
обучаеми.

Фиг. 2. Виртуален център на AVATAR в Second Life
[6]
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МETHODS AND MODELS FOR V-LEARNING IMPLEMENTATION IN THE AVATAR
PROJECT FREMEWORK
Mariya Hristova Monova-Zheleva, Yanislav Panajotov Zhelev
Burgas Free Universiy, Burgas, Bulgaria
Abstract
In this paper are described models and methods for v-learning implementation used in the framework of the
international project AVATAR. The project’s primary aim is to enhance the quality of teaching and education in
high schools through an innovative virtual world learning environment. The unique qualities of Virtual learning (vlearning) impart opportunities for collaborative learning and co-creation that can help teachers and students take a
step closer towards the modernization and future of education. AVATAR provides an opportunity for both teachers
and students to benefit from ICT skill development, social learning opportunities and a resource to help revive the
traditional classroom environment, adding value to the learning process. V-learning promotes learning-by-doing that
stimulates different learning styles and increases the level of student engagement in different subject matters
through technology, integrating textbook, discussion groups and labs.
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ГЪВКАВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА САМОПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА:
IPV4 АДРЕСИРАНЕ
Павлинка Радойска
Технически университет, София
Резюме
В духа на новите тенденции в е-обучението, основния двигател на процеса е самият обучаем. Той се нуждае от леки и достъпни инструменти както за получаване на знания и така и за самоконтрол. Решаването на
еднотипни задачи, но с различни входни данни позволява от една страна разкриване на различни аспекти на
поведението на изучавания обект, а от друга - по-качествено усвояване на знанията, благодарение на многократното творческо прилагане на едни и същи принципи и правила, без опасност от зазубряне, механично изпълнение или преписване. В тази насока са разработени 3 приложения. Първото приложение има за цел да
подпомогне студентите в усвояването на компютърната математика в следните аспекти: преобразуване на цели числа от една бройна система в друга и по-конкретно: двоична, десетична, шестнадесетична и основните
побитови операции: логическо И, ИЛИ и Изключващо ИЛИ. Второто и третото приложение са в областта на
компютърните мрежи и по-специално IPv4 адресиране: определяне на мрежов адрес, мрежова маска, мрежов
префикс, разделяне на мрежите на подмрежи, обобщаване на мрежови адреси. И трите приложения работят
със случайно генерирани входни данни, което прави повтаряемостта на задачите много ниска. Проверката се
прави веднага след въвеждане на отговорите, което спомага за своевременното коригиране на пропуските в
обучението. Приложенията са предназначени за провеждане на упражнения, но могат да се използват и за проверка на знанията. Този доклад се финансира по договор № 102ни013-10 / 2010-2011, ТУ-София.
Ключови думи: е-обучение, самопроверка, гъвкави инструменти, IPv4 адресиране.
Key words: e-learning, self assessment, flexible tool, IPv4 addressing.

Увод
Съвременните тенденции в обучението са
тясно свързани с Интернет и свободното обменяне на знания, идеи и обучаващи ресурси.
Обучаемият е инициатор и двигател на обучителния процес. Тежките и мощни среди и инструменти за обучение отстъпват място на малките, олекотени и специализирани обучаващи
обекти [1, 2, 3], които са свободно достъпни и
лесни за употреба.
Хората имат разнообразни характери и
психологични особености. Това обуславя и
различните им способности за възприемане на
нови знания. Могат да бъдат разграничени четири основни стила на учене: чрез гледане (визуално обучение), чрез слушане (аудио обучение), чрез докосване и чрез правене (кинестетично обучение) [4]. Действителният стил на
учене на хората е смесица от всички, но с акцент към един или два от тях. Обучението чрез
правене е свързано с принципа на пробите и
грешките, който е залегнал дълбоко в генетиката на човека. За прилагането му е необходимо
да се осигури подходяща среда (реална или
симулирана), в която да се изпълняват определени задачи и да се оценява ефекта от изпълнението им. Този принцип може да крие опасности и респективно психологически задръжки
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при използване на реални обекти, но при изпълняване върху компютърни модели е особено подходящ за самообучение.
Тези съображения доведоха до идеята за
създаване на малки, преносими и лесни за
употреба обекти за обучение в областта на
компютърните мрежи, които да позволяват
многократно изпълнение на еднотипни задачи,
но с ниска степен на повторяемост. Решаването на еднотипни задачи, но с различни входни
данни позволява от една страна разкриване на
различни аспекти на поведението на изучавания
обект, а от друга - по-качествено усвояване на
знанията, благодарение на многократното
творческо прилагане на едни и същи принципи
и правила, без опасност от зазубряне, механично изпълнение или преписване.
За реализацията на такива обекти е необходимо да се подберат задачи, които се поддават на формализирано описание на логиката за
взимане на решение и имат достатъчно голямо
множество от входни данни, което да позволи
ниска степен на повтаряемост на конкретните
задачи. Задачите, свързани с IPv4 адресирането
отговарят на изискването и са подходящи за
генериране на гъвкави инструменти за самопроверка на знанията. Разработени са три са-

Павлинка Радойска

мостоятелни упражнения, в които са групирани
по няколко типа задачи.
1. Разработка
В настоящия доклад се представят три самостоятелни приложения, с които се провеждат
част от упражненията по компютърни мрежи в
КЕЕ към ТУ-София. Първото упражнение обединява 5 типа задачи, второто и третото – по
четири. Задачите са групирани тематично и с
оглед на оптимизиране на програмния код.
Създадените динамични задачи са със статично
вграден в сорса алгоритъм и генериране на
входните данни на случаен принцип по предварително зададен критерий. Съхраняват се като
изпълним файл (ехе) в хранилището на обучаващата среда, но могат де се разпространяват
и самостоятелно. Изпълняват се върху настолния компютър, като оценката, верните отговори
(когато се налага) и логиката за тяхното получаване се показват непосредствено след изпълнението на задачата.
В първото упражнение са залегнали задачи
за преобразуване на цели числа между двоична,
десетична и шестнадесетична бройна системи и
за побитовите операции AND и OR. Типовете
задачи са подбрани заради нуждите на IPv4 адресирането и обхвата на числата е в диапазона
на 1 байт. Във второто упражнение са залегнали задачи за определяне на класовете мрежи и
някои количествени оценки, характерни за всеки клас. В третото упражнение са залегнали
задачи, свързани с разделянето на мрежите на
подмрежи с еднаква дължина на мрежовата
маска.
Приложенията са разработени на езика C#.
Изборът му е обусловен от следните съображения.
1. Заради съвместимостта на .NET езиците, позволява работа както с Windows,
така и с WEB интерфейс, без да се налага промяна на логиката. В случая
приложенията са разработени като
Windows приложения, но тенденцията
е да се създаде ASP.NET интерфейс за
реализиране на WEB приложения.
2. Езикът е гъвкав и дава възможност да
се развърже управлението на интерфейса от логиката на приложението.
3. Полученото приложение е с малък
обем, което го прави подходящо за
обмен по интернет.
Входните данни за всяка конкретна задача
се генерират на случаен принцип в предвари-

телно зададени граници. Верният отговор се
изчислява на етапа на изпълнение и се сравнява с въведения от студента отговор. След потвърждение се прави сравнение. Всички въпроси
са с еднозначен отговор.
Броят и типът на задачите са твърдо вградени в сорса на приложението. Критериите за
оценяване – също. В системата е заложено изпълнение с поне 60% на всяка задача, за да се
счита за изпълнена. Всяка задача може да се
изпълнява многократно, до успешното ѝ изпълнение. При всяко изпълнение обаче данните са
различни. Този механизъм способства за усвояване на логиката на решаване на задачата.
2. Реализация
При стартиране на всяко едно упражнение
се извежда основният панел (фиг. 1), в който
се въвеждат личните данни на студента и резултатите от изпълнението на всяка една задача.
Този панел остава активен до приключване на
работата с приложението. Задачите могат да се
изпълняват многократно и в произволен ред. Не
се съхранява информация за конкретните
входни данни на задачите, нито на въведените
от студента отговори. При грешка верните отговори се показват непосредствено под сгрешеното поле. Така студентът може да анализира своите грешки в процеса на изпълнение на
упражнението и ако се налага да повтори задачата, за да коригира своя резултат.

Фиг. 1. Основен панел

Първото упражнение обединява 5 типа задачи. Първата задача включва 5 примера от
преобразуване на цели числа от десетичен в
двоичен код (фиг. 2). Втората задача включва 5
примера от преобразуване на цели числа от
двоичен в десетичен код (фиг. 3). Третата задача включва 5 примера от преобразуване на цели числа между двоичен, десетичен и шестнадесетичен код (фиг. 4). За всеки пример на
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произволен принцип се избира в какъв код ще
бъде представено числото и се очаква студентът да го преобразува до останалите два кода.

Фиг. 2. Упражнение 1, задача 1

Фиг. 3. Упражнение 1, задача 2

Фиг. 4. Упражнение 1, задача 3

Фиг. 5. Упражнение 1, задача 4

втората задача се упражняват разделението на
байтовете в IPv4 адреса за мрежово и хостово
адресиране и обхватите на мрежовите и хостовите адреси за всеки клас мрежи (фиг. 8). Заради необходимостта да работи с големи числа
в някои примери, в панела на задачата е добавен мини калкулатор. Третата задача включва 5
примера, в които по зададен IPv4 адрес трябва
да се определи класа на мрежата, подразбиращата се мрежова маска, мрежовия адрес и
броудкаст адреса (фиг. 9). В четвъртата задача
(фиг. 10) се извеждат 7 IP адреса, които трябва
да се категоризират според 9 категории:
- валиден IP адрес на крайно устройство;
- мрежов адрес;
- броудкаст адрес;
- loopback адрес;
- клас D адрес;
- невалиден адрес - съдържа непозволени символи (вместо разделител точка се
извежда тире или запетая);
- невалиден адрес - съдържа повече от 4
десетични числа (повече от 4 байта);
- невалиден адрес - съдържа по-малко от
4 десетични числа (по-малко от 4 байта);
- невалиден адрес - съдържа десетично
число, чиято стойност е по-голяма от
255 (не може да се запише в 1 байт).

Фиг. 7. Упражнение 2, задача 1

Фиг. 6. Упражнение 1, задача 5

Второто упражнение е свързано с класовете мрежи и обединява 4 типа задачи. В първата
задача се упражняват диапазоните на числата в
първия байт за всеки клас мрежа (фиг. 7). Във
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Фигура 11. Упражнение 3, задача 1

Фиг. 9. Упражнение 2, задача 3

Третото упражнение е свързано с разделянето на мрежите на подмрежи с еднаква дължина на мрежовата маска. Упражнението
включва 4 типа задачи. Първата задача (фиг.
11) включва 5 примера за определяне на мрежова маска и мрежов адрес по зададени IPv4
адрес и мрежов префикс. В задача 2 се упражнява разделянето на даден мрежов адрес на
определен брой подмрежи. Задачата се решава
в 2 прозореца. В първия прозорец (фиг. 12) се
определят параметрите на разделянето: заети
битове за създаване на подмрежи, определяне
на мрежов префикс, мрежова маска, брой адресируеми устройства във всяка подмрежа.
След проверка се продължава с определянето
на самите мрежови адреси и техния обхват
(фиг. 13). Разделянето решението на 2 етапа с
междинна проверка предотвратява натрупване
на грешка вследствие на неправилно определен
мрежов префикс. Задачи 2, 3 и 4 са еднотипни.
Различават се само по сложност. В задача 2 се
работи само с последния байт. В задача 3 се
работи с двата последни байта, а в задача 4 - с
трите последни байта.

Фигура 12. Упражнение 3, задача 2

Фигура 13. Упражнение 3, задача 2 – продължение

Фигура 10. Упражнение 2, задача 4

Изводи и препоръки
Създадените упражнения се използват в
обучението по дисциплината „Компютърни
мрежи” в КЕЕ към ТУ-София. Те са разработени за нуждите на изучаването на принципите на
IPv4 адресирането. Приемат се позитивно от
студентите и провокират техния интерес. Така
разработените упражнения имат 4 основни
предимства.
1. Позволяват едновременно изпълнение
от всички студенти, като се предотвратява преписването.

115

ГЪВКАВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА САМОПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА: IPV4 АДРЕСИРАНЕ

2. Всякакви опити за наизустяване са безполезни.
3. Студентите изпълняват отделните задачи толкова пъти, колкото им е необходимо за да усвоят принципа на решаване. Това се отразява позитивно на
студентския интерес: не отегчава подобрите студенти и дава възможност
на по-слабите студенти да натрупат
достатъчно опит и знания, за да усвоят
материала.
4. Упражненията са подходящи и за самостоятелни занимания, т.к. грешките
на студентите се показват непосредствено след потвърждаване на отговора.
Перспективите за развитие на идеята могат
да бъдат обособени в три насоки:
1. Разширяване
Предстои разработване и на четвърто упражнение, свързано с работа с променлива
дължина на мрежовата маска.
2. Съвместяване

Предстои изграждане на Web-интерфейс и
създаване на възможност за връщане на обратна информация към обучаващата платформа.
3. Универсиализиране
Предстои създаване на допълнително ниво
на абстракция и преподавателски модул, с помощта на който да се създават неограничено
количество задачи от различни области на науката, като се въвежда логиката на решение с
помощта на своеобразен формален език.
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FLEXIBLE TOOLS FOR SELF ASSESSMENTS: IPV4 ADDRESSING
Pavlinka Radoyska
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
The learner is the engine of the learning process according to the new e-learning approaches. The long life
study, the self study and other not regular forms of study become very popular. The light and accessible learning
and assessment tools are required for this kind of study. Solving the identical tasks but with different inputs allow:
(1) demonstrating the different aspects of the object behavior and (2) better quality of acquiring knowledge. Тhe
multiple applying of the same principles and rules allows better learning results and avoids the swat and cheating.
Three applications have been developed. The first application is in the area of the computer mathematics:
converting integer between binary, decimal and hexadecimal notation and the main binary operations (AND, OR,
XOR). The second and third applications are in the area of computer networks, in particular IPv4 addressing
mechanisms and principals: network address, network mask, network prefix, subnetting and network aggregation.
The input data for the three applications have generated randomly every time. So the possibility to have the same
task two times is extremely low. The revision makes immediately after inserting the answers. The true answer
appears if the student answer is wrong. This mechanism helps students to improve the learning gaps. The
applications are designed for providing the exercises, but they can be used for assessments too. The pedagogical
results are: enhancement the students’ interest and increasing the level of knowledge.

116

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 4/2011 (31)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4/2011 (31)

ГЪВКАВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА САМОПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ТЕСТАБИЛНОСТТА НА КОМБИНАЦИОННИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СХЕМИ
Павлинка Радойска
Технически университет, София
Резюме
Съгласно IEEE P1484 и IMSQTI са разработени стандарти за изграждане на тестове за проверка на знанията в системите за е-обучение. На базата на тях са създадени множество добре работещи тестващи системи с
общо предназначение. Тези системи са насочени повече към оценяване на знанията и складиране на получените резултати и по-малко към самоконтрол и самоусъвършенстване на обучаемите. Общото им предназначение
не позволява да се използват характеристиките на конкретната предметна област, позволяващи автоматично
изграждане на гъвкави и многообразни задачи, с които да се подпомогнат обучаемите в овладяването на знанията. В доклада се представя приложение, отчитащо специфичните характеристики при определянето на тестабилността на комбинационни и последователни интегрални схеми. На базата на тези характеристики приложението генерира няколко типа задачи. Входните данни се генерират на случаен принцип, а проверката се прави
веднага след въвеждането на отговора. При грешка проверката показва верния отговор и основни инструкции,
свързани с неговото получаване. Това прави приложението подходящо за провеждане на упражнения и самопроверка на знанията. Тъй като верните отговори са вградени в приложението като логика, а не като стойност,
зазубряне, преписване или крадене на отговори не е възможно. Това прави приложението подходящо за проверка и оценяване на знания в областта на тестабилността на комбинационни и последователни схеми. Този
доклад се финансира по договор № 102ни013-10 / 2010-2011, ТУ-София.
Ключови думи: е-обучение, самопроверка, гъвкави инструменти, тестабилност, контролируемост, наблюдаемост, комбинационни схеми, последоветилни схеми.
Key words: e-learning, self assessment, flexible tool, testability, controllability, observabillity, combination
circuit, serial circuit.

Увод
Съвременните тенденции в развитието на
електронното обучение налагат създаване на
възможности за самостоятелно провежда не на
упражнения от страна на студентите в удобно
за тях време и непосредствено оценяване на
техните резултати с възможност за посочване
на грешките. IMS-QTI [1, 2] е базовата спецификация, която се използва за създаване на
преносими тестови въпроси. Тя е с общо предназначение. В нея се описва широка гама от
типове въпроси. Създадени са възможности за
генериране на гъвкави тестове. Тестовете се
състоят от секции. Всяка секция обединява
група въпроси. Възможно е да се зададе избор
на определен брой въпроси от секция или да се
зададе ред на извеждане на въпросите в една
секция. В спецификацията е залегнала логика,
с помощта на която може да се създават адаптивни тестове [3]. Въпреки постигнатата гъвкавост, даден въпрос, като дефиниция и отговор
е един и същ при всяко негово извеждане в теста. Това създава предпоставка за преписване и
наизустяване. Така създадени тестовете са
подходящи за проверка на знанията, но не и за
провеждане на упражнения и самообучение.

Някои симулационни среди (Cisco Packet
Tracer [4, 5]) дават възможност да се заложат
сложни цялостни упражнения за усъвършенстване на практическите умения на студентите.
Тези упражнения могат се провеждат контролирано от средата и автоматично да се показва
коя част от действията е изпълнена правилно и
коя – не. Този тип упражнения са изключително
полезни за студентите, но отново дефиницията
на проблема и възможните стъпки за неговото
решаване са едни и същи, макар и в произволна последователност.
Моята идея е да се създаде среда за автоматично генериране на еднотипни, но с различни входни параметри задачи, които респективно имат различни решения. Тези задачи дават
ниска степен на повтаряемост на въпросите,
при което се игнорира възможността от преписване и наизустяване и се стимулира логическото мислене и усвояване на принципите на
вземане на решение у студентите.
1. Характеристики н динамичните задачи
Предимства на динамичните задачи:
1. Подходящи са за проверка на знанията.
Вероятността от преписване и наизустяване е почти нулева.
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2. Подходящи са за самообучение.
Позволяват студента да се учи на принципа на пробите и грешките и да коригира знанията си в процеса на решаване на задачата. Позволява се показване на междинни и крайни резултати и логиката за тяхното получаване.
3. Подходящи са за генериране на адаптивни тестове.
При адаптивните тестове следващият въпрос се избира на базата на показаните до момента знания. Тук не е необходима калибровка,
за да се определи тежестта на въпросите, а от
там е тяхното градиране. Тук въпросите се
подреждат на базата на заложената логика, а
генерирането на различни, но еднотипни задачи
може да продължи до правилното усвояване на
проблема.
Недостатъци:
1. задачите не могат да бъдат универсални – обвързани са с определена предметна област;
2. задачите не могат да се описват текстово и да се използват от стандартни
тестващи системи. Всяка задача представлява приложение - изпълним код,
който се изпълнява на клиентската
машина или на сървъра, в зависимост
от избраното решение.
Основни изисквания към задачите, подходящи за динамично генериране:
1. да са еднозначно определени (при всяка
комбинация от входни данни да имат
точно едно решение);
2. да са подходящи за формално описание
на алгоритъма, водещ да правилното
решение;
3. да имат безкрайно или поне достатъчно
голямо множество от входни данни, което да осигури разнообразие от задачи.
2. Концептуален модел
Основните стъпки при създаването и експлоатирането на динамични задачи могат да се
опишат по следния начин:
1. създаване на динамичната задача – 2
подхода:
а. статично вграден в сорса алгоритъм;
б. създаване на среда за формализирано въвеждане на алгоритъма;
2. съхраняване на динамичната задача в
преносим вид и в достъпно хранилище;
3. стартиране, контролирано изпълнение и
оценяване;
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4. обратна връзка с отчетените резултати
към системата за електронно обучение.
Разглежданията до тук определят необходимостта от два самостоятелни инструмента:
авторски, за създаване на типови задачи и изпълнителен, за генериране на динамичните задачи и за контрол и обратна връзка към клиента и към системата. Архитектурният модел на
изпълнителния инструмент е показан на фиг.1.
Управленският модул има 3 основни задачи:
1. генериране на теста (последователно
извикване на модула Задача до достигане на предварително зададения брой задачи);
2. оценка на резултата (в зависимост от
създадената скала на оценяване в Административния модул);
3. изготвяне и изпращане на рапорт за получения резултат към обучаващата система и/или e-mail към преподавателя.
Рапортът съдържа: описание на въпроса, верен отговор, отговор на студента
и оценяване).
Модулът Задачи отговаря за генериране на
една задача чрез:
1. за всеки входен параметър генерира
случайно число от диапазона на допустимите стойности;
2. асемблира условието на задачата.
Модулът Визуализация отговаря за визуализиране на задачата и осигурява интерфейс за
взаимодействие със студента.
Изчислителният модул изчислява стойностите на търсените параметри на базата на заложената логика.
Модулът Проверка прави оценка на решението на задачата:
1. сравнява въведените от студента отговори с верните отговори и генерира
оценка (в %);
2. взаимодейства с модула Визуализация и
показва верните отговори при грешка,
както и правилата за тяхното получаване;
3. изпраща на Управленския модул информация за задачата:
а. пореден номер;
б. условие;
в. верни отговори;
г. студентски отговори;
д. оценка в %.
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Фиг. 1. Архитектурен модел на генератор на динамични задачи

3. Една реализация на динамични задачи
Една реализация на динамични задачи е
създадена в областта на Тестването и диагностиката на цифрови схеми и по-специално определяне на комбинационната и последователна
тестабилност [6]. По темата могат да бъдат
моделирани 4 типови задачи:
1. определяне на комбинационна тестабилност на базовите градивни елементи на цифровите схеми;
2. определяне на последователната тестабилност на базовите градивни елементи на цифровите схеми;
3. определяне на комбинационна тестабилност на първичните входове и изходи на комбинационни цифрови схеми;
4. определяне на комбинационна и последователна тестабилност на първичните входове и изходи на последователни цифрови схеми.
За реализирането на типовите задачи се
налага моделиране на цифровата схема и нейните градивни елементи и вграждане в модела
на алгоритмите за определяне на комбинационна и последователна тестабилност, дефиниране
на областите от допустими стойности за входните параметри.
При създаването на програмния модел на
цифровата схема в работата са използвани две
линейни програмни структури – подредени колекции. Комбинационната схема C се описва
чрез две множества: това на комбинационните
елементи G и това на връзките между тях
(връзки) L. Състоянията на сигналите се съхра-

няват в връзките, а логиката на поведение се
описва във възлите:
C={G,L}
(1)
Множеството на възлите се представя чрез
наредената колекция gi∈G, i=0,…,n-1., където
n е броят на възлите в схемата. Първичните
входове, първичните изходи и разклоненията
също се описват като възли. Възлите в колекцията са наредени така, че всеки възел се появява в колекцията след всички възли, които
влияят върху формирането на неговите входни
сигнали. Множеството на връзките се представя чрез наредена колекция lj∈L, i=0,…,m-1.,
където m е броят на връзките в схемата. Всеки
един възел се описва чрез множеството на неговите входни връзки Linp, множеството на неговите изходни връзки Lout и логическата му
функция Flog (фиг. 2).
g={Linp,Lout,Flog},
(2)
където
Linp={l0,…,ln-1} , lj ∈L, j=0÷n , а n е броят
на входовете на възела g. Ако възела е
първичен вход, то n=0 и Linp=∅.
Lout={l0,…,lm-1} , lj ∈L, j=0÷m и m е броят
на изходите на възела g. Ако възелът е
първичен изход, то m=0 и Lout=∅. Само
за разклоненията m >1. За всички останали възли m=1.
Всяка една връзка между възлите li∈L се
описва чрез адресите на предходния (gbefore∈G)
и следващия възел (gafter∈G), състоянието на
сигнала level и параметрите, носещи количествената оценка на тестабилността: CC0 (комбинационна контролируемост по отношение на 0),
CC1 (комбинационна контролируемост по отношение на 1), CO (комбинационна наблюдаемост), SC0 (последователна контролируемост
по отношение на 0), SC1(последователна контролируемост
по
отношение
на
1),
SO(последователна наблюдаемост).
li={gbefore , gafter , level , CC0, CC1, CO, SC0, SC1,
SO}
(3)
Моделите на един възел и на една връзка
от колекциите, описващи схемата, са показани
съответно на фиг. 2 и фиг. 3.
Двупосочните връзки между възлите, които
се пазят в описанието на връзките, са предпоставка за извършване както на прави, така и на
обратни обхождания.
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Фиг. 3. Модел на връзка

Изводи и препоръки
В настоящия вариант инструментът е създаден като самостоятелно приложение. Първите две типови задачи са разработени напълно.
Дефинирани са 9 типа възли: базови комбинационни елементи (NOT, AND, NAND, OR, NOR,
XOR, NXOR), D-тригер и разклонение . За многовходовите възли (AND, NAND, OR, NOR) броят на входовете е ограничен до 10. Броят на
изходите при разклоненията също са ограничени до 10. Максималните стойности на контролируемостите и наблюдаемостите са ограничени до 20. Това прави повече от 56 милиона
различни реални задачи за всяка от типовите
задачи. В представеното приложение типовите
задачи от първите 2 типа са разделени на по 9
самостоятелни типови задачи за всеки възел по
една, за да се гарантира усвояване на принципите за определяне на тестобилността при всеки тип възли.
За нуждите на третия и четвъртия тип задачи е създаден парсер, който чете текстово
описание на схемата от ISCAS-85 формат и го
преобразува до програмния модел на схемата.
Заради разработката на инструмента като
самостоятелно приложение, се работи само с
твърдо зададени и вградени в кода описания на
цифрови схеми. Текста на задачите се генерира по време на изпълнение на задачата, но
графичните изображения, необходими за онаг-

ледяване на задачата също са твърдо вградени
в кода.
Предстои инструмента да се развива в две
посоки.
1. Създаване на отворено приложение
чрез взаимодействие с база от данни, в
която да се съхраняват описанията на
цифровите схеми и съответните графични изображения, с цел да се създаде отворен, свободен за разширяване
инструмент.
2. Унифициране на инструмента. Създаване на авторски модул, формален
език за описание на типовата задача и
интерпретатор, така че системата да
позволи създаване на нови типови задачи, които не са вградени в кода на
приложението, а се съхраняват в база
от данни и могат да се пренасят в интернет пространството.
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FLEXIBLE TOOLS FOR SELF ASSESSMENTS: OBSERVATION THE TESTABILITY FOR
THE COMBINATION AND SERIAL CIRCUITS
Pavlinka Radoyska
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the IEEE P1484 and IMSQTI are described specifications and standards for e-learning assessments and
tests questions. Many assessment tools are developed based on these specification and standards. But these
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systems are focused mainly on assessing and collecting the assessment result. They are not focused on self test
and improvement the knowledge level. Moreover, their aims are to be used in wide area of learning, because of
that these tools are enough general. They do not allow using the characteristic in the specific area of learning to
perform more flexible and attractive assessments and task and in this case facilitate the students in their learning.
In this paper I offer an application, designed especially for area of combination and serial circuit testing. The
application is consistent with the nature of a specific group of tasks: controllability and observability calculations.
Owing to this the application has flexibility to generate non repeated tasks in different order. The input data is
generated randomly. The number of the tasks of the same type is dependent of the student responses. The
revision makes immediately after inserting the answers. The true answer is presented if the answer is wrong. This
mechanism makes the application suitable for the self control and for the exercises. The true answers are built in
the application as logic, not as a value. Therefore the swopping, cheating or stealing the answers is impossible,
which is not true for the conventional (standardized) question types. So the application is suitable also for
assessment the students’ grade.
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ПОДХОДИ ЗА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ УСЛУГИ В
БЪЛГАРИЯ
Балин Балинов
Технически университет, София
Резюме
Природните услуги се взимат като даденост и се дава цена само на вложения човешки труд за тяхното
преобразуване от природен ресурс в готов продукт и продаден на пазара като стока. За природните услуги не
е поставена цена, наготово взетото от природата, създава условия за изчерпване на невъзобновимите природните ресурси и намаляване на такива като горите, влошаване на въздуха и замърсяване на водата изчезване на
биоразнообразието. Всичко това дава погрешни сигнали за реалното измерване на дейностите в икономиката и
на преодолява недостатъците на БВП. В света вече се предлагат по подходящи макроикономически показатели
чрез които се прави корекция на недостатъчното измерване на природните услуги. Направен е опит да се посочи подходяща оценка на природните услуги в България.
Ключови думи: природни услуги, БВП, алтернативни индикатори за измерване на обществения прогрес,
измерване на икономическото благополучие, устойчиво измерване на икономическото благополучие.
Key words: Natural services, GDP, Alternative indicators for measuring social progress, Measure of Economic
Welfare (MEW), Sustainable Measure of Economic Welfare (SMEW).

Увод
С развитието на човечеството през последното столетие, подобряването на условията
на живот все повече е налице тенденция към
засилено използване на ограничените природни
ресурси. Човека наслагва върху даденостите от
природата в процеса на тяхното преобразуване
своята трудова дейност и създава цена за своето участие пренебрегвайки участието на екосистемните услуги взети наготово от природата.
Въздуха, водата, природните екосистеми не са
плод на човешката дейност, но те са жизнено
важни и за неговото съществуване, но те нямат
цена, защото по смисъла на икономиката за
тях не е вложен човешки труд. Комбинацията
от жизненоважни ресурси и условия, нямащи
цена създава предпоставки за безконтролното
им експлоатиране надвишавайки при тези темпове самовъзобновителните възможности на
земята.
1. Оценка на природните услуги
Така наречените природни услуги, на които не е дадена стойностна оценка изпълняват
изключително важни функции за съществуването на планетата, за биоразнообразието и за запазване на човешкия живот. Причините, които
могат да бъдат намерени при сегашните трудни
условия за преодоляване на унищожителната
човешка дейност се коренят и в методиката и
политиката на оценка на дейността на човека и
това, което може да създаде условия за коренна промяна на визията за ролята на природната
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услуга като съществен дял от условието за запазване баланса на земята. Изключително важно е икономическата дейност на природата,
чрез екосистемните услуги, да намери своето
място в икономическата дейност на хората.
Поставянето на цена на услугите на природата
ще създаде условия за опазване на тези части
от тях, които са станали собственост според
правилата на човешката природа и ще създаде
условия за разумното им управление. Въздуха
и водата са жизнено важни елементи от съществуването на човека и на целия животински и
растителен свят и получавани чисти от природата, задължение на човека е да се стреми да
ги запазва или да не превишава допустимите
пределни норми при замърсяването им. Това в
последните години все повече се осъзнава от
човека. Негативното въздействие върху околната среда се смята и като лош бизнес. Да се определи финансовата стойност на околната среда е въпрос повдиган не от днес, но все още не
е намерен достоен вариант за нейното формиране. За да могат да се взимат важни управленски решения е необходимо познаването на
ролята на околната среда за благосъстоянието
на населението, така и за рационалното разпределение на ресурсите налични на планетата.
Всеки един елемент от природа, както и биологичното разнообразие имат своята роля и допринасят полза и за човешката природа, която
се използва наготово и няма реализирана реална оценка за това.
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2. Типове и методи за определяне на екосистемните услуги
Основните познати типове екосистемни
услуги, като материални, регулиращи, културни и поддържащи имат стойност, но не минават
през пазара на човека и в това си качество нямат цена, или тя не може да бъде определена
директно. В тази връзка в икономическата литература се подхожда към екосистемната услуга цялостно, известен е термина „цялостна
икономическа стойност” (ЦИС). Методите в
тази връзка за определяне на ЦИС са няколко.
Известен е метода на декларираните предпочитания, на демонстрираните предпочитания, на
производствената функция и на прехвърляне на
ползите. За да бъдат оценени екосистемните
услуги се използват различни класификации,
например класификацията CORINE (чрез тази
класификация в екосистеми се включват горите,
ливадите, откритите пространства, вътрешните
води и влажни зони, земеделските земи и антропогенните зони). Остойностяването на екосистемните природни услуги ще създаде възможност да се извършва оценка на пропуснатите ползи от собствениците на земи и гори,
при ограничения на ползването им, а така също
и при запазване на природни дадености, заради
по-големите ползи по пречистване, като природна услуга, отколкото изградените за тази
цел пречиствателни съоръжения при замърсяващата антропогенна дейност на хората. Оценката на сравнителни проекти в областта на
публичните блага и необходимостта от избор за
тяхното финансиране в областта на здравеопазването, образованието и социалната сфера
също изискват стойностна оценка на екосистемните услуги. Всяко въздействие върху формиралата се с хилядолетия екосистемна структура от жива и нежива материя изисква познаване на процесите по регулиране на качеството
на почвата, въздуха и водата, така че при отнемане на даден природен компонент, да се
знае какви са последиците, как те могат да бъдат компенсирани, какви са пропуснатите ползи и каква е цената пряка или косвена за човека
и природата. Ако не се извършва прекомерно
натоварване на определени природни компоненти, например като на реките, те могат да
извършват пречистваща дейност на водата
преминавайки през съчетанието от компоненти
на реката, където може да се утаява пясъка,
чрез кислорода да се разграждат замърсените
компоненти попаднали във водата и т.н. Такъв
вид пречистване на водата е екосистемна услу-

га. По подобен начин може да се оцени и ролята на гората, като източник не само на дървесен материал (пряка стойност, позволявайки
след това дървесината да се купува и продава
на пазарен принцип), а като важен компонент
за кислорода на планетата, като източник за
запазване на биоразнообразието, противоерозийното й действие, за намаляване на скоростта на вятъра като ветрозащитен пояс, регулиране на водния отток и редица други екологични услуги (косвена стойност, защото е свързано с поддържащата и регулационна стойност на
горската екосистема). Съществуващото биоразнообразие в ареалите на гората създава условия и за бъдеща употреба, например на горски плодове (вариантна стойност, отразяваща
бъдещо потенциално използване). Опитите да
се остойностят природните екосистеми се реализират чрез метода на декларираните предпочитания, изискващ хората да изразят готовността си за плащане или получаване на обещетение при въздействие и промяна на околната
среда или на тяхна част от собствеността от
тази среда. При друг метод (хедонистично ценообразуване) е важно как хората оценяват
екологичната услуга пример са взетите цени от
пазар на недвижими имоти и приложен към несъществуващ пазар (естетическата стойност на
имота в красива природна среда, както и свързаните с това редица атрибути, като качество
на въздуха, липса на замърсяващи производства и депа за отпадъци и т.н.). При метода на
транспортните разходи е от значение развитието на туризма и възможността за наслаждение
на природните забележителности (географските
места нямат пряко цена, но при необходимост
за рекреация, при взимане на решение за премахване на туристически обект или създаване
на нов и необходима оценка на стойността).
Смята се, че чрез направените транспорти разходи до дадена местност може косвено да се
оцени дадения туристически обект, като разходи за гориво, за пребиваване на мястото, за
туристическа такса, отдалеченост до обекта,
брой пътувания да него.
Изводите, които могат да бъдат направени
за природните услуги са, че оценката може да
се реализира косвено, а не директно, поради
отсъствието на пазар за тях. Загубата от унищожаването на една гора например, след което
следват последващи загуби от всички възможни
полезни природни горски услуги. В горите съществуват много и различни ендемични видове,
ценни за фармацевтичната и козметичната ин123
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дустрия и загубата им е трудно оценима. Горите акумулират въглерод, който е в различни
количества в зависимост от това дали са иглолистни или широколистни. Горите имат роля и
за улавяне на атмосферни замърсители, тежки
метали и др.
Търговията с парниковите газове е и в зависимост от процента съществуващи гори и
възможностите им за тяхното абсорбиране.
Унищожаването на горите ни лишава и от още
една екосистемна услуга като поддръжка на
качеството на водата и поддържане на климата.
При дъждове горите задържат водите и предотвратяват възможностите за наводнения.
Отсичането на горите за стопански цели,
лишава обществото от всички възможни природни услуги на гората и не създава условия за
благоденствие на обществото, а само на тази
част, която се е възползвала от тяхната употреба. Факт е, че използването на всеки природен продукт, причинява и отрицателен вторичен
ефект от отнемането му от природата, лишава
обществото от всички полезни природни услуги,
които трудно могат да бъдат оценени, поради
това че не минават през пазара на хората. Така
отсечените гори увеличават замърсения въздух,
намаляват условията за запазване на почвите
от ерозия, намаляват възможността за регулиране на влажността и циркулацията на водата и
много други още полезни услуги. Свръхпотреблението наложило се през последните години на природни ресурси, намалява благосъстоянието на дадени групи от населението според
В. Парето. Въздуха, водата, минералните извори и други общопотребявани природни блага
нямат собственост и това позволява потребление, което да увеличи замърсяването им до
степени надвишаващи възможностите им за
възпроизводимост. Съществуват различни варианти за преодоляване на високата степен на
замърсяване, още през 60-те години Р. Коуз [1]
(теорема на Коуз) предлага възможности за
решаване на този проблем, приложими за ограничени региони, чрез дефиниране правата на
собственост и обобщавайки своята идея прави
предложения за собствениците на ресурсите,
да търсят компенсации за пропуснати ползи от
замърсяването им от тези фирми, които чрез
дейността си генерират отрицателен вторичен
ефект. Това създава условия от външен вторичен ефект той да се превърне във вътрешен
като компонент от цената (чрез закупуване от
замърсителя права на замърсяване). Трудното
идентифициране на голям брой замърсители,
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както и наличието на гратисчии не преодолява
в глобален аспект възможността за намаляване
на замърсяванията. Не във всички случай може
да действа пазарния механизъм [2]. В случая с
природните блага е необходима и регулация от
държавата за да се намалят замърсяванията до
степен, ненадвишаваща пределите на възстановяване от природата.
В света и бедните, и богати държави, макар и в различна степен, ще се налага да понесат въздействието от климатичните промени, за
което е необходимо да се правят разумни ограничения за дейности, които замърсяват средата и увеличават температурата на земята.
Опасността от премяната в климата води до
разнообразни и често пъти непредвидими последици.
Вредите нанесени от развитите страни с
производства и технологии, увеличаващи парниковите газове, нямат граници и негативниге
последици са за всички страни, включително и
за страни бедни откъм производства и не замърсяващи в такава степен средата.
Проблемът е, че се унищожават уникални
природни екосистеми, а с това и намаляват
възможностите да бъдат получени природни
услуги от тях. Така според „екосистемната
оценка на хилядолетието” направен през 2005
година от ООН от 15 от 24 основни типа екосистеми са засегнати или сериозно унищожени
около 60% от услугите предоставяни от тях.
Това са услуги за пречистване на водата, акумулирана на водорода, пречистване на въздуха,
запазването на почвата от ерозия и др.
В разработен вече проект „Родопи” за България се изчислява огромната стойност на екосистемните услуги, които само за Родопите
генерират ползи от 2,42 милиарда лв. годишно
[3], и ако се запазят като такива, ползите ще
бъдат за дълъг период от време, загубата им
означава, че така изчислените средства трябва
да се осигурят от заместващи на екосистемите
услуги, често пъти на многократно по висока
стойност, което за българската икономика не е
винаги по възможностите й.
3. БВП и екосистемните услуги
Проблемът при сегашния БВП е, че той не
отразява ползата от екосистемните услуги и с
това не създава реална представа за дейности,
реализирани благодарение на природата, но
неотчетени чрез този показател. Един съществен негов недостатък е, че растежът му може
да бъде за сметка на нанасянето на вреди на
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природата, а така и на човешкото здраве. Друг
един негов недостатък е неотчитането на качеството на произвежданите стоки и услуги в
достатъчна степен, а по-скоро отчитане на произведените количества на база текуща пазарна
стойност. В БВП се отчитат произведените, но
не и реално продадените количества. Това създава условия за предлагане на свръх количества, често ненужни. Губят се ценни суровини и
енергия за производството им и се нанасят допълнителни вреди на природата. При сега действащата методика на изчисляване в БВП се
включват, както щетите за природната среда,
така и мероприятията за тяхното преодоляване.
Така се получава илюзията за по-висок БВП на
глава от населението, макар и при унищожена
над пределно допустимите норми природна
среда. Чрез включването на замърсяването и
опазването на природната среда сумарно БВП
нараства. Излиза че се увеличава благосъстоянието, но се унищожава природата. Унищожаването на природен продукт, който носи висок
компонент на природна услуга, не се отчита в
сегашната методика за изчисляване на БВП.
Изводи и препоръки
Недостатъците на БВП не създават правилна представа за ролята на природните услуги в икономиката. Все още създадените други
алтернативни индикатори не могат да обхванат
напълно стойността на създаваното от самата
природа. Няма яснота при дефинирането и
оценката на благополучието и измерването на
прогреса. Провеждани са много и най-различни
форуми след срещата в Рио де Жанейро, за да
се популяризират индикаторите за устойчиво
развитие. Признава се, че за измерване на благосъстоянието на обществото индикаторите
трябва да са икономически, социални и екологични. Друг форум на тема „Глобалният проект
за измерване прогреса на обществата” на
OИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) стартира през 2004 г., Вторият световен форум на OИСР по „Статистика,
познание и политика” (юни 2007 г.) доведе до
Истанбулската декларация. През ноември 2007
г. в Брюксел бе проведена международна конференция на тема „Отвъд БВП. Измерване на
прогреса, действителното благосъстояние и
благоденствие на нациите”. Европейският съюз
разработва индикатор, който да измерва екологичния прогрес и който ще използва също така
интегрирано счетоводство и други йерархично
подредени суб-индикатори [5]. Следва да са

отбележи, че в различните страни са създадени
разнообразни индикатори, но все още има недобра обоснованост на това, какво представлява съдържателно понятието „добър живот”.
Всеки индикатор от свой ъгъл проследява една
или друга страна на благосъстоянието, на икономическото и социално развитие, на въздействието върху околната среда, но е налице липса
на комплексен показател, който да може да
замени БВП, по такъв начин, че да компенсира
неговите основни недостатъци. Историята помни такива опити за промени, но те не са получили напълно своето световно признание. Измерване
на
икономическото
благополучие/Устойчиво измерване на икономическото
благополучие (MEW - Measure of economic
welfare) е показател от У. Нордхаус и Дж. Тобин с корекции посредством оценки на някои
разходи, изключвайки едни услуги и добавяйки
домакински дейности и такива, свързани със
свободното време. Втората стъпка е „устойчив
измерител на икономическото благополучие”
(SMEW), който отчита промените в общото
благосъстояние. Следващият Индекс на устойчиво благополучие (Index of Sustainable Welfare
- ISEW) добавя две важни допълнения: оценка
на намаляването на природните ресурси, измерено чрез инвестициите, необходими за създаване на постоянен еквивалентен поток от възобновяеми заместители и разпределението на
дохода. Индикатор за Действителните спестявания (Genuine Savings Indicator), предложен от
Световната банка, акцентира на стойността на
нетната промяна на цялата гама от активи, които са важни за развитието: произведените активи, природните ресурси, качеството на околната среда, човешките ресурси и чуждестранните активи. Ценното в този показател е че
спестяванията се определят като нетни спестявания (нетни общи спестявания минус потреблението на основен капитал) плюс разходите за
образование минус потреблението на природни
ресурси (енергия от природни изкопаеми, минерални ресурси и гори) и монетарната оценка
на вредите, произтичащи от емисиите на CO2 .
Екологичните
следи/отпечатъци
(Ecological
Footprint) и друг индикатор отразяващ общата
площ обитаема земя, която се изисква за поддържане на настоящия стандарт на живот на
различните страни и има за цел да намали многобройните и разнородни единици за измерване.
Чрез този показател се инициира разработването на Национални сметки на следите (National
Footprint Accounts) през 2003 г., като послед125
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ното им издание е от 2008 г. Устойчив национален доход (Sustainable National Income). Липсата на обобщаващ показател, който да измести и преодолее недостатъците на БВП, в настоящият период се компенсира с използването на
комбинирани индекси чрез агрегиране на няколко по-опростени от тях, но с възможността
да се разшири спектъра на необходимата информация. По-важни от тях са: Индекс на човешкото развитие (Human Development Index HDI) - измерва средните постижения в страната
в три основни измерения на човешкото развитие: дълъг живот в добро здраве, знание и достойно жизнено равнище и си изчислява за 177
страни; Индекс за устойчивост на околната
среда (Environmental Sustainability Index - ESI)
и Индекс за постиженията по околната среда
(Environmental Performance Index - EPI) ESI агрегира 76 променливи в 21 междинни индикатори, такива като, качество на въздуха и водата,
намаляване на боклука и емисиите на парниковите газове; Индекс на икономическото благополучие (Index of Economic Well-Being - IEWB)
обхваща едновременно настоящия просперитет,
устойчивото натрупване, намаляване на неравенството и защита от социални рискове, проблемите на околната среда се разглеждат, като
се отчитат разходите за емисии на CO2 на глава от населението [5].
Основните изводи за България са, че като
страна членка на ЕС е необходимо статистика-

та да се ориентира към синхронизиране на
системата от показатели и индикатори, поради
необходимостта от сравнения между държавите
и осъществяване на съпоставимост на данните
в отделните страни, както и да се търси и създаде база за агрегиран индикатор, който да замести в бъдеще БВП преодолявайки неговите
недостатъци и отразявайки недооценената сега
роля на екосистемните природни услуги, заемащи значителен дял от икономиките на всяка
една страна. Подобаващата оценка на природните услуги ще създава условия за промяна на
политиките на страните в областта на опазване
на околната среда и ще спомага за намаляване
на степента на нейното увреждане до допустими граници.
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APPROACHES TO MACROECONOMIC ASSESSMENT OF NATURAL SERVICES IN
BULGARIA
Balin Balinov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
Natural services are taken for granted and is given only input price of human labor for their conversion of
natural resources in the finished product and sold as a commodity market. For natural service is not installed price
and it’s taken for granted by nature, creates conditions for depletion of non-renewable natural resources and
reduce such as forests, worsening air and water pollution extinction of biodiversity. All this gives the wrong
signals for the actual measurement of the activities of the economy and overcome the shortcomings of GDP. The
world already offers adequate macroeconomic indicators by which an adjustment is made to the lack of
measurement of natural services. An attempt was made to specify an appropriate assessment of natural services
in Bulgaria.
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ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ В СЕКТОРА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Найден Найденов
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Резюме
Развитието и прилагането на икономически инструменти в сектора на отпадъците e преобладаващо повлияно от законодателството на Европейския съюз, особено в 10-те нови страни членки. Политиките за управление на отпадъците за справяне със специфични екологични и свързани с природните ресурси въпроси се
базират на комбинация от различни средства, като регулаторни мерки и икономически инструменти.Проблемите, които могат да възникнат от тази комбинация e извън обхвата на доклада, но ценното е, че
екологичната политика в областта на отпадъците не може да се обляга само върху икономическите инструменти и, че регулацията винаги ще бъде необходим компонент на екологичната политика за широк спектър въпроси.
Ключови думи: екологична политика, управление на отпадъци, регулационни мерки, инструменти.
Key words: environmental policy, waste management, regulation measures, economic instruments.

Увод
Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за
устойчиво развитие [4] определя предотвратяването на образуването на отпадъци и управлението им като основен най-висш приоритет.
Целта е да се разкъса функционалната зависимост между създаването на отпадъци и икономическият растеж, с което да се намали натискът върху околната среда. Стратегията на ЕС
за справяне с отпадъците се опира на четири
основни принципи, прилагани в следната йерархичност: предотвратяване, повторно използване, рециклиране или извличане на енергията,
която се съдържа в отпадъците и подобряване
на крайното отстраняване на отпадъците [3].
Използването на всеки един принцип или комбинация от принципи е предпоставка за разработване на гъвкава политика от подходящи регулаторни и икономически инструменти.
Предотвратяването на отпадъците например като първостепенна задача може да бъде
достигнато чрез по-чисти технологии, екодизайн на производствените процеси, стоките и
услугите и екологично ефективни начини на
производство и потребление. В тази област е
необходима политика, която да стимулира създаването и внедряването на екоиновации.
Рециклирането от своя страна може да
намали въздействието върху околната среда
чрез ограничаване използването на материали
от природата и замяната им с извлечени от отпадъците. Независимо че рециклирането се определя като приоритетна насока при управлението на отпадъците, то все още е оставено на
пазарните сили, които не са достатъчни, за да
бъдат достигнати целите на ЕС [1, 2]. Когато

отпадъците не могат да бъдат повторно използвани или рециклирани те трябва безопасно да
се изгарят или депонират като последна стъпка
в процеса на отстраняване. Засега операциите
повторно използване и предотвратяване на отпадъците остават подценени [1]. Средно за
страните на ЕС рециклирането на общинските
отпадъци през периода 1995-2008 г. расте от
16% на 40% за сметка на депонирането, което
намалява от 62% на 39% [6]. Тази положителна тенденция не е еднаква за отделните страни
и е съпроводена с нарастване на обема на създаваните отпадъци. Нашата страна е една от
малкото, която прави изключение, където е налице спад с 25% за същия период [6, 8].
Безспорно не е възможен еднотипен модел
в управлението на отпадъците за всички страни,
защото не е еднаква структурата на потока от
отпадъци. По данни на Евростат например у
нас преобладават отпадъците от мините и кариерите, на които се падат около 63% от общия обем за 2006 г. [6]. Страната ни оглавява
данните по отпадъци на глава от населението в
ЕС с 32 т, което е повече от 6 пъти от средното за страните членки. Докато по твърди отпадъци от домакинствата с 480 кг на жител страната почти се доближава до средните нива от
520 кг на жител за ЕС [3]. По отношение на
категорията опасни отпадъци обаче страната се
намира в дъното сред останалите членки на ЕС
[5]. Тази структура, състояща се от специфични потоци изисква и диференциран подход при
определяне на националните стратегии в политиката по управление на отпадъците.
Практиката показва, че както политиката
по отпадъците в ЕС, така и в отделните страни
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членки са обект на непрекъснато усъвършенстване от 70-те години на миналия век. Следователно актуализацията на тази политика у нас
следва да се осъществи в контекста на съвременната политика на ЕС, която е основана на
подхода на „йерархия в принципите на управление на отпадъците” в контекста на тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците [4] и новата Рамкова директива за отпадъците, която въвежда програмата за предотвратяване на отпадъците в страните членки, очертавайки времеви график за
действие на равнище ЕС [5].
1. Инструменти на политиката за управление
на отпадъците
Политиката за отпадъците е комбинация от
инструменти – регулаторни и икономически, с
които се влияе целенасочено върху поведението на бизнеса и потребителите за постигане на
безопасно и екологосъобрано управление на
отпадъците.
В националната регулаторна рамка законодателството за отпадъците на ЕС заема определяща роля, разглеждано в следните три
области – хоризонтална, за операциите и за
специфичните потоци от отпадъци [8]. Хоризонталното законодателство представя цялостната рамка за управление на отпадъците, обхващаща дефинициите и принципите на йерархичността. Специфичното законодателство поставя техническите стандарти за инсталациите
по обработка на отпадъците, например директивата и регламентите за депониране или директивата за изгаряне [4, 5, 8].
Законодателството за специфичните отпадъчни потоци - батерии, отпадъци от опаковки,
превозни средства в края на живота си и отпадъци от електрическо и електронно оборудване,
включва мерки насочени към насърчаване на
повторното използване, рециклирането или
съкращаването на опасните вещества. Тези директиви и регламенти ясно определят отговорността на производителите да носят разходите
по събиране, сортиране и рециклиране на отпадъците. От икономическа гледна точка отговорността на производителя разширява прилагането на основополагащия принцип в екологичната политика „замърсителят плаща” като
задължава бизнесът, който пуска продукти на
пазара да носи отговорност за тях през целия
им жизнен цикъл, осигурявайки им екологосъобразно отстраняване. Въпреки че подходът на
разширената отговорност на производителя
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през последните две десетилетия непрекъснато
се усъвършенства, неговият потенциал в екологичната политика остава недооценен.
Трябва да се прави разграничение между
твърдите битови отпадъци и индустриалните
отпадъци, които се контролират чрез технологично определени стандарти.С приватизацията
повечето индустриални фирми у нас възприемат подхода на най-добри налични техники,
неизискващи прекомерни разходи (BATNEEC), в
контекста на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването [8].
2. Подход на икономически инструменти
Икономическите инструменти имат специално място при управлението на твърдите отпадъци. Доколкото са налице различни стратегии за намаляване на отпадъците - депониране,
изгаряне и рециклиране, то намаляването на
потока от отпадъци по всяко едно от тези направления би оказало влияние на потока по другите. До 2020 г. у нас трябва да се достигне
поставената цел на ЕС за 50% рециклиране на
общинските отпадъци [4]. Това налага с подходящи икономически инструменти правителството да стимулира този процес. Изхождайки от
презумпцията, че рециклирането е един екологосъобразен начин то би следвало да се насърчава с ценови механизми. Рециклирането е
дейност, която силно се влияе от цените на ресурсите, т.е. от пазарните сили. Когато цените
на вторичните материали спадат по-бързо или
нарастват по-бавно от цените на ресурсите добивани от природата това се отразява негативно на рециклирането. Бизнесът, участващ в рециклирането на хартия, пластмаса, опаковки от
PET и други материали става неефективен. В
същото време спадът в цените насърчава отстраняването на подобни отпадъци чрез депониране или изгаряне, което е свързано с външни
ефекти. Ето защо е необходима намеса с регулаторни и икономически мерки от страна на
правителството.
Тя може да се изрази във въвеждането на
данък равен на нетните социални/външни маргинални разходи за отпадъците, които се депонират или изгарят. Но това само по себе си не
би се отразило благоприятно на рециклирането.
То за разлика от депонирането има тенденция
да създава външни ползи, поради което за него
би трябвало да се прилага механизъм обратен
на облагането т.е. на екосубсидиране. Така
бизнесът, занимаващ се с рециклиране може да
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ната на услугата по отстраняване на отпадъците включва таксата за депониране, която се
прехвърля на домакинствата и така трудно тя
би изпълнявала ролята на обезсърчаващ депонирането фактор. С оглед да намалят разходите за депониране фирмите по отстраняване на
отпадъците могат или сами да организират
дейността по разделяне на отпадъка за рециклиране, или да възложат тази дейност на други
специализирани фирми. Съгласно действащата
нормативна система фирмите, членуващи в
организации за колективно оползотворяване на
отпадъците нямат право да разпределят печалба и тяхната дейност е обект на подпомагане за
сметка на общините. Тези организации могат
да интегрират операции като сортиране, повторно използване, рециклиране и др.Не така
стои въпросът обаче за фирмите по рециклиране извън тези колективни организации. Засега те остават подвластни изцяло на пазара,
който обаче не стимулира чрез цените ръст в
обхвата на рециклирането. Затова този бизнес
трябва по подходящ начин да се интегрира с
някои дейности, като депонирането например и
за сметка на част или изцяло от постъпленията
по облагането на отпадъка за депониране, да
бъде кредитиран по следната примерна схема
(фиг. 1).

бъде насърчаван да разширява своята дейност
и той очаква подобна мярка [2].
От нормативна гледна точка обаче трудно
би било да се съгласуват в една обща рамка от
инструменти данъчното облагане и екосубсдирането. Въвеждането на данък/такса за депониране и едновременно на субсидия за рециклиране е нелогично и неефективно. Субсидията за
рециклиране би отразявала повторно същите
външни разходи, отчетени вече в облагането на
депонирането. При това не само рециклирането,
но и изгарянето на отпадъците, когато се извършва на основата на съвременни технологии,
може да създава външни ползи.
Един сполучлив модел за насърчаване на
рециклирането е системата за управление на
отпадъците в някои страни на ЕС (например
Великобритания и Дания), където е въведено
кредитиране на рециклирането за сметка на
депонирането/изгарянето на отпадъците. Облагането на тези дейности акумулира средства, с
които може да се кредитира рециклирането,
като сумата е равна на спестените разходи от
депонирането или изгарянето. У нас нормативно се предвижда постъпленията от облагане на
депонирането да се използват за модернизиране на сметищата, за което са налице и други
източници на финансиране [8]. По принцип цеПравителство (МОСВ)

Екологичен фонд (ПУДООС)

Общини

Такса отпадъци

Система за оползотворяване на отпадъците

Цена на услугата

Фирми за рециклиране

Депониране/изгаряне

Кредитиране

Кредитиране

Данък депониране/изгаряне

Фиг. 1. Икономически инструменти на политиката по управление на отпадъците

Най-общо казано разглежданата система
за отстраняване на твърдите битови отпадъци
се основава на облагане с данък/такса на дейността депониране/изгаряне, което е равно на
съответните маргинални външни разходи (Засега въведените законово такси за депониране са
единни за цялата страна и икономически необосновани.). Рециклирането, което има тенденция да създава външни ползи следва да се на-

сърчава с кредит/премия определена пропорционално на всеки тон/куб.метър отклонен от
депата и рециклиран отпадък. Този кредит е за
сметка на таксите, с които се облага депонирането и е пряко свързан с обема на рециклираните отпадъци на територията на регионалното депо.
Този подход е приложим и по отношение
на други видове отпадъци. В момента у нас
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например 100% от строителните материали се
добиват от кариери и реки при почти никакво
използване на рециклирани материали. За да се
достигне през 2020 г 70% рециклиране на
строителните отпадъци, съгласно европейските
изисквания, трябва да се насърчи бизнесът с
подходящи икономически инструменти. Безспорно тук приоритет в екологичната политика
трябва да се даде на отразяването на пълните
(частни и екологични) разходи в цените на добиваните от кариери и реки строителни материали. В противен случай постигането на целта
само с регулаторни мерки би накарало строителният сектор да игнорира иначе по-скъпите
рециклирани материали.
3. Ключови аспекти на разширената отговорност на производителя
Разширената отговорност на производителя (РОП) е подход на екологичната политика, с
който отговорността на производителя за даден
продукт или негова опаковка се разширява като
обхваща социалните (външни) разходи по управление на отпадъците, включвайки въздействието на отстраняването на отпадъците върху
околната среда и човешкото здраве. РОП може
да се приложи както към индустриалните, така
и към домакинските отпадъци. На този етап,
въпреки различията в съществуващите програми за управление на отпадъците, подходът е
намерил по-широко приложение в страните на
ЕС, а у нас по отношение на отпадъците от домакинствата. Тази отговорност трябва да се
разграничава от „конвенционалната” отговорност на общинските власти относно управлението на домакинските отпадъци, която се основава на финансиране с такси, налагани на домакинствата и бизнеса. Различията най-общо са
в следното:
- РОП прехвърля пряката финансова тежест (напълно или частично) за разходите по управление на отпадъците от
общините и данъкоплатците към производителя;
- РОП често ангажира производителя в
някои операции по управление на отпадъците, като събиране, сортиране
или управлението на колективни организации по оползотворяване на отпадъците за собствена сметка;
- РОП осигурява стимули за производителя да вземе под внимание в дизайна
и маркетинга на продукта разходите по
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неговото отстраняване до края на живота му;
- РОП има за цел да намали обема и
опасността от продуктите след етапа
на тяхното потребление.
Съществуват няколко мотивиращи фактора, които поддържат политиката за разширена
отговорност на производителя в страните на ЕС.
Един от тях е съкращаването на цялостните
разходи по управление на отпадъците чрез създаване стимули за производителите да преразгледат разходите по управление на отпадъците в
края на живота на техните продукти. Например
от гледна точка на обществото като цяло, разходите по отстраняването на отпадъците чрез
депониране или изгаряне включват не само паричните разходи по изграждането и оперирането на съответните съоръжения, но и непаричните разходи, свързани с емисиите от изгарянето или от замърсяването на подземните води
върху човешкото здраве и околната среда.
Изисквайки от производителя да носи финансовата отговорност за разходите по управление
на отпадъците от продуктите в края на живота
им, производителят бива насърчаван да предприема действия за намаляване на разходите например чрез премахване на допълнителните
опаковки или материали и компоненти, които
оскъпяват рециклирането. Производителите,
които могат да намалят тези разходи постигат
по-високи печалби или по-висок пазарен дял,
ако успеят да намалят продажните си цени
спрямо конкурентите.
В много случаи загрижеността за непаричните разходи по управлението на отпадъците
(екологичната щета и човешкият риск) могат да
бъдат първостепенна мотивация за въвеждането на програма за РОП за даден продукт. Правителствата често стават инициатори на подобни програми като начин по-добре да се управляват продуктите, които се превръщат в масово
разпространени отпадъци (например опаковки)
или когато възниква здравен риск поради потенциална токсичност на даден продукт.
Друга важна мотивация е, че РОП може да
осигури избирателно и по-контролирано управление на отпадъците за някои опасни или токсични продукти (като гуми, батерии, или продукти съдържащи живак) чрез отделяне от общия поток битови или индустриални отпадъци и
прилагане на подходящ начин на обработка.
РОП също се използва да се справи с проблема
на незаконното или неправилно отстраняване
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на веществата (например озоноразрушаващ газ
в стари хладилници) или депонирането им.
В някои случаи мотивация за РОП може да
бъде съкращаването на финансовата тежест на
общините, свързана с управлението на отпадъците. През последните десетилетия в страните
на ОИСР обемът на отпадъците расте почти
паралелно с темпа на икономическата активност, а темпът на разходите по отстраняването
им расте изпреварващо [6, 7].
Важна мотивация за РОП е съкращаването
на потреблението на ресурси. Макар че в условията на ефективно действащ пазар икономическият недостиг на природни ресурси би
трябвало да се отразява в техните цени, налице
са две ключови причини цените на природните
ресурси да не отразяват социалните разходи
при тяхното използване. Първата е, че в редица
страни добивът на ресурси и преработката им
се субсидира, поради което цените на първичните ресурси биват сериозно подценени. Втората е, че доста външни разходи свързани с
добива и преработката на ресурсите се игнорират при вземането на решения, които се базират единствено върху пазарните цени на ресурсите. Ако първичните ресурси отразяват пълните разходи, включително външните разходи,
свързани с добива и преработката, както и
стойността на дефицита от изчерпването на
ресурсите, производителите биха могли да бъдат насърчени към дизайн на продукти, които
изискват по-малко материали и да влагат повече рециклирани материали.
Както в повечето страни на ЕС, така и у
нас РОП се осъществява предимно чрез колективни системи за оползотворяване при такива
специфични потоци от отпадъци като опаковки,
излезли от употреба МПС, гуми, електрическо
и електронно оборудване и др. Например за
оползотворяване на излезли от употреба гуми

разрешение от регулаторния орган са получили
3 колективни организации, а за отпадъците от
опаковки - 8. Дейността на колективната система на РОП е обект на ежегодно одитиране, с
което се установява как се спазва споразумението за сътрудничество между колективните
организации и регулаторния орган (МОСВ). В
случая продуктовите такси са икономическият
инструмент, с който регулаторния орган влияе
върху поведението на фирмите, участващи в
колективната система.
В заключение с помощта на регулаторни и
икономически инструменти могат да се управляват специфични потоци от отпадъци, с което
да се минимизират от една страна външните
(социални) ефекти, свързани с тях и от друга
да се допринесе за разкъсване на функционалната връзка между ресурси и икономически
растеж чрез по-пълно оползотворяване на рециклируемите материали.
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ECONOMIC INSTRUMENTS IN THE WASTE MANAGEMENT SECTOR
Nayden Naydenov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The development and use of economic instruments in waste management are being increasingly influenced
by EU legislation, especially in the 10 new member countries. Waste management policies dealing with specific
environmental and natural resource issues are based on a combination of various instruments. The problems that
may arise from combining measures with economic instruments are outside the scope of this report, but it is worth
pointing out that environmental policy cannot rely exclusively on economic instruments and that regulation will
always be a necessary component for environmental policy for a wide range of issues.
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Резюме
В доклада е направен преглед на развитието на системата за екологичен мониторинг в България, разгледани са етапите на нейното развитие, целите и, законовата и административно-информационната база, на която тя се основава. На тази основа се извеждат възможностите на системата за екомониторинг да допринася за
изпълнение целите на концепцията за устойчиво развитие в нашата страна.
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Увод
Цялата природна среда изпитва все понарастващо антропогенно въздействие. За
удовлетворяване на своите потребности човечеството използува неустойчиво природните
ресурси и нежелателни последствия възникват
не само в отделни региони, но обхващат и цялата биосфера. Процеси от такъв род развиват
бавно, имат необратим характер и тяхното
предотвратяване е възможно на основата на
превантивни решения, които да спомогнат за
постигане на целите на устойчивото развитие.
За тази цел е необходима преди всичко всестранна и систематизирана информация за състоянието на биосферата, която ни предоставя
екологичния мониторинг.
1. Същност и етапи на развитие на мониторинга на
околната среда в България
Екологичният мониторинг е система за наблюдение, анализ, оценка и прогнозиране изменението
на компонентите на околната среда. Той включва
комплекс от мероприятия за наблюдение на състоянието на околната среда и източниците на въздействия върху нея, мероприятия за регистрация на данните от наблюденията, както и оценка на на безопасността на околната среда. Необходимо е системата да позволява диагностика на всичките и елементи без да се нарушава режима на функциониране на системата.
Екологичният мониторинг има важна роля
за поддържане и контролиране качеството на
параметрите на околната среда. Той осигурява
дефиниране на обекта на изследване, прилагане на необходимите измервания и поставяне на
научна основа разработването на стратегия за
решаване на даден екологичен проблем [2].
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Началото на мониторинговата дейност в България започва с Указ на Държавния съвет (ДС) от 1975
г. Досега тази дейност преминава през четири основни етапа [3].
Първият етап е свързан с формирането на мониторинг на въздуха и водите. Неговата същност се
изразява в прилагането на физикохимически наземен мониторинг. Впоследствие обхватът се разширява с включването на почвения мониторинг, отпадъците, шума, вибрациите и нейонизиращите лъчения.
Вторият етап започва от 1994 г., когато Националният център за околна среда и устойчиво развитие разработи и Министерството на околната среда
прие като вътрешноведомствен документ „НАСЕМ Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг”. Той е подчинен главно на изискванията за създаване на проекти за автоматизирана
обработка на данните. В процеса на разработването
на НАСЕМ се определят целите, обхвата, структурата, режимите и показателите на отделните подсистеми. Актуализира се мониторинговата мрежа и се
уточняват необходимите дейности за функциониране
на НАСЕМ: техническа база, програмно осигуряване, материално осигуряване, кадрово осигуряване,
статус на подсистемите и системата като цяло, взаимодействие между структурите при нейното управление, усъвършенстване на функционалните характеристики на звената от системата на Министерството на околната среда в областта на мониторинга.
В последна сметка се стигна до изграждане на модерна компютърна конфигурация с централна база
данни и потребителски такива.
Третият етап започва от 1996 г. и е свързан с
хармонизация на елементите във времето и пространството, целенасочване на дейността към потребностите на макро, микро и мезо-управленските сис-
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теми на основата на принципите на устойчивото
развитие като непосредствена дейност, а не като
теория. Целта е да се доведе специализацията на
органите до оптималното ниво за управление на
екомониторинга и постигането на „екологизация”
във всички структури на организациите.
Четвъртият етап стартира от 2002-2004 г. и
продължава и до днес, и обхваща подготовката по
внедряване на нормативната база на Европейския
съюз относно екомониторинга и опазването на
околната среда и приемането на страната ни за член
на ЕС. Увеличава се броя и се подобрява качеството
на използваните технически средства за мониторинг
на показателите на околната среда както и по-ясна
комуникация между отделните структури отговорни
за набирането и обработването на данните.
2. Законова уредба и административна и информационна база на мониторинга на околната
среда в България
С присъединяването на България към ЕС нашата страна разработва и прилага нормативна уредба
отговаряща на тази на ЕС, която цели постигане
устойчиво развитие на обществото. Въвеждането на
нормативните актове от правото на Европейския
съюз се реализира чрез Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния
въздух, Закон за чистотата на водата и съответните
наредби, които транспонират европейското екологично законодателство в тези области от съответните
европейски директиви относно пределно допустимите стойности на съответните замърсители и постигането на нужните параметри на елементите на околната среда чрез въвеждането на контролни механизми и ограничителни норми на емисиите.
Закононова база на опазването на околната
среда в страната позволява:
- определянето на показатели и норми за качеството на елементите на околната среда;
- ограничаване на емисиите;
- дефиниране на правата и задълженията на
държавните и общински органи, на юридическите и физически лица по контрола, управлението и поддържането на качеството
на околната среда;
В българското законодателство нормативната
уредба на мониторинговата дейност не е дефинирана в отделен нормативен акт. Част от дейността,
включена в това понятие, е определена в общите
нормативни актове, отнасящи се към проблемите на
опазването на околната среда - Закона за опазване
на околната среда (ЗООС), Наредбата за оценка на
въздействието върху околната среда. В чл. 1 от ЗООС, като дейност, която се урежда от закона е спо-

менато опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората; създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на
околната среда; икономическата организация
на дейностите по опазване на околната среда;
правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването на околната среда.
Националната система за мониторинг на
околната среда (НСМОС) се създава и функционира в съответствие с чл. 1, т. 7 от Закона за
опазване на околната среда. Системата осигурява своевременна и достоверна информация
за състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз
основа на която да се правят анализи, оценки и
прогнози за обосноваване на дейностите по
опазване и защита на околната среда от вредни
въздействия. Системата, с изключение на Националната система за мониторинг на шума в
урбанизираните територии, се ръководи от Министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната Агенция по околна среда. ИАОС
администрира Националната система за мониторинг на територията на цялата страна като
осигурява материално – техническите, методически и програмно-информационните ресурси,
необходими за нейното функциониране и развитие. Оценките на състоянието на компонентите на околната среда и докладванията на
данни на национално ниво се извършват от
ИАОС; оценките на регионално ниво – от РИОСВ, оценките и докладванията на състоянието
на водните ресурси на басейново ниво – от 4
Басейнови Дирекции [5]. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве, ръководени методически от Министерството на здравеопазването създават и ръководят системата за мониторинг на шума в урбанизираните територии, на контрол на замърсителите в питейните води и атмосферния въздух.
Системата се организира в съответствие с
Глава осма от ЗООС и включва националните
мрежи за [4]:
а. мониторинг на атмосферния въздух;
б. мониторинг на валежите и повърхностните води;
в. мониторинг на подземните води;
г. мониторинг на морските води;
д. мониторинг на геоложката среда;
е. мониторинг на почвите;
ж. мониторинг на горите и защитените
територии;
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з.

мониторинг на биологичното разнообразие;
и. радиологичен мониторинг;
к. мониторинг на шумовото замърсяване
в околната среда;
л. мониторинг на нейонизиращи лъчения;
м. мониторинг на депата и старите замърсявания с отпадъци.
В обхвата на Националната система за
мониторинг на околната среда се включват и
контролно-информационните системи за емисии на вредни вещества в атмосферния въздух,
емисиите на отпадъчни води във водни обекти,
информационна система за отпадъците, информационна система за опазване на земните
недра.
Съгласно член 145 от ЗООС [4] задачите
на Националната система за мониторинг на
околната среда са:
1. провеждане на наблюдения на националните мрежи за определяне състоянието на компонентите на околната
среда;
2. обработване, анализ, визуализация и
съхраняване на информацията от
мрежите по т. 1 и от собствения мониторинг;
3. осигуряване на информация за оперативен контрол;
4. прогнозиране на състоянието, оценка
на риска за околната среда и разработване на предложения за подобряването й;
5. информационно осигуряване на органите на изпълнителната власт и на обществеността;
6. създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на компонентите на околната среда и на факторите, които им въздействат;
7. обмен на информация за състоянието
на околната среда с Европейската система за мониторинг.
Съществуващата система за информационно обслужване на потребителите в резултат
на мониторинговата дейност на ИАОС е изградена на базата на три основни информационни
източника:
- данни, постъпващи от автоматизираните пунктове и ръчно пробонабиране в
РИОСВ.
- данни от лабораторните анализи и автоматизираните станции в РИОСВ.
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данни, получавани от НИМХ, РИОКОЗ,
НСИ и др.
Обобщената информация чрез периодично
издавани бюлетини се предоставя на заинтересованите потребители за ползване. Освен тези
канали ИАОС в лицето на РИОСВ осъществяват
периодичен и ситуационен контрол на потенциални замърсители на околната среда. Този вид
информация постъпва пряко за потребление от
ръководството на МОСВ.
Механизмът за събиране на информация
за ежегодно наблюдение на отпадъците и водопотреблението от НСИ е добре отработен, методологията е хармонизирана с ЕВРОСТАТ и
ООН и ИАОС не събира тази информация.
Според документ на ЕВРОСТАТ и Европейската
агенция за околната среда /ЕАО/, отпадъците
са част от системата на статистическите наблюдения и изучавания на ресурсите, суровините и производството. Подобна е ситуацията и с
изучаването на водопотреблението и източниците на вредни вещества в атмосферата.
Общата картина на състоянието на околната среда и икономиката и изпълнението на
целите на устойчивото развитие може да бъде
получена само чрез взаимното допълване на
данните от двете системи в областта на емисиите във въздуха, отпадните продукти, водопотреблението, като се обърне внимание на съществуващите трудности от гледна точка на
различното временно приключване на обработване на данните.
Целта на екомониторинга е не само да събира данни, но и да дава информация за нуждите на промишлеността, транспорта, здравеопазването и други аспекти на стопанската дейност, с което да съдейства за постигане на
целите на концепцията за устойчиво развитие.
Сами по себе си, необработените данни имат
ограничено приложение. Първият етап от трансформирането на данните в информация е архивиране на данните, следват анализът и интерпретацията на данните и представянето на
резултатите чрез таблици, графики, карти, печатни издания, електронни медии, Интернет.
Затова схемата за извършване на мониторинга на околната среда в България е следната
[3]: поставяне на задачата, нормативна база,
ПДК /основни компоненти, вещества, концентрационен интервал/; пробовземане; съхранение
на пробите; пробоподготовка; методи за определяне на качеството на околната среда
/микробиологични изследвания, биологични
тестове, химични тестове, физични методи,
-
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електрохимични методи, спектрометрия, хроматография, други/; документирани на резултатите; интерпретиране на данните от анализите; оценка на състоянието и прогнози; предлагане на алтернативи за управленски решения.
Сигурността на качеството се постига чрез
внимателно определяне на целите на наблюдение, избор на място, оборудване и структура
на системите за измерване и обучение на персонала. При двата най-важни етапа на изследването (поставяне на задачата и интерпретиране на резултатите) трябва да присъстват специалисти по съответните компоненти на природната среда (въздух, води, почви, опасни отпадъци и т. н.), аналитици, икономисти, а даже и
прависти. Пробовземането е подходящо да
стане след съответно планиране от специалиста по съответния компонент на околната среда
и обучение. Контролът по качеството е свързан
директно с дейностите по измерване - калибриране на инструментите и техническо подържане на системите, обработка на данните, обучение. Грешките в резултат от неправилно пробовземане не могат да се компенсират след
това по никакъв начин. Затова е важно пробовземачите да бъдат обучени и от аналитика, за
да извършват и консервиране на пробите (още
на самото място на пробовземане, защото след
това тази операция е безсмислена). Пробоподготовката (разтваряне, отлъчване или концентриране), както и методите за определяне се
извършват в съответно обзаведени лаборатории.
В България всички измервания и наблюдения се извършват от структурите на ИАОС по
единни, унифицирани методи за пробонабиране
и анализи при спазване на процедурите за осигуряване на качеството на измерванията и данните. Всички лаборатории на ИАОС са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025 – „Общи
изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от ИА
„БСА”. ИАОС поддържа информационни бази
данни на национално и регионално ниво, структурирани по компоненти на околната среда с
използване на общи номенклатури. Конкретните
параметри по наблюдението и оценката са определени в съответни стандарти по Български Държавен
Стандарт (БДС) [3]. Нашите стандарти са съгласувани с международните изисквания и националните критерии за въздействието на всеки
замърсител върху здравето на човека, стопанските и диви животни, посевите, горите, природните
екосистеми, изкуствените материали. Националните

стандарти вземат под внимание техническите, социални, икономически и политически фактори, базират
се на научни изследвания за ефекта на различни
нива на замърсяване върху хората, животните и
растенията. Стандартите могат да бъдат променени
във връзка с промяна на условията - развитие на
икономиката, науката и др. Определените стандарти
се достигат чрез разработване и изпълнение на стратегии за управление на качеството на отделните
компоненти на околната среда. В стратегиите за
контрол на замърсяването се посочват дейности,
които да доведат до намаляване на емисиите в даден
район и до постигане на нормите за качество на
отделните компоненти на околната среда. Определянето на ефективността и целите на програмите за сигурност и контрол на качеството е
първият етап от управление качеството на мониторинга. Програмите трябва да отговарят на
процедурите и изискванията за мониторинг, да
бъдат редовно актуализирани. Ефективното
изпълнение на плановете и програмите за контрол на замърсяването позволява постигане
целите на устойчиво развитие.
Заключение
Ефективно изградената и спазваща изискванията за постигане на високо качество на
получените резултати национална система за
мониторинг на околната среда позволява да се
направи правилна оценка на влиянието на икономическата дейност върху здравето на населението, да се информира навреме обществеността за качеството на елементите на околната среда, да се планира и осъществи ефективно земеползване, да се развиват политики и да
се определят нужните приоритети на управленските дейности; да се изследва тренда, за да се
определят бъдещите проблеми и перспективи с
оглед постигане целите на концепцията за устойчиво развитие.
Националната система за мониторинг осигурява своевременна и достоверна информация
за качеството на параметрите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея за
състоянието на компонентите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея. На
базата на информацията, събрана чрез нея и
анализите, оценките и прогнозите, които се
извършват въз основа на тази информация се
обосновават дейностите по опазване и защита
на околната среда от вредни въздействия, изработват се планове и програми за управление и
подобряване качеството на околната среда и
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постигане целите на концепцията за устойчиво
развитие.
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POSSIBILITIES OF THE SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL MONITORING IN BULGARIA
FOR OBTAINING THE TARGETS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT
Albena Miteva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the paper is made a review of the development of the system for environmental monitoring in Bulgaria, are
depicted the stages of its development, its targets, the administrative-informative basis on which it is founded. On
this basis are shown the opportunities of the system for environmental monitoring to contribute to the fulfillment
of the targets of sustainable development concept in our country.
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ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ РАСТИТЕЛНА БИОМАСА – ПЕРСПЕКТИВНА
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Резюме
Съгласно изискванията на Европейския съюз до 2020 година 20% от употребяваната в България енергия
трябва да е произведена от възобновяеми източници. Това задължение е следствие от проблемите с глобалното
затопляне и замърсяването на околната среда, които придобиват все по-големи и застрашителни мащаби. Това
определя и нуждата от въвеждането на нови екологосъобразни технологии, базирани на възобновяемите ресурси, за осигуряване на нарастващото енергийно потребление. Една от тези насоки е оползотворяването на
растителните остатъци. Осъзнаването на тази необходимост в концепцията за устойчиво развитие отваря врати
за една нова сфера на предприемачество – производство на възобновяема енергия от растителна биомаса.
Приложението на екологична технология за производство на електроенергия от растителна биомаса в България
има съществени ползи, като „публична стока”, без да изключва бизнес интерес и има ключово значение за
запазването и подобряването на екологичното равновесие.
Ключови думи: енергия, растителна биомаса, предприемачество, устойчиво развитие, възобновяеми източници, екологична технология, публична стока.
Key words: energy, eco technology, plant biomass, renewable resources, sustainable development, public
commodity, entrepreneurship.

Биомасата се използва все повече в развитите страни и по целия свят. В Швеция и
Австрия например тя покрива 15% от потреблението на енергия. Швеция планира дори да
увеличи употребата й още, едновременно със
затварянето на атомните и топлоелектроцентралите през идващите десетилетия.
В страните от Европейския съюз найважните енергийни източници за периода
2000-2005 г. са петрол (37%) и природен газ
(26%), следвани от въглища (17%) и атомна
енергия (14%). Възобновяемите енергийни
източници (ВЕИ) допринасят с около 7% към
производството на първична енергия.
Биомасата представлява около 2/3 от
всички възобновяеми енергийни източници в
Европа и е един от най-бързо развиващите се
сектори в абсолютни стойности. Брутното
вътрешно потребление на възобновяема енергия достига 110 мил. тона условно гориво
(туг) през 2004 г., от които 66% (72 мил. туг)
са получени от биомаса. Приносът към общото потребление на първична енергия в Европа
(1 747 мил. туг) възлиза на 4,13% през 2005
г. (фиг.1). Това илюстрира значимостта на
биомасата в сектора на възобновяемите източници [1]. Приносът на биомасата за производство на енергия в отделните държави е
различна, за производство на топлина се използва около 70% от биомасата, за производство на електричество – 30% и за транспорт-

ни биогорива 2,7%. Биомасата се доставя от
различни източници: 61,5 мил. туг от дървесина, 3,5 мил. туг от селското стопанство и
7,3 мил. туг от отпадъци.
Използването на биомаса зависи основно
от наличните източници на биомаса, гъстотата
на населението, развитието на енергетиката в
миналото и ефективността на схемите за подпомагане. Латвия, следвана от скандинавските страни, има най-висок процент на използване на биомаса – 29,8% (4,4 мил. туг) от
общата консумация на енергия в страната. В
абсолютни стойности Франция използва найголямо количество биомаса (11,9 мил. туг),
или 16,5% от общата биомаса, използвана в
ЕС през 2004 г. Независимо от това, приносът на биомасата към общото енергопотребление за страната е само 4,4% или (271 мил.
туг) през 2004 г. [2].
Според Европейската асоциация за биомаса AEBIOM общият принос на биомасата
към отоплителния сектор в Европа за 2004 г.
е 48,3 млн. тона условно гориво, или 8,6%
от общото топлопотребление.
Сред различните възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ), използвани за отопление,
биомасата е несравнимо най-широко използваният източник. Нейният принос е над 95%,
докато например делът на геотермалната и
слънчевата енергия, взети заедно, е по-малко
от 5%.
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Не трябва да забравяме, че използването
на биомаса е ограничено от фактора - наличие на земя. Като общо правило са необходими по 0,16 хектара на глава от населението,
за да се гарантира доставката на храни за
Европа [3].
Тази цифра не включва традиционния
внос на запаси от протеини от чужбина. Общата обработваема площ в Европа е 108 млн.
хектара за население от 489 млн. Това означава, че повече от 30 млн. хектара земеделска земя са все още на разположение за производство на енергия. Тази наличност идва
главно от площите, които преди са били използвани за отглеждане на посеви за износ
или са били оставени за резерв.
Според проучване на Европейската агенция за околна среда (ЕЕА) потенциалът от
биомаса на 27-те страни членки на съюза ще
достигне 188 мил. туг през 2010 г. и 236
мил.туг. през 2020 г. Тези числа показват, че
има значителен потенциал за увеличаване на
използването на биомаса в Европа. В допълнение на мобилизираното използване на биомаса от горите и отпадъците от селското стопанство, постоянното нарастване на количеството биомаса в бъдеще ще се осигури от
други краища на света. AEBIOM прогнозира,
че вносът на биомаса ще бъде 25 мил. туг
гориво от общото предлагане на биомаса през
2020 г.
В САЩ, които получават 4% от енергията си от биомаса (почти колкото от ядрена
енергия), в момента са инсталирани над 9000
MW мощности в съоръжения, горящи биомаса. В Съединените щати Законът за енергийната политика (2005 г.) и Законът за енергийната независимост и сигурност (2007 г.) целят до 2022 г. да направят задължително използването на 36 милиарда галона (138 милиарда литра) „възобновяеми“ течни горива
годишно, главно етанол. В Канада законопроект предвижда до 2010 г. бензинът да започне
да се смесва с 5% етанол, а Европейската
комисия предлага до 2020 г. 10% от течните
горива, използвани в пътния транспорт, да са
от растителен произход.
Биомасата може да осигури повече от
20% от енергийното потребление на Великобритания [4]. Благодарение на наличните
земи и земеделски съоръжения тя може устойчиво да замести цялата енергия от АЕЦ без
съществени последствия върху цените на
храните. Ако се използва за производство на
138

етанол, тя допълнително ще намали вноса на
нефт с до 50%.
До скоро България може да се нарече
европейски шампион по приети от правителствата документи посветени на енергийната
ефективност и ВЕИ, но за съжаление е на
последно място по енергийна ефективност в
ЕС. У нас технологиите основани на ВЕИ и
мерките за енергийна ефективност си пробиват път много бавно. Законът за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и
биогорива е приет и обнародван в ДВ бр. 49
от 19.06.2007 г. В резултат от неговото прилагане се очаква постигането на 11% дял на
електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) във вътрешното брутно електропотребление до 2010 г.,
при благоприятни климатични условия.
През 2005 г. ЕК издава комюнике, наречено „План за действие за биомасата”. Този
документ описва необходимите стъпки, които
трябва да се предприемат за насърчаване
използването на биомасата за производство
на възобновяема енергия. В него се посочва,
че цените на горивата от нефтен произход са
се увеличили три пъти през последните 4 години, а транспортният сектор е ключов икономически сектор, потребяващ предимно конвенционални горива. Изводът е, че течните
биогорива, които са единственият директен
заместител на горивата от нефтен произход,
се нуждаят от значителна политическа подкрепа.
Непрекъснатото нарастване на енергийното потребление в транспортния сектор не
позволява намаляване на емисиите на парникови газове, въпреки значителните усилия от
страна на индустрията. Биогоривата са скъп
начин за намаляване на парниковите газове,
но в рамките на транспорта са едната от двете възможни алтернативи. Втората алтернатива е поетият от производителите на автомобили ангажимент за внедряването на нови технологии в автомобилостроенето, целящи намаляване емисиите на въглероден диоксид. В
плана за действие за биомасата се отбелязва,
че определеното ниво от 2% дял на биогоривата не е постигнато през 2005 г.
Общият принос на биоенергията към
2010 г. се оценява на 45 мил. тон нефтен
еквивалент (тне), като 18 мил. тне могат да
бъдат под формата на течни биогорива. Бъдещото развитие на биогоривата трябва да се
основава предимно на производство в рамки-
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те на Европа. Това се налага от факта, че има
достатъчно земеделски площи, които могат да
се използват за отглеждането на енергийни
култури, включително в България [5].
Основните изводи, направени през 2000
г. в Зелена книга към европейска стратегия за
сигурност на енергийните доставки [6] са, че
Европейският съюз използва все повече енергия и внася все повече енергийни продукти.
Зелената книга ЕК поставя въпроса, дали амбициозните програми за насърчаване на биогоривата и другите горива заместители, включително и водород (да достигнат 20% от общото потребление на горива за 2020 г.),
трябва да продължат да се изпълняват на местно ниво или са необходими координирани
решения за данъчни облекчения, разпространение на биогоривата и насърчаване на земеделските производители на общоевропейско
ниво. Производството на Общността е недостатъчно за енергийните нужди на съюза. В

резултат на това външната зависимост от
енергия непрекъснато нараства.
Причините за нарасналия интерес към
биомасата могат да се групират в няколко
групи с различен характер:
- икономически характер;
- екологичен характер
- социален характер;
- политически характер.
Причини от икономически характер. Топлината е най-преобладаващата форма на
крайно потребление на енергия от промишлеността, домакинствата и сектора на услугите,
взети заедно. Последните изчисления на Европейската асоциация за биомаса (AEBIOM1)
показват, че приблизително 50% от общото
крайно потребление на енергия се падат на
топлината (табл. 1). Най-големият консуматор
на топлина е жилищния сектор, следван от
промишлеността и сектора на услугите [7].

Табл. 1. Дял на топлината в крайното енергопотребление в ЕС в милиона тона условно гориво (мил. туг)
Сектор
Крайна енергия (мил. туг) Получена топлина (%) Получена топлина (мил. туг)
Промишленост
319
55%
174
Домакинства
300
86%
258
Услуги
172
76%
131
Транспорт
350
0%
0
Общо
1,141
50%
563

Екологични причини. Екологичното замърсяване от ПроАлкоол [8] е будело редица
опасения, особено в първите дни на програмата. Екологичното въздействие на производството на алкохол може да бъде значимо, тъй
като се произвеждат големи количества
stillage, които често биват изпускани във водните басейни. За всеки произведен литър етанол дестилериите произвеждат 10 до 14 литра
отток с висок - biochemical oxygen demand
(BOD) stillage. В по-късните етапи от програмата са направени сериозни усилия за преодоляване на тези екологични проблеми и днес
съществуват или се разработват няколко алтернативни технологични решения, напр. намаляване обема на отточните вещества и
превръщане на stillage в тор, фураж, биогаз и
т.н. Те рязко са снижили нивата на замърсяване в Сао Пауло. Употребата на stillage за

тор в насажденията от захарна тръстика е
увеличила продуктивността с 20-30% [9].
Социални причини. Създаването на селски работни местна се приема като найголямата придобивка в Бразилия, където са
създадени над 700 хил. директни работни
места и вероятно три до четири пъти повече
индиректни [10]. Инвестициите за създаване
на работно място в етаноловата промишленост варират между $12000 и $22000, около
20 пъти по-малко, отколкото в химическата
промишленост например [11].
Биомасата е един от най-ценните и многофункционални ресурси на Земята, който
представлява слънчева енергия, съхранявана
под химическа форма в растителните и животинските тъкани. Тя осигурява не само храна,
но и енергия, строителни материали, хартия,
платове, лекарства и химически вещества.
Освен естетическата стойност на земната

1
AEBIOM (European Biomass Association) - Европейската асоциация за биомаса е нестопанска международна организация,
основана през 1990 год., чиято мисия е да защитава производителите на енергия от биомаса на европейско ниво. В нея
членуват 28 национални асоциации, като по този начин се представляват 4000 членове, включително компании и изследователски центрове в цяла Европа.
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флора биомасата представлява полезен и
ценен ресурс за човека. Хилядолетия наред
хората са използвали слънчевата енергия,
съхранявана в химическите връзки, като са
изгаряли биомаса като гориво и са се хранили
с растения заради хранителната стойност на
захарта и скорбялата в тях. През последните
няколко столетия използваме вкаменената
биомаса под формата на въглища. Тези изкопаеми горива са резултат от много бавни химични преобразувания, които превръщат захарната полимерна част в химично съединение, подобно на лигниновата част. Така образуваните допълнителни химически връзки във
въглищата ги правят по-концентриран източник на енергия. Всички изкопаеми горива,
които ползваме - въглища, нефт и земен газ са просто древна биомаса. В продължение на
милиони години земята е заравяла вековен
растителен материал и го е превръщала в
тези ценни горива. Но макар да съдържат
същите елементи, които изграждат прясната
биомаса - водород и въглерод, изкопаемите
горива не се считат за възобновяеми, защото
образуването им отнема толкова дълго време.
В днешни дни горивата от биомаса намират
най-разнообразно приложение: от отопляването на дома до зареждането на автомобили и
захранването на компютрите.
За разлика от другите видове горива, биомасата се нуждае от земя, върху която да се
развива. Многофункционалният подход изследва начините, по които земята може да бъде
използвана най-добре за устойчиво развитие,
и търси комбинацията от употреба на земята
и разпределение на реколтите върху определен парцел, което ще задоволи многобройни
цели за храна, гориво, фураж, обществени
нужди и др. Това изисква цялостно познаване
на принципите за ползване на земята [12].
Селскостопанските остатъци са огромен
потенциален източник на биомаса. Отпадъците от реколтата и добитъка (слама, животински тор) осигуряват значителни количества
енергия, които отстъпват само на дървесината като преобладаващо гориво от биомаса в
света.
Ежегодно се добиват милиони тонове
слама, като обикновено половината от тях са
в излишък. В много страни те все още се изгарят в полето или се заравят обратно в почвата, но в някои развити страни законодателните ограничения върху изгарянето на оста-
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тъчната слама са привлекли внимание върху
потенциала й като енергиен ресурс.
Усилията за транспортиране на останките
от реколтата и ползването им с енергийна цел
водят към ключовия въпрос: каква част от
остатъците трябва да останат и да бъдат рециклирани в почвата, за да поддържат производството на биомаса? Според опита на развитите страни около 35% от реколтните остатъци могат да бъдат отнемани от почвата без
отрицателни последствия върху бъдещите
растителни добиви.
Биомаса се получава и от т.нар. бързоротационно засаждане на дървета и други
растения с бърза ротация (напр. сорго, захарна тръстика, switchgrass). Такива растения
могат да бъдат ползвани като горива подобно
на дървесината, като тяхно главно преимущество е краткият срок между засаждането и
готовата реколта - обикновено между три и
осем години. За някои треви коситбата се
извършва на всеки 6 до 12 месеца.
Селскостопанските остатъци имат огромен потенциал за производство на енергия.
При благоприятни условия производството на
енергия от биомаса може да бъде значително,
като се вземат пред вид огромните количества
лесовъдни и селскостопански ресурси - над 2
милиарда t/год в световен мащаб.
Този потенциал понастоящем не се използва пълноценно в редица райони по света.
В бедни на дървесина райони, като Бангладеш, Китай и Пакистан, до 90% от домакинствата по селата задоволяват енергийните си
нужди със селскостопански остатъци. Изчислено е, че ок. 800 милиона души по света
разчитат на такива отпадъци и оборски тор за
готвенето си, макар че е трудно да бъдат получени достоверни цифри. Противно на масовото схващане употребата на оборски тор
като енергиен източник не е ограничена до
развиващите се страни - в Калифорния например работи комерсиална ЕЦ, която произвежда ок. 17,5 MW от кравешки тор; подобни
ЕЦ работят и в Европа. На теория наличната
енергия от използваеми остатъци възлиза на
54 EJ в развиващите се страни и 42 EJ в индустриализираните региони. Това количество
включва остатъци от лесовъдството, посевите
и животинския тор. Изчисленията приемат, че
е вероятна употребата само на 25 процента
от потенциално ползваемите остатъци. На
теория развиващите се страни могат да извли-
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чат 15% от настоящото си потребление на
енергия от този източник, а развитите - 4%.
Остатъците от селскостопанските растения (стъбла и листа) са особено важни и съдържат огромен потенциал за генериране на
електричество. По принцип те все още се ползват много неефективно за такива цели, на
определени места целенасочено, за да се
избегне натрупването им, но често и поради
липса на технически и финансови възможности в развиващите се страни.
Предимства от използване на растителната биомаса. Биомасата изобщо обхваща
всички материали с растителен и животински
произход. Като източник на енергия тя включва голямо разнообразие от продукти (фиг. 1).
- дървесината и отпадъците от дърводобивната и дървопреработвателна
промишленост;
- селскостопанските отпадъци;
- отпадъците от хранително-вкусовата
промишленост;
- животинските торове;
- органичната фракция на градските
твърди отпадъци, разделно събирания
боклук от домакинствата и утайките
от пречиствателните станции;
- енергийни култури.

Фиг. 1. Ресурси от биомаса

Едно от основните предимства на биомасата е аграрното икономическо развитие както в развитите, така и в развиващите се страни. Увеличаването на земеделския приход и
разнообразяването на пазарите, намаляването
на излишъците от земеделска продукция и
свързаните субсидии, насърчаването на международната конкурентоспособност, съживяването на изостаналите аграрни стопанства,
ограничаването на вредните екологични въздействия са най-важните въпроси, свързване с

използването на биомасата като източник на
енергия. Новите приходи за земеделците и
населението в селските райони подобряват
благосъстоянието на аграрните общности,
което може могат да доведе до допълнително
активизиране на местната икономика. Това в
крайна сметка би означавало спад в темповете на миграция към градовете, което е изключително важно в множество райони по света
[13].
Броят на създадените работни места (за
производство, беритба и употреба) и индустриалният растеж (от изграждането на преработващи предприятия за гориво, промишлени
суровини и енергия) би бил огромен. Американското Министерство на земеделието например изчислява, че за всеки милион галона
произведен етанол се създават 17000 работни
места, а Институтът за изследвания на електроенергията е пресметнал, че производството
на 5 квадрилиона BTU (британски термални
единици [=252 калории]) електричество върху 50 милиона акра земя би увеличило годишния земеделски приход с 12 милиарда
долара (САЩ потребяват около 90 квадрилиона BTU годишно). Осигурявайки стабилни
приходи на земеделците, тези нови пазари
разнообразяват и укрепват местната икономика, като създават постоянен оборот на приходите сред общността.
В ЕС често се предлага усъвършенстване
на използването на земеделските ресурси.
Развитието на алтернативни пазари за земеделски продукти може да доведе до попродуктивно ползване на обработваемата земя, понастоящем - неоползотворявана напълно.
В съвременното развитие на страните от
ЕС, особено в условията на устойчиво развитие в глобален аспект, много важно място се
отделя на екологичните предимства от усвояването на енергия от биомаса. Употребата на
енергия от биомаса може да смекчи климатичната промяна, да намали киселинния дъжд,
почвената ерозия, замърсяването на водата и
препълването на сметищата, да създаде местообитания за дивата природа и да поддържа
състоянието на горите чрез по-добро управление.
Енергийните технологии с биомаса могат
да спомогнат за минимизирането на проблема
с т.нар. „парникови газове”. Основна причина
за киселинния дъжд е освобождаването на
серни и азотни оксиди при изгарянето на го141
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рива. Тъй като биомасата не съдържа сяра и
лесно се смесва с въглищата, „успоредното
горене2” е много прост начин за намаляване
на серните емисии и съответно на киселинните дъждове.
Културите за биомаса могат да ограничат
водното замърсяване по редица начини. Енергийните култури могат да се отглеждат в потрудни за обработване земи, в наводнявани
райони, както и в периодите между две реколти. Във всеки от тези случаи посевите укрепват почвата и с това намаляват ерозията. Те
ограничават и изтичането на хранителни вещества, с което предпазват водните екосистеми. Сянката, хвърляна от тях, може дори да
подобри местообитанията на редица водни
видове като рибите. Повечето енергийни култури са многогодишни, което налага по-рядко
използване на земеделска техника и почвата
се запазва от разрушаване. Енергията от биомаса може да намали водното замърсяване и
чрез улавяне на метана, чрез анаеробно усвояване, от басейните за животинска тор във
фермите за отглеждане на крави, свине, птици
и др. [14].
Почти всички видове сурова биомаса се
разграждат доста бързо, затова по принцип не
стават за добри дългосрочни енергийни запаси; а поради сравнително ниската си енергийна плътност, обикновено са твърде скъпи за
транспортиране на значими разстояния. Затова през последните години усилено се търсят
най-добрите начини за използване на тези
ценни източници на енергия.
В групата на термохимична преработка
се причислява най-голямата част от използването на биомаса в световен мащаб. В подгрупата на директното изгаряне биомасата се
използва за пряко отделяне на топлина, обикновено във въздушна среда. За предпочитане
е използването на суха и хомогенна маса.
Въздухът съдържа почти 80% азот, който се
отделя като такъв или под формата на газообразни азотни окиси.
Още през 70-те години в резултат на
„енергийната криза” и последвалите субсидии
за биогорива започват да се изграждат енергийни инсталации със слама. Идеята за изгаряне на слама се развива и примитивните
бойлери са заменени от по-интензивни с дози2

рано зареждане. Сламата, доставяна в централите, трябва да отговаря на определени
изисквания, за да намали риска от експлоатационни проблеми при различните процеси на
производство на енергия. Съхраняването,
обработката, дозировката, захранването, изгарянето и екологичните последствия от тези
процеси са все потенциални източници на
проблеми. Съдържанието на влага в сламата
е най-важният качествен критерий. То варира
между 10 и 25%, като максимално допустимо съдържание на влага е около 18-22% вода.
В земеделието се използват по-малки
отоплителни централи с мощност 1 MW. Използването на дори нискоетанолови смеси
(напр. E10 - 10% етанол, 90% бензин) може
да има екологични предимства. Тестовете
показват, че E10 произвежда по-малко CO,
SO2 и CO2 от reformulated бензин. Повисокоетанолните смеси (E85 или почти чистия етанол E100) изгарят с по-малко или изцяло без изброените горе замърсители.
Проблем, който тепърва ще бъде разрешен, е сезонността на посевите, която налага
търсенето на алтернативни суровини, за да
работи предприятието през цялата година.
Изводи
В България е налице огромен потенциал
от растителна биомаса, който може да бъде
развит, като се подобри използването на съществуващите ресурси и се увеличи производителността. Биоенергията може да се модернизира чрез прилагането на съвременни екологосъобразни технологии за превръщане на
суровата биомаса в съвременни, лесни за
употреба носители (като електричество, течни
или газообразни горива или обработени твърди горива). Така ще стане възможно извличането на много повече полезна енергия, отколкото е в момента.
Това може да донесе значителна обществена и икономическа изгода както на селските, така и на градските райони. Настоящата
липса на достъп до удобни източници ограничава качеството на живот на милиони хора по
света, особено в аграрните райони на развиващите се страни.
Отглеждането на биомаса е земеделска,

Под „успоредно горене” се разбира изгарянето на биомаса заедно с въглища в традиционните ТЕЦ-ове или отоплителни
централи.
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трудоемка дейност, затова може да създаде
работни места в аграрните райони и да намали миграцията от селата към градовете, като
същевременно осигури удобни носители, които ще насърчат развитието на други земеделски промишлености.
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ENERGY PRODUCTION FROM PLANT BIOMASS – A PERSPECTIVE FORM OF
ENTREPRENEURSHIP UNDER THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Marina Nikolova, Stefan Stefanov
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
In accordance to the European Union requirements by the year of 2020 20 percent of the electricity
consumed in Bulgaria has to be generated from renewable resources. This engagement is a consequence of the
global warming problems and environment pollution, which assume bigger and dangerous proportions. These
tendencies assign the need for the introduction of new ecological technologies, based on the renewable resources
to provide for the increasing energy consumption. One of these technologies is the utilization of plant remnants.
The awareness of this need in the conception of sustainable development creates opportunities for a new field for
entrepreneurship – the generation of renewable electricity from plant biomass. The implementation of ecological
technology for production of electricity from plant biomass in Bulgaria has great benefits, as a public good,
without excluding business interest and has a key role for conservation and improvement of the ecological
balance.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГОВЪЗОБНОВЯЕМИ ПРОЕКТИ
Павлин Павлов
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
В рамките на ЕС развитието на възобновяемите източници на енергия е политика, свързана с постигането
на общите цели за сигурност на енергийните доставки, намаляване на въздействието върху околната среда и
същевременно способства за повишаване на енергийната независимост на държавите. Съществуват редица
възможности за финансиране на енерговъзобновяеми проекти. Такива са различните мерки, програми, фондове, кредитни линии и други. Въпреки че проектите за възобновяеми енергийни източници в България бележат
устойчиво развитие все още не е развито в достатъчна степен финансовото им осигуряване.
Ключови думи: възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), финансиране, устойчиво развитие.
Key words: renewable energy sources (RES), financing, sustainable development.

Глобалното затопляне и изчерпващите се
традиционни невъзобновяеми източници, правят
въпроса за изграждане на централи използващи
енерговъзобновяеми източници особено належащ. В България инвеститорският интерес към
изграждането на мощности за добив на енергия
от възовновяеми енергийни източници (ВЕИ) е
голям. Това се обуславя от перспективите за
развитие на този сравнително нов за нашата
страна сектор на енергетиката. Държавата както и много други по света е въвела нормативен
регламент за насърчаване на производството
на енергия от възобновяеми енергийни източници, чиято цел е минимализиране на риска и
съответно поощряване на инвестициите в този
отрасъл.
Реализацията на проектите в областта на
ВЕИ преминава през няколко по-важни етапа:
- Оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на
енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници. Подетапите на тази фаза са упоменати от
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в специална
наредба [1].
- Разработване на инвестиционен проект Инвеститорът определя и възлага фазите
на проектиране и частите на проекта за
всяка отделна фаза в зависимост от вида
и спецификата на обекта. При възлагане
на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по
чл.144, ал.1 от ЗУТ.
- Осигуряване на източници на финансиране.
- Реализация на инвестиционния проект
– изграждане и/или монтаж в зависи144

мост от типа на първичния енергиен
източник.
- Въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на обекта след това.
От така изброените етапи с особена важност се откроява подсигуряването на необходимите финансови средства. Без тях е невъзможно да се реализира разработеният проект.
Разграничават се два варианта на осигуряване
на необходимия капитал – собствени средства
и външни средства. Финансирането със собствени средства има две разновидности:
- Изграждане на проекта с изцяло собствени средства;
- Увеличаване на собствения капитал,
чрез предоставяне на участие (дял) в
него на други инвеститори (търговски
дружества, банки и др.).
Източници на външно финансиране са:
- Международен фонд „Козлодуй”;
- Кредитна линия за енергийна ефективност и ВЕИ (КЛЕЕВЕИ/BEERECL) на Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР);
- Структурни фондове на Европейския
съюз,
включително
Кохезионният
фонд;
- Банкови заеми;
- Съвременни икономически механизми
за финансиране.
1. Международен фонд „Козлодуй” (МФК)
Фондът е създаден, за да подпомогне поетите задължения в рамките на политиката на
страната за присъединяване към ЕС, касаещи
предсрочното извеждане от експлоатация на
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”. Фондът се администрира от ЕБВР, като средствата се осигу-
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ряват от Европейската комисия и от отделни
страни - донори.
Една от основните цели на Фонда e намаляване на отрицателните последици от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове
1-4 на АЕЦ „Козлодуй”. Фондът предоставя
безвъзмездна помощ за финансиране/кофинансиране на инвестиционни проекти за преструктуриране, подобряване и модернизиране на
производството, преноса и разпределението на
енергия, подобряване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ.
Фондът се управлява от Общото събрание
на вносителите и се подпомага от Изпълнителен комитет за подбора на проектите, контрол
по напредъка и резултатите от дейността, както
и от Управител на Фонда за управляване и предоставяне на суми от Фонда и относно догово-

рите за грантове чрез Фонда, от името на вносителите.
2. Кредитна линия за енергийна ефективност и
ВЕИ (КЛЕЕВЕИ/BEERECL) на Европейската банка за възстановяване и развитие
Кредитната линия за енергийна ефективност (ЕЕ) и ВЕИ за България е разработена през
2004 г. от ЕБВР, в сътрудничество с българското правителство и Европейския съюз (ЕС).
Програмата предоставя кредитни линии на
участващите банки, които от своя страна предоставят заеми на частни дружества за проекти
по енергийна ефективност в промишлеността и
малки проекти в областта на възобновяеми
енергийни източници. Структурата на КЛЕЕВЕИ
може да се представи по следния начин:

ЕБВР
Консултантски договор

Консултант

Консултантски договор
Договорености за кредитна
линия
Включени банки

Независим
енергиен експерт

Договори за кредити
Разработване на ПРИЕ*,
Техническа помощ

Собственици на
проекти

Разработване на ПРИЕ*,
Проверка на изпълнението

Безвъзмездни
помощи
Забележка:*ПРИЕ – План за рационално използване на енергията

Фиг. 1. Структура на кредитната линия за енергийна ефективност и ВЕИ

Банките, които участват в програмата
КЛЕЕВЕИ са: Алианц Банк България, Банка
Пиреос България, Юробанк И Еф Джи, Обединена Българска Банка, Райфайзенбанк България, Уникредит Булбанк. Участващите банки
могат да се променят в зависимост от договорите, които сключват с ЕБВР. Фактор за промените е и степента на изпълнение на договорните задължения.
През 2009 г. ЕБВР прие второ продължение на КЛЕЕВЕИ до 30 юни 2011 г. Размерът
на кредитната линия е 55 милиона евро
/кредитен ресурс на ЕБВР/. Максималният

размер на кредита КЛЕЕВЕИ – продължение е
2,5 милиона евро.
Кредитоискателят е частно предприятие
или друга форма на преобладаваща частна
собственост, създадена и функционираща на
територията на България. Инвестицията трябва да е съобразена с местните закони за опазване на околната среда и да съответства и на
екологичните и здравни норми на България и
ЕС. За да отговаря на условията, кандидатстващият трябва да покрива изискванията на
банката-партньор, отпускащ кредита и да бъде
от частния сектор или да бъде с поне 50%
частно участие.
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Квалифицируеми проекти по ВЕИ са:
- Нови ВЕЦ с инсталирана мощност до 10
MW;
- Нови и втора употреба вятърни генератори с мощност до 5 MW;
- Инсталации с използване на биомаса
с инсталирана мощност до 5 MW (генерация на ел. енергия); за отоплителни централи на биомаса с топлина
мощност >10 MWth е необходимо
специално разрешение от ЕБВР;
- Слънчеви инсталации с генерация на
топлинна енергия;
- Геотермални инсталации;
- Инсталации на био-газ.
Проектът трябва да постига спестяване
на енергия не по-малко от 20% и да има вътрешна норма на възвръщаемост най-малко
10%. Кредитополучателят не трябва да е получил помощ (грант) по друга линия от ЕС за
същия проект.
Пакетът, който предоставя програма
КЛЕЕВЕИ съдържа: кредит до 2,5 милиона
евро в проекти за енергийна ефективност или
за възобновяеми енергийни източници. На
практика се връщат само от 80% до 85% от
главницата, защото при успешно реализиран
проект получавате субсидия до 15% от главницата по кредита в проекта.
3. Структурни фондове на Европейския съюз,
включително Кохезионният фонд.
С реформата на кохезионната политика
на ЕС, предприета по инициатива на Европейската комисия, за предстоящия период
2007-2013, понятието „Структурни фондове”
обхваща два фонда: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейски социален фонд.
Структурните фондове са важен инструмент/източник за финансиране на енергийни
инвестиции, както се споменава в Зелената
книга за ЕЕ и в Пътната карта за възобновяемите енергийни източници в Европа. Всички
страни-членки се задължават да положат конкретни, измерими усилия за постигане на целите от Лисабон – конкурентоспособност,
реформи в пазара на труда и енергийната политика и целите от Гьотеборг – устойчиво
развитие.
Използването на структурните фондове
за енергийни инвестиции ще допринесе за
постигането на тези цели. Мерките по енергийна ефективност в индустрията могат да
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намалят разходите, да подобрят конкурентоспособността и да стимулират иновациите. Инвестициите в подобряване на енергийната
ефективност и използването на ВЕИ могат да
допринесат за по-добра околна среда, повисока заетост, подобрена конкурентоспособност и ускорен цялостен икономически растеж.
Кохезионният фонд финансира дейности
в подкрепа на устойчивото развитие, когато те
имат ясни екологични измерения - например
повишаване на енергийната ефективност и
насърчаване използването на ВЕИ. Със средства от Кохезионния фонд се подпомага и изпълнението на проекти за развитие на Трансевропейските енергийни мрежи.
3.1. Европейски фонд за регионално развитие.
Инвестициите в проекти по енергийна
ефективност в общини и области, както и в
проекти, използващи ВЕИ, ще бъдат финансирани основно от ЕФРР. Фондът е създаден
през 1975 г. и е най-важният инструмент за
провеждането на общата регионална политика,
чиято цел е да допринесе за намаляване на
различията между регионите в Общността.
ЕФРР се прилага главно в национални
програми за стимулиране на развитието чрез
безвъзмездни субсидии, а също и при финансирането на: производствени инвестиции; създаване или модернизиране на инфраструктури,
които допринасят за приспособяването на съответните региони; инвестиции за създаване
на работни места; проекти за местно развитие
и подкрепа на малки фирми, мерки, насочени
към експлоатиране на потенциала на вътрешно регионалното развитие; инвестиции в областта на образованието и здравеопазването;
финансиране на проучвания или пилотни схеми относно регионалното развитие на ниво
Общност, особено, когато се отнасят до гранични райони на държавите-членки; туризъм,
урбанистично развитие и култура.
Проектите по енергийна ефективност,
финансирани от ЕФРР, са включени в:
А. Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
Програмата е одобрена от Европейската
комисия на 27.09.2007. Управляващ орган на
програмата е Дирекция "Европейски фондове
за конкурентоспособност" в МИЕТ. Основните
оси включени в тази програма са пет. По конкретно ВЕИ проектите попадат в Приоритетна
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ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на бизнес средата”. Тя поставя акцент върху подкрепа за микро, малки и
средни предприятия с потенциал за развитие,
в които да се подпомага технологичното обновление и управлението на качеството. Също
така подобряване на консултантските и информационни услуги предоставяни на бизнеса, подобряване на енергийната ефективност
в предприятията и насърчаване на бизнес кооперирането и свързването в мрежи.
Б. Оперативна програма „Регионално
развитие 2007 – 2013”
Програмата е одобрена от ЕК на
05.11.2007. Управляващ орган на програмата
е Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Финансирането на конкретните проекти
по енергийна ефективност по ОП „Конкурентоспособност” и по ОП „Регионално развитие” се осъществява по схема за безвъзмездна помощ. Генералната схема на програмно
ниво е: максимум 85% от допустимите разходи на проектите по ЕЕ ще бъдат финансирани от ЕФРР и съфинансирани (мин. 15%) от
републиканския бюджет.
Правото на получаване на грант влиза в
сила в резултат на получаване на одобрение
под формата на решение за отпускане на
грант, издадено от управляващия орган. Реалният превод на средствата към кандидата за
грант става на определен етап от изпълнението на проекта или след приключване на дейностите по проекта. Предвидено е извършването на два вида плащания:
- междинни – годишни или на определени етапи от изпълнението на проекта;
- балансови – след приключване на
дейностите по проекта.
Конкретните условия и вид плащания ще
бъдат заложени в документите по съответната
грантова схема, съгласно спецификата на
изпълняваните проекти. Необходимо е осигуряване на мостово финансиране на проектите
– собствен капитал на бенефициента и заем,
предоставен от търговски банка или специализирани фондове, напр. Фонд „Енергийна
ефективност”.
За настоящия програмен период - 20072013, за проекти по енергийна ефективност,
комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия (когенерация) и енерги-

ен мениджмънт, както и за проекти, свързани
с изграждане на газопреносни мрежи, са
предвидени общо ок. 5,5% от общата сума на
помощта за България от ЕФРР, която възлиза
на 3,2 млрд. евро (фиг. 2). Този дял съвпада
с дела за този вид проекти в оперативните
програми на останалите страни на ЕС.
EE,
125,6 млн. €;
3,9%

Други
приоритетни
теми,
2,962 млдр. €;
92,0%

ВЕИ,
66,5 млн. €;
2,1%

Газопреносна
мрежа,
51 млн. €;
1,6%

Фиг. 2. Разпределение на средствата за България
от ЕФРР (2007-2013 г.)

3.1.1. Оперативна програма конкурентоспособност
Осъществяването на проекти по енергийна ефективност по тази програма попадат в
Приоритетна ос 2 „Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата” от ОП „Развитие на
конкурентноспособността
на
българската
икономика 2007-2013”. Специфичните цели
на тази приоритетната ос са намаляване на
енергийната интензивност и диверсификация
на енергийните източници. Бенефициенти са
малки и средни предприятия и големи предприятия от производствения сектор и сектора
на услугите.
Тази приоритетна ос допринася за постигането на основната цел на интервенциите на оперативната програма – преструктуриране на българската икономика и устойчив икономически
растеж. Постигането на тази цел е базирано на
инвестиционна подкрепа за развитие на конкурентноспособни предприятия, както и на подобряване на бизнес средата, чрез предоставяне на
предприятията на лесно достъпни, висококачествени информационни и консултантски услуги.
Ще бъде насърчавано въвеждането на екологично чисти, ниско емисионни, енергоспестяващи
производствени технологии и ВЕИ с цел намаляване на енергийната интензивност и негативните
екологични въздействия.
В тази приоритетната ос е предвидена
област на въздействие 2.3. „Въвеждане на
енергоспестяващи технологии и използване на
възобновяеми енергийни източници”.
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Индикативните операции по тази област
са:
Индикативна операция 2.3.1. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии
в предприятията”;
- Индикативна операция 2.3.2. „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници”.
Интервенциите ще бъдат съсредоточени
върху следните индикативни дейности:
- енергийна оценка и енергиен одит,
предпроектни проучвания, техническа
спецификация, тръжни документации;
- доставка, инсталация и въвеждане в
употреба на подходящи енергоспестяващи технологии и оборудване, за
да се постигне по-висока експлоатация на енергийния потенциал, изграждане на енергийно ефективни
производствени линии;
- намаляване на загубите чрез обновяване/ ремонт на оборудването ;
- подобряване на енергийното управление, подобряване на топлинните и
енергийни елементи от помещенията,
производствените и спомагателните
процеси, както и друго оборудване,
свързано с производството;
- използване на енергийно ефективни
материали и продукти, намаляване на
отрицателните ефекти върху околната среда и спестяване на енергия и т.
н.
Индикативни разходи могат да бъдат за:
разходи за енергиен одит, разходи за предпроектни проучвания; закупуване на енергоспестяващи технологии и оборудване; обновяване и ремонт на производствени помещения;
обновяване на съществуващи мощности и др.
-

3.1.2. Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” (ОПРР)
Осъществяването на проекти по енергийна ефективност в ОПРР попадат в следните
приоритетни оси, където включените операции са:
А. Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.
Операции, подкрепящи мерки по енергийна ефективност:
- Операция 1.1: Социална инфраструктура;
- Операция 1.2: Жилищна политика;
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Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на
риска.
Б. Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност.
- Операция 2.3: Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси.
В. Приоритетна ос 4: Местно развитие и
сътрудничество.
- Операция 4.1. Дребномащабни
местни инвестиции.
Подкрепата по приоритетни оси и съответните операции, включени в тях, обхваща следните дейности:
- одити за енергопотребление ;
- мерки за енергийна ефективност за
всички проекти, свързани с посочени
публични институции - топлоизолация,
смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване или използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници;
- въвеждане
на
енергоспестяващо
улично осветление;
- изграждане на участъци от газоразпределителни тръбопроводи в съответните райони като част от националната газопреносна мрежа към съответните области.
Бенефициенти по операциите са: публични институции - министерства, агенции; общини и сдружения на общини; сдружения с
нестопанска цел; университети; сдружения на
собствениците на жилища в многофамилни
жилищни сгради.
-

3.2. Европейски земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР).
3.2.1. Програма за финансиране на селските
райони 2007-2013
Тази програма е стратегически документ,
одобрен от ЕК. Приносът на фонда на програмно ниво е около 80%. Управляващ орган е
Дирекция „Развитие на селските райони” на
Министерство на земеделието и храните, а
междинно звено е ДФ „Земеделие”, който е
акредитиран като Разплащателна агенция.
Програмата подкрепя производството и
използването на възобновяема енергия, включително комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация)

Павлин Павлов

от биомаса, включена в няколко мерки по
оси:
А. Приоритетна ос 1 - Подобряване на
конкурентоспособността в земеделския и горския сектор.
Б. Приоритетна ос 3 - Качество на живот
в селските райони и разнообразяване на селската икономика, включваща мерки 311 и 312.
По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” земеделските производители от селски общини ще получават подкрепа за извършване на инвестиции в производство и продажба на:
- възобновяема енергия (слънчева, вятърна, водна, геотермална и др.
енергия), с изключение на производство на биогорива;
- биоенергия, при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство.
По мярка 312 „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия”, микропредприятия в селски общини получават подкрепа за извършване на инвестиции за:
- производство
на
биоенергия
за
посрещане на собствени енергийни
нужди;
- производство с цел продажба в
случай на преработка на продукти
(суровини) при определени случаи;
- производство на енергия за продажба
от други ВЕИ (слънчева, вятърна,
водна, геотермална и др. енергия).
Капацитетът на инсталациите по мерки
311 и 312 не трябва да надхвърля 1 MW.
Бенефициенти по тази програма са: земеделски производители; организации на земеделски производители; общини; юридически
лица с нестопанска цел; читалища и др.
4. Банкови заеми
Почти всички банки опериращи в Република България предлагат инвестиционни кредити. Някои от тях са разработили продукти
предназначени специално за финансиране на
ВЕИ. Условията за всеки отделен кредит са
различни поради спецификата на изгражданите енерговъзобновяеми проекти. В някои случаи стандартните инвестиционни кредити се
комбинират с европейски програми за субсидиране (напр. КЛЕЕВЕИ, МФК). Пример в това
отношение може да бъде даден с Райфайзенбанк България, която предлага кредит за инвестиция комбиниран с грант от международ-

ния фонд „Козлодуй”. Консултант по програмата е Енерджи Сейвинг. Друг типичен пример е „Юробанк И Еф Джи”, която предлага
инвестиционен продукт съчетан със субсидия
по КЛЕЕВЕИ. Консултант по програмата е Енкон сървисиз.
В банковите институции в България се
забелязва известен консерватизъм по отношение на кредитирането на проекти в областта
на ВЕИ. Причините за това са многобройни.
Като най-важни се открояват:
- липсата на опит в тази област;
- приоритет за финансиране са проекти
различни от енерговъзобновяемите
източници;
- необходимостта от промени в законодателната и нормативната уредба
свързана с ВЕИ и др.
5. Съвременни икономически механизми за
финансиране
5.1. Използване на фондове за рисков капитал, като алтернатива на банковите заеми - за
проекти с повишен риск, чието успешно реализиране води до значителни печалби.
5.2. Финансов лизинг – форма на средно и
дългосрочно финансиране. При него на лизингополучателя се предава правото да използва определен дълготраен актив за целия или
за по-голяма част от срока му на експлоатация. В лизинговия договор задължително трябва да фигурира клауза за закупуване.
В заключение може да се направи следното обобщение:
Възможностите да се използват комбинации от посочените програми, фондове или
техни производни не е изключена.
Необходимо е усъвършенстване на нормативната уредба в Република България и
ефективно управление на средствата отпуснати по европейски програми за финансиране.
Това ще доведе до създаване на по-добър инвестиционен климат и предпоставки за ефикасно използване на различните финансови
източници. Резултатът ще бъде устойчиво развитие в областта на ВЕИ.
Литература
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POSSIBILITIES FOR FINANCING RENEWABLE ENERGY PROJECTS
Pavlin Pavlov
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Within the frames of the EU the development of renewable energy sources is a policy related to the
common objectives of securing energy deliveries and reducing negative impacts on the environment. This policy
also aims at increasing the energy independence of the member countries. There are different possibilies for
project funding in the sphere of renewable energy sources including various measures, programs, funds, credits,
etc. In Bulgaria the development of projects concerning renewable energy sources has been marked by
sustainability. Nevertheless, the mechanisms for their financing have not been developed sufficiently enough.
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ АВТОМОБИЛ – СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ И
ЕКОЛОГИЧНОСТ
Радостин Долчинков1, Васил Бобев2
1
Бургаски свободен университет
2
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас
Резюме
Развитието и усъвършенстването на електрическите автомобили е в пряка зависимост от държавната политика за стимулиране на въвеждането им в масова употреба. До 2030 година се очаква броят на автомобилите в света ще нарасне от 800 милиона на 1,6 милиарда, а през 2050 година леките и товарните автомобили
ще са 2,5 млрд. Затова е необходимо да се вземат спешни мерки за намаляване на вредните емисии от тях.
Ключови думи: транспортна техника, екологичност, електрически автомобили.
Key words: transport equipment, ecology, electric car.

Увод
Електрическите автомобили са екологично
чисти, икономични, надеждни, с ниски разходи
за поддръжка. За разлика от хибридните модели, които са снабдени с бензинов или дизелов
двигател и с батерия, електрическите автомобили са напълно екологично чисти. Ефективността на електрическите двигатели е между
80-90%, следователно загубите са минимални
и електрическата енергия се предава почти
изцяло в движението на колелата. Електромоторът отдава пълния си въртящ момент от момента на включването и електрическите автомобили ускоряват с голяма бързина.
Големи недостатъци са ограниченият пробег с едно зареждане и високата цена. Необходимо е да се отбележи, че цената може да се
смекчи чрез държавна финансова помощ.
Предлаганите в момента хибридни автомобили
навлизат на пазарите с помощта на държавни
стимули.
Анализ
Държавната политика в различните страни
се изразява в засилено внимание по отношение
на осигуряването на финансиране и облекчен
режим на въвеждане на електроавтомобилите в
употреба.
Приетият в Германия „Национален план за
развитие на електромобилността” предвижда
навлизането на пазара на първите 100 000
електроавтомобила през 2012 година, като за
целта на шофьорите ще бъде предоставена
финансова помощ. Засега сумата и видът на
подпомагане не са уточнени. До 2020 година
ще трябва да бъде изградена и мрежа от електростанции, като предлаганият за зареждане ток

в по-голямата си част трябва да е от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) .
Въпросът е и в това, автомобилите да бъдат задвижвани с електроенергия, произведена
от ВЕИ, а не с електроенергия, произведена от
въглища. Конкретна стъпка са т.нар. „умни
мрежи”. При „умните мрежи”, за разлика от
сегашните, електроенергията не се излъчва от
една централа във всички посоки, а може да се
движи и от източника към потребителя, и от
потребителя към източника. За да се случи
това, е необходима специализирана високотехнологична апаратура, която да контролира
процесите. Всъщност „умните мрежи” са задължителната инфраструктура, за да се развият
производството и използването на електрически
автомобили. Но и при днешния енергиен микс
електрическите
автомобили
ще
са
поекологични от тези с бензинови и дизелови двигатели. Преди обаче електроавтомобилите да
излязат на пазара, батериите трябва да станат
по-малки, по-издръжливи и по-евтини, а проблемите със сигурността да бъдат отстранени.
В същото време има призиви да не се бърза със субсидии, защото електроавтомобилите
ще останат нишови и луксозни стоки и през
следващите десетина години. Междувременно
актуална анкета сред потенциалните купувачи
на нови автомобили в Германия показва, че
всеки пети от тях изчаква с нова покупка, за да
може след време да си купи направо електроавтомобил.
Според плана на германското правителство през 2020 година по улиците на Федералната република ще се движат около един милион
електрически автомобила. Това означава, че
останалите 50 милиона ще са на дизел и бен-
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зин. Освен това електроавтомобилите все още
няма да имат свободата на придвижване на
традиционните автомобили, но ще харчат наполовина по-малко за превоза. В началните години на производството им ще струват с 10 и 20
хиляди евро повече от бензиновите или дизеловите автомобили. Създадени са седем работни
групи: за двигателите; инфраструктурите за
презареждане; третата група ще се занимава с
квалификацията на кадри и други. Германското
правителство отпуска 500 милиона евро за
субсидиране и разработка на електрически
автомобили като част от програмата за възстановяване на икономиката, приета през 2009
година в разгара на кризата.
Франция обяви началото на „battle of the
electric car” и намеренията си да инвестира 1,5
милиарда евро в изграждане на инфраструктура, достатъчна за безпроблемното излизане на
2 милиона електрически автомобили и хибриди
по пътищата на страната до 2020 година. Държавата ще предостави държавни заеми за 900
милиона евро, докато останалите средства ще
бъдат инвестирани от частни компании. В проекта се включва почти всичко – индустриални
изследвания, батерии, производство на екоавтомобили и национална мрежа от зарядни
станции. В момента само няколко хиляди от
общо 30 милиона автомобила по пътищата на
Франция са електрически или хибридни. Според плана от 2012 година всички новопостроени сгради, които разполагат с паркинги, трябва
да са снабдени със зарядни точки за електрически автомобили, като до 2020 година зарядните точки ще трябва да достигнат 4 милиона.
Рено изгражда завод за батерии и завод за
електрически автомобили. За двата си проекта
общо компанията ще получи 275 милиона евро
държавна помощ. По 100 милиона евро получават и Пежо и Даймлер Бенц.
Осем държави членки, настояват ЕС да
побърза с изготвянето на общи стандарти за
производство и зареждане на електромобили,
поставяйки срок до средата на 2011 година.
Държавите, подписали документа, са: Германия, Франция, Португалия, Испания – в чиито
национални политики е залегнало пускането на
пазара на такива автомобили. Той се подкрепя
също от Белгия, Словения, Ирландия и Литва, в
които има заводи за производство на леки коли.
Както и България, която е единствената държава в ЕС, която не произвежда автомобили.
Страната ни се присъединява към писмото на
страни, производителки на автомобили, които
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са се заели да промотират задвижваните с ток
двигатели. Не е ясно дали България предвижда
сама да произвежда електрически автомобили
или проявява интерес към създаването и рециклирането на батериите за тях и изграждането на станции за зареждане. Трите елемента са
част от нова стратегия за по-чист автотранспорт, която одобриха министрите за конкуренцията на ЕС.
Осемте държави предлагат започването на
производството на електрически автомобили да
стане водеща цел на европейската политика за
по-чист транспорт и да се създаде паневропейска система за зареждането на автомобилите. Те настояват да се предоставят безвъзмездни средства от Европейската комисия за разработването на общи проекти и бързо да се изготви стандартът за зареждащите станции в
цяла Европа, който да е съвместим с всички
изходи на електроколите. Както и моделът на
електростанция, който трябва да е еднакъв на
цялата територия на съюза.
ЕС смята технологиите на двигател, задвижван с електричество и чрез хидрогенни
клетки, за най-перспективни. В същото време
дава предимство и за развитието на поикономични конвенционални двигатели и на
хибридни автомобили.
Чрез приетата стратегия ЕС иска да си
върне лидерската позиция на автомобилния
пазар, използвайки производството на нисковъглеродни превозни средства. Затова се предвижда до 2013 г. в съюза да бъдат въведени
нови стандарти за шума от двигателите, поикономични климатици, както и интелигентни
системи за по-спестовно шофиране. С тези и
други мерки ЕС се надява до 2020 година да
намали от 20 на 10% изхвърляните от автомобилите газове. В момента транспортът се смята за един от главните виновници за глобалното
затопляне.
В енергийната стратегия на България е записано: Предстои развитие на пазара на електрически екоавтомобили, както и на системи за
съхранение на енергията. Използването на екоавтомобили, включително и такива, захранвани
с електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, е още една стъпка
към изграждането на българските „зелени”
градове на бъдещето и на необходимата за тях
инфраструктура [1].
Американският Department of Energy обяви имената на компаниите и университетите,
между които ще бъдат разпределени 2,4 мили-
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арда долара за развитие на батерии и електрически автомобили. Сумата е разпределена в
три големи категории: 1,5 милиарда са предназначени за производство на батерии и компоненти за тях, както и за рециклирането им; 500
милиона долара за производство на компоненти за електрическо задвижване и останалите
$400 милиона за закупуване и тестване на
презареждащи се хибриди, изцяло електрически
автомобили и изграждане на подходяща инфраструктура за зареждането им. Получателите
на грантове са общо 48 на територията на 20
щата. Големите автопроизводители в списъка с
грантове са: GM, Ford и Chrysler, които заедно
получават малко над $400 милиона за развитието на техните индивидуални проекти за електрически автомобили. Големите корпорации
получават по-големи суми в сравнение с помалките компании, с едно изключение – A123
Systems, Inc., които получават втория по размер индивидуален грант – 249 милиона долара.
Китайските ръководители приеха план за
превръщане на държавата във водещ производител на хибридни и изцяло електрически автомобили до три години, и в световен фактор на
този пазар по-нататък. Електрическите автомобили, обаче, не могат да помогнат много за
прочистването на затъмненото от смог небе
над китайските градове или да окажат съществено въздействие върху намаляването на парниковите газове. Причината е, че 3/4-ти от
електричеството в Китай се добива от въглища
и това причинява много повече сажди и парникови газове, отколкото употребата на което и
да е друго гориво. Смяната на бензиновите с
електрически автомобили ще намали парниковите замърсявания с едва 19%. Очаква се забележим ефект и видимо облекчаване на градското замърсяване, тъй като източник на смог
ще останат само електроцентралите, които се
намират извън градовете.
Освен със самото производство, китайското правителство се ангажира със субсидии до $
8 800 за всеки закупен автомобил от таксиметрови превозвачи и местни правителствени
агенции. Държавната електрическа компания
има поръчка да изгради станции за зареждане в
Пекин, Шанхай и Тиянджин.
Правителствените помощи за научни изследвания в тази област бележат забележителен
ръст. Също така, държавна комисия планира
данъчни облекчения за потребителите, закупили
алтернативни возила. Китай иска да повиши

годишната си производствена мощност с до
500 000 хибридни или изцяло електрически
автомобила до края на 2011 година, като за
миналата година те са били само 2100. В
сравнение, CSM Worldwide - консултантска
фирма, която изготвя прогнози за автомобилната индустрия, твърди че Япония и Южна Корея взети заедно ще произведат 1,1 милиона
алтернативни автомобили за същия срок, а
САЩ – 267 000 броя.
Електрическите автомобили имат няколко
практически предимства в Китай. Междуградското каране се случва рядко. Маршрутите
обикновено са кратки и на ниски скорости,
заради задръстванията. Така че ограниченията
им: последните китайски модели достигат максимална скорост от 100 км/ч и вървят без презареждане на разстояния от 190 км – не представляват особена пречка. Около 4/5-ти от потребителите на китайския автомобилен пазар ще
закупят лек автомобил за първи път и съответно не са обременени с навиците на каране. Но
и тук има трудности. Повечето градски жители
в Китай живеят в апартаменти и няма как да
включат автомобила си да се зарежда директно
от дома. Наложително е да се открият много
станции за зареждане.
Китайският
производител
„ТиянджинЛинюан” пуска на пазара изцяло електрическата лимузина „Сайбао”, която използва каросерията на лимузина, на цена от $14600, във
варианта й на бензинов автомобил. Мястото на
двигателя и на резервоара заемат електрически
мотор и батерия, които заедно струват
$14000. Това означава, че крайната цена е два
пъти по-висока, близо $30000. Дори и правителството да даде максималната субсидия от
$8800 на купувач, цената остава твърде висока. Масовото производство може да снижи разходите за батерията и мотора с 30-40%, но и в
този случай електрическите автомобили ще
бъдат по-скъпи от бензиновите.
Автомобилната индустрия също предупреждава, че въпреки възторга около електроавтомобилите през последните години, бензиновите и дизеловите двигатели ще господстват на
пътя години наред. Но все от някъде трябва да
се започне. Ако има финансово подпомагане,
то трябва да е насочено не само към електроколите, а към всички видове екологични автомобили.
Независимо от всичко все повече автопроизводители предлагат модели на електроавтомобили. Cadillac Converj, Chrysler 200C, Toyota
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FT-EV, Smart ED, Ford Focus EV са модели на
изцяло електрически автомобили. На пазара в
САЩ се представя американската Tesla
Motors.
Електромобилът с удължен автономен
пробег Ampera на Opel ще използва енергията
от литиево-йонната акумулираща батерия с
капацитет 16 kWh, за да осъществи пробег от
около 60 километра. След като бъдат изминати
60-те километра и батерията се изтощи, двигателят с вътрешно горене започва да произвежда
необходимата енергия за останалата част от
пътуването. Автомобилът може да измине без
прекъсване над 500 километра преди отново да
бъде включена за зареждане в домакинската
електрическа мрежа или зареден с бензин. Серийното производство на Opel/Vauxhall Ampera
е планирано да стартира в края на 2011 година.
Leaf ще се нарича първият електрически
автомобил на третия по големина автомобилостроител в Япония – компания Nissan. За
разлика от хибридните модели Leaf ще се задвижва изцяло с електричество. Скъпата, но
екологично чиста кола, е с претенции да бъде
първият електромобил в масово производство.
Семейният петместен хечбек се появи през
декември 2010 на пазарите в Япония, а скоро
ще се предлага в САЩ и Европа. Първоначално
новите електромобили ще бъдат произвеждани
в Япония, а в последствие и в САЩ. Nissan
ползва заем от 1.6 млрд. долара от американското министерство на енергетиката, за да
приспособи завода си в САЩ. С едно зареждане Leaf ще изминава близо 160 километра. Ще
може да се зарежда на 80% за половин час с
устройство за бързо зареждане, а у дома ще се
зарежда в електрическата мрежа с 200-волтово
устройство за около осем часа. Максималната
му скорост ще бъде 140 километра в час. Цената на електрическия автомобил не е обявена,
но без скъпата литиево-йонна батерия цената
на модела ще бъде колкото на аналогичен клас
бензинов автомобил. Батерията ще може да се
купува или да се наема срещу месечна такса.
Новият изцяло електрически модел на
Nissan – Leaf – ще може да се зарежда безконтактно, но още по-авангардно е разработването
на специален интерфейс за него. Автомобилът
ще изпраща информация до своя собственик
през специален център и тази информация ще
постъпва на неговия iPhone. Специалният софтуер генерира съобщения относно количеството енергия, постъпила в батериите, цената за
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едно пълно зареждане според различните тарифи в денонощието, както и ще изпраща извънредно съобщение, когато автомобилът е
напълно зареден. Собственикът ще може да
програмира кога точно да започне зареждането,
така че да се възползва от по-евтината енергия
в ненатоварените часове за мрежата. Също
така може предварително да се програмира
кога да се включи климатикът – например 15
минути преди потегляне, тъй като първоначалното регулиране на температурата обикновено
изисква максимално количество енергия и това
може да стане от мрежата директно, а не за
сметка на батериите, т.е. на пробега с едно
зареждане. Цената му в Европа е около 30000
евро.

Фиг. 1. Nissan – Leaf

Audi E-Tron е концептуалният електрически спортен автомобил на Audi, базиран на R8,
има 4 електрически мотора – по два на всяка
ос. Има литиево-йонна батерия, монтирана
така че да осигурява максимално стабилно
разпределение на тежестта, с водно охлаждане
и тегло 470 килограма, 42.4 kWh капацитет.
Целият автомобил тежи малко над 1 600 килограма и може да измине 250 километра в
смесен режим на работа.
Volkswagen E-up е градски автомобил,
снабден е с 18 kWh литиево-йонна батерия, с
тегло 227 кг. Може да ускори от 0 до 50 за 3,5
секунди, а максималната скорост е 135 км/ч, а
пробегът с едно зареждане около 130 километра. Соларните клетки на покрива спомагат
за охлаждането на купето при паркиране.
Peugeot ще бъде сред първите производители, които ще продават в Европа нов, сто процентов електрически автомобил. Това е моделът iOn. Поради характеристиките си, автомобилът е подходящ за експлоатация изключително в градски условия. Моделът е с четири врати и четири места, развива максимална мощност от 47 kW и въртящ момент от 180 Nm,
което го прави идеален за движение в града.
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Максималната скорост, която развива е 130
километра в час. Литиево-йонните батерии осигуряват автономия за преход от 130 километра
при нормални условия на движение. Зареждат
за шест часа при 220 V или до 80% за 30 минути при използване на системата за бързо
презареждане. Всички тези характеристики
позволяват на този градски модел автомобил да
предложи отношение на техническите показатели и вътрешните размери, сравними с тези на
малък автомобил с двигател с вътрешно горене. Най-големите му достойнства са: висока
степен на екологичност, компактност, сигурност и лесна експлоатация. Най-големият недостатък е цената, струва три пъти повече от
стандартния вариант, над 60 000 лева.

Фиг. 2. Peugeot iOn

Mitsubishi i-MiEV – първият изцяло електрически автомобил, влязъл в серийно производство. Българската премиера на електромобила е през тази година. i-MiEV е електрифицирана версия на японското Mitsubishi i, което е
от класа на микроавтомобилите с двигател до
660 см3. Батериите на електромобила, инверторът и електродвигателят са разположени върху пода и задния мост. Това дава много нисък
център на тежестта и съответната стабилност в
завой. Въртящият момент, който е 100% наличен при първия оборот на електродвигателя.
Ускорението от 0 – 100 км/час е 16 сек., но в
първите 50 метра. Батериите са литиево-йонни.
Зареждат се за 6 часа, като 80% заряд може
да се постигне само за 30 минути. Според
изчисления на Mitsubishi, цената за километър
пробег с електрическия i-MiEV е с 2/3 по-ниска
от тази със стандартен бензинов автомобил със
същата каросерия. Цената е от 29 900 евро
без ДДС.
Daimler също ще предложи петместен изцяло електрически автомобил под името
BlueZero с пробег от 200 километра с едно
зареждане.

Руският автопроизводител ГАЗ планира да
разработи електрическа версия на товарен автомобил. Той ще бъде ползван за превоз на
товари в мегаполисите, както и по време на
Олимпиадата в Сочи през 2014 година.
Киа Моторс направи световната премиера
на изцяло новата компактна концептуална разработка - Киа Поп, с дължина от 3 м, за двама
пътника и изцяло електрическо задвижване.
Характеристиките на концептуалния модел
включват оригинален дизайн, камери за обратно виждане вградени във вратите. LED дисплей
индикира скоростта, състоянието на батерията
и друга важна информация когато автомобилът
е в движение. Вдясно от волана е разположен
хромиран панел с бутон за всички останали
функции – аудио, навигация, климатик, които
се контролират чрез анимиран екран. Задвижва
се от компактна литиево-полимерна батерия,
която се презарежда на 6 часа. Максималната
скорост е 140 км/ч като при едно зареждане на
батерията се изминават 160 км.
Telekom Austria Group обяви, че телефонните кабини в Австрия ще функционират и като
зарядни за електрически автомобили при пускането в експлоатация на прототипа. От 2011
година собствениците на е-превозни средства
ще имат на разположение 30 колонки. В тестовия период електричеството генерирано от ВЕИ
ще бъде безплатно. Когато услугата навлезе
масово, електростанциите ще предлагат удобни
опции за плащане чрез есемес, пейбокс или
специална карта с чип. За зарядни австрийският телеком ще използва съществуващата си
инфраструктура – около 13 500 телефонни
кабини в цялата страна, от които 700 мултимедийни. Идеята е във всяка телефонна кабинка
да може да зарежда повече от един автомобил
едновременно. Според проучване на водеща
австрийска организация в областта на устойчивата и икономически ефективна мобилност, до
2015 година броят на електроавтомобили в
Австрия ще стигне 115 000, а скутерите ще
бъдат повече от 60 000. Очаква се пазарът на
е-велосипеди също да расте.
От тази година в Турция стартира производството на електрически автомобили с марките Рено и Дачия в заводите на марката в Бураса. Планира се да се изнасят за Дания,
Франция, Португалия и Израел. В същото време Renault представи готовите версии на своите първи масови електромобили, които се
очаква да излязат на пазара през 2011 година.
Това са: Renault Fluence Z. E. и Kangoo Z. E.
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вече могат да бъдат поръчвани от клиенти,
които желаят да са сред първите собственици
на екологично чистите превозни средства.
Renault Fluence Z. E. е малко по-дълъг от обикновения Fluence и има редица нови дизайнерски
елементи в екстериора. Повечето компоненти,
обаче, са идентични с тези на модела с двигател с вътрешно горене. Интериорът също е
идентичен. Автомобилът е задвижван от електромотор с мощност 95 конски сили и 226 Нм
въртящ момент. Той е способен да развива
максимална скорост 135 км/ч и да изминава
160 км с едно зареждане. Самата батерия се
зарежда от обикновен контакт за 6 или 8 часа,
както и от станция за бързо зареждане за 30
минути. Другият електромобил, който излиза на
пазара в първата половина на 2011 година, е
лекотоварният Renault Kangoo Z. E. Моделът
има размери, същата товароносимост и товарен обем, идентични с обикновеното Kangoo.
Този автомобил може да развива 130 км/ч, а с
едно зареждане изминава 160 км. Неговият
двигател е с мощност 60 к.с. и максимален
въртящ момент 226 Нм. Клиентите ще притежават колите си, но не и батериите, а при желание ще могат да сменят изтощената батерия
с напълно заредена за 3 минути на специалните станции, които в момента се изграждат. Те
ще могат или да закупят колата или да я вземат
под наем. Според първоначалните данни първите два модела Fluence Z. E. и Kangoo Z. E.
ще струват колкото дизелови модификации на
същите автомобили в момента. Първоначално
се очаква разходите за експлоатация от страна
на клиентите да са същите като за автомобил с
двигател с вътрешно горене, но по-късно употребата на електромобилите ще струва значително по-малко.
Международният фонд Quorus Ventures
планира да вложи 100 млн. лв. в строителството на завод за електромобили в България. Инвестицията е дългосрочна и ще бъде на три
етапа. Предвижда да започне производството и
на двуместни спортни автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси за градския транспорт. Международният фонд има договори с
около 150 дилъри в цял свят за дистрибуция на
новия автомобил, както и заявки за 8 000 броя.
Работното име на модела е ZCV-4. Проектът е
за електромобили с четири места, а батериите
им ще издържат около 300 километра. Максималната им скорост ще бъде 110 километра в
час.
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Китайската компания Great Wall, чиито автомобили ще се произвеждат в ловешкото село
Баховица, обяви, че е готова да пусне на пазара два електрически модела. Тези возила ще
бъдат сглобявани в България до една година, за
да може да се използва пазарът в ЕС.
Става въпрос за изцяло електрическия
градски всъдеход М3 и за вана V80 Plug-in
HEV, който ще е от типа Plug-in хибрид. EV M3
е малък кросоувър, който разполага с 19,2
квтч литиево-йонни батерии и електрически
двигател от 76 к.с. със 150 Нм въртящ момент. Максималната скорост е 130 км/ч, а с
едно зареждане пробегът достига 150 км. Теглото на кросоувъра е под 1200 кг и благодарение на това стартът от място до 100 км/ч се
достига за 15 секунди.
Бусът V80 Plug-in HEV е хибрид с двигател
с вътрешно горене от 104 к.с. и с електрически мотор, който също може да се зарежда от
стандартната електрическа мрежа, с мощност
30 квт. Автомобилът може да се движи на
електрически режим до 60 км, но не бива да се
превишава скоростта от 100 км/ч. С работа и
на двата двигателя максималната скорост е
170 км/ч, а средният разход на гориво е 5 литра на 100 км.
Индустриален клъстер „Електромобили”
(ИКЕМ) разработват прототип на българска
зарядна станция във форма на малка колона,
която ще може да се инсталира на паркинги и
публични места. За зарядните станции се създава и оригинална българска интелигентна система – „смарт грид”, която дава възможност за
мониторинг и контрол на т.нар. „зелена енергия” от производителя до електромобила. Системата се разработва с партньори от БАН и
„ЧЕЗ България”. Зарядните колони ще работят
с променлив ток от мрежата и ще захранват
батериите за 3-8 часа. Има и зарядни станции
за постоянен ток, които ще зареждат акумулатори за 30 минути.
Международната компания Full Charger
демонстрира в София зарядни колонки от първия тип. Колонките ще струват около 4500
евро без ДДС. Фирмата ще се развива на
франчайзингов принцип и вече е в напреднали
преговори с няколко потенциални клиента и с
голяма куриерска компания, която възнамерява
да подмени автопарка си и да използва електромобили. Предлагат се три вида зарядни станции - те са еднакви на външен вид, но се различават по технически параметри. Първите правят пълно зареждане на автомобила от два до
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осем часа. На второ ниво се зарежда от един
до четири часа или два пъти по-бързо. Тези два
типа са подходящи за обществени паркинги и за
тези на молове, на хипермаркети или дори
пред дома. Станцията е висока около 1.20 м и
може да се монтира на стена или стълб. Третият вид зарядни съоръжения са подходящи за
бензиностанциите по републиканската пътна
мрежа и магистралите. Те са най-големите, на
тях могат да се зареждат два автомобила едновременно за много кратък период - от 5 до
20 минути.
Заключение
Според производителите и защитниците на
екологията до 2020 година всеки десети автомобил в света ще бъде електрически. Електромобилите нямат скоростна кутия и нямат нужда
от смяна на филтри и масла. Електромоторът е
с по-опростено устройство от двигателя с вътрешно горене. Електрическите автомобили
изискват много по-малка поддръжка, защото
съдържат малко движещи се части и малко
компоненти. Недостатък е необходимостта от
време за презареждане. Предимство са ниските
им разходи за експлоатация. Електрическите
превозни средства могат да спасят природата
от пагубното въздействие на петрола и свързаните с него индустрии.

Оптимизмът не се споделя от повечето експерти в автомобилната индустрия заради основните недостатъци на тези автомобили –
високата им цена, скъпата технология, относително малкият пробег с едно зареждане, както
и бавното зареждане на електрическите батерии. Остава предизвикателството да се намери
начин да се преодолеят тези препятствия.
Предизвикателства по пътя на електромобилите са липсата на развита мрежа от станции
за зареждане или подмяна на батериите, както
и все още високата продажна цена на превозните средства. В дългосрочен план електромобилите са единствена реална алтернатива за
градска мобилност.
Конкуренцията при електрическите автомобили набира скорост, въпреки трудностите.
Към момента вместо конкретни планове и мерки, повечето държавни планове съдържат пожелателни и необвързващи намерения. Освен
това не е достатъчно правителствата да обявяват, че ще насърчават и развитието на възобновяеми енергийни източници, а трябва и действително да се ангажират дългосрочно с проблема.
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Abstract
An electric car is a plug-in battery powered automobile which is propelled by electric motor. Electric cars
have several potential benefits as compared to conventional internal combustion automobiles that include a
significant reduction of urban air pollution as they do not emit harmful tailpipe pollutants from the onboard source
of power at the point of operation (zero tail pipe emissions); reduced greenhouse gas emissions from the onboard
source of power depending on the fuel and technology used for electricity generation to charge the batteries and
less dependence on foreign oil, which for the United States, other developed and emerging countries is cause of
concerns about their vulnerability to price shocks and supply disruption. Also for many developing countries, high
oil prices have an adverse impact on their balance of payments, hindering their economic growth.
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СПЕКТРАЛНИ ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА МОНИТОРИРАНЕ И
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ
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София
Резюме
За опазване на природата и за постигане на устойчиво развитие и използване на природните ресурси от
съществено значение е оценяването на влиянието на неблагоприятните фактори на околната среда и взимане
на навременни управленчески решения. Дистанционните изследвания предоставят тази възможност като средство, осигуряващо широкомащабна фундаментална информация за характеристиките на обектите на земната
повърхност. В статията са разгледани основните аспекти на отразената от природни обекти радиация като метод за спектрални дистанционни изследвания. Представени са резултати от изследвания на спектралните отговори на млади фиданки от дървесния вид пауловния, подложени на влиянието на стресови въздействия (киселинен дъжд, повишени дози UV-В радиация), на действието на някои растежни регулатори и на комбинация от
тях. Данните за отразената от листата радиация са получени чрез портативен спектрометър във видимата и
близката инфрачервена области на спектъра. Статистическата достоверност на разликите между спектрите на
здрави и увредени листа е оценена чрез t-критерия на Стюдънт.
Ключови думи: дистанционни изследвания, отразена радиация, устойчиво развитие, горски ресурси.
Key words: remote sensing, spectral reflectance, sustained development, forest resources.

Увод
Борбата срещу обедняването на световната флора, нарушаването на екологичното равновесие в природата, изчерпването на естествените ресурси за много отрасли в промишлеността са сред най-важните проблеми за решаване на много световни институции. Опазването на околната среда е една от приоритетните
политически, икономически и социални задачи
поради все по-нарастващото й значение във
вътрешния живот на всяка страна както и в отношенията между държавите. В този смисъл тя
се превръща в едно от основните направления
на международното сътрудничество. Екологичната политика е съвкупност от административно-законодателни и икономически средства и
механизми, които са утвърдени от държавните
органи и са съобразени с международните договорености [1]. Тяхната основна цел най-общо
намира отражение в устойчивото развитие на
националното стопанство, което се постига
чрез опазването на околната среда и рационалното използване, и непрекъснато възпроизвеждане на природните ресурси [2]. Решаване на
екологичните проблеми в България е неразделна част от политиката на ЕС за опазване на
околната среда. Особено място се отделя на
устойчивото развитие при очертаване на приоритетите на националната екологична политика.
В контекста на европейската интеграция устой-
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чивото развитие се утвърждава като водещата
екополитическа концепция на ЕС.
Значимостта, актуалността, и не на последно място неизбежността на неблагоприятните естествени и антропогенни въздействия, както и отрицателното им влияние върху физиологичните процеси и продуктивността на растенията, е причина редица изследователски групи
да насочат своите проучвания към проблемите
на стреса в растенията [3, 4, 5]. Те са концентрирани главно в три направления:
- изучаване на физиологичния отговор
на подложения на единичен стрес растителен организъм [6];
- сравняване на ефекта на единичен
стресов фактор върху няколко растителни обекта, различаващи се по видова, сортова или генетично обусловена
устойчивост към съответния стрес [7];
- намаляване на неблагоприятните последствия от определено стресово въздействие чрез индуцирана адаптация
или с помощта на растежни регулатори.
Съвременните дистанционни изследвания
придобиват все по-голямо значение като средство за осигуряване на широкомащабна фундаментална информация за характеристиките на
земната повърхност. Те се използват за определяне на биоразнообразието, откриване на
изменения върху земната повърхност, монито-
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риране на области под защита, картиране на
области, заемани от определени растителни
видове [8]. В много случаи данните от дистанционните изследвания могат частично да заменят често пъти времеотнемащи и скъпи наземни изследвания, както и да осигуряват информация за продължителни периоди от време за
обектите от земната повърхност.
Сензорите за дистанционни изследвания
имат специфични приложения. С голяма част
от тях се регистрира електромагнитна информация. Лазерни и микровълнови радиометри,
спектрометри, магнитни сензори и цифрови
камери събират различни видове данни, които
могат да бъдат интерпретирани за получаване
на прецизна и мащабна информация за повърхността на Земята и атмосферата [9]. Тъй като
тези данни и изображения са цифрови, те могат
лесно да бъдат обработени и анализирани като
се използват компютри. Това прави дистанционните изследвания уникално гъвкаво средство,
което дава възможност едни и същи данни да
бъдат анализирани по различни начини за различни приложения. Някои от областите, в които
дистанционните изследвания са намерили широко приложение са екология, земеделие, геология, археология, океанография, а дори и архитектура.
Горите са важен ресурс в световен мащаб,
който предоставя на хората дървесина, качество на въздуха, отдих и много други употреби.
Горите служат също като място за живот за
милиони видове растения и животни. Лесовъдството, било с търговски или нетърговските цели, използва дистанционните изследвания в
много широка гама от приложения. Традиционно, получаването на информация за горите се
постига чрез провеждане на преки физически
изследвания на малки райони от тях. Учените
след това трябва да екстраполират данните и да
прилагат заключенията за цялата гора. Използвайки дистанционните изследвания горските
стопани могат да получат по-точна и разходноефективно информация и могат пряко да наблюдават толкова големи площи, колкото е необходимо. Благодарение на гъвкавостта и мащабността на дистанционните изследвания те
са изключително полезни във всички етапи на
управление на горите.
Целта на настоящата работа е да се разгледат принципните аспекти на отразена от растителни обекти радиация и да се покаже ефективността й като метод за дистанционни изследвания на природните ресурси, в частност

гори, предоставящ възможност за експресна
оценка и взимане на навременни управленчески решения за постигане на устойчиво развитие.
1. Отразена от обектите радиация като средство за оценка на измененията на околната среда
Разбирането на „спектралните отговори”
на растенията на променящите се условия на
околната среда е от съществено значение за
разбиране и интерпретиране на получените
чрез дистанционни методи многоспектрални и
хиперспектрални данни. Различните обекти се
разграничават в областите на поглъщане на
слънчевата енергия, които са зависими от дължината на вълната. Непрекъснатите изображения на отразената от обектите радиация са известни като „спектрални отговори”. За да бъдат
определени тези отговори се използва свойството спектрална отражателна способност. Тя е
отношението на отразената от даден обект радиация към падащата радиация като функция
на дължината на вълната. Графиката от стойностите на отражателната способност на даден
обект като функция на дължината на вълната
се нарича спектрална отражателна характеристика (СОХ) [10].
Конфигурацията на СОХ е важна за определяне на спектралните диапазони, в които да
се получават дистанционните данни, така че да
отразяват спектралните особености на обектите.
Хиперспектралните отговори с висока спектрална разделителна способност позволяват детайлно изследване на обектите на земната повърхност и тяхното разнообразие както и да се
анализира влиянието на различни биологични и
химични процеси. На фиг. 1 са показани три
СОХ на най-типичните природни обекти – зелена растителност, суха гола почва и чиста вода
[11].
За зелената растителност областите на
поглъщане на слънчевата радиация се определят от пигментите на растенията. Хлорофилът
е основният фотосинтетичен пигмент и поглъща най-силно в синята (450 nm) и червената
области (670 nm) на спектъра, известни като
ивици на поглъщане от хлорофила. Когато растенията са подложени на стрес се затруднява
техният растеж и производството на хлорофил,
което в СОХ се отразява в намаляване на стойностите в ивиците на поглъщане от хлорофила
и увеличаване на отражението в червената област.
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.

Фиг. 1. Спектрални отражателни характеристики на
суха гола почва, зелена растителност и чиста вода

Положението на червения ръб (690÷720
nm), определен като инфлексна точка на прехода от областта на силното поглъщане от
хлорофила в червената област и отразената
радиация в близката ИЧ област, съдържа информация за физиологичното състояние на
растенията. Отражението около червен ръб е
чувствително към редица параметри на растителността като съдържание на хлорофил, азот,
биомаса [12].
В близката ИЧ област листата на растенията отразяват между 40 и 50% от слънчевата
радиация, останалата част пропускат и само
5% поглъщат. Структурната променливост на
листата в този диапазон позволява да се разграничават отделните растителни видове, въпреки че те могат да изглеждат еднакво във видимия диапазон.
2. Материали
Моделна система на изследванията са 3месечни фиданки на дървото пауловния
(Paulownia tomontosa). Пауловнията е идеален
дървесен вид за подобряване и възстановяване
на бедни, замърсени и застрашени почви. Пауловнията расте в замъресени с тежки метали и
вредни вещества почви, където други дървесни
видове загиват. Поглъщайки тези вещества, тя
освобождава почвата от тях. Огромните листа
на паулонията достигат до 75 см в диаметър.
След опадването им, те не само наторяват но и
структурират почвата с естествен хумус. Така,
те обезпечават необходими условия за растежа
на видовете, които се отглеждат заедно с паулонията и след нея [13].
Пауловния е предпочитан дървесен вид и
за борбата с ерозиите. Освен очистването на
почвата и водите в нея, тя очиства и въздуха от
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вредните газове, които често са в недопустимо
високи концентрации, особено в големите индустриални градове. Тя абсорбира 10 пъти повече въглероден диоксид от който и да е дървесен вид, освобождавайки големи количества
кислород.
Растенията пауловния са отгледани като
почвени култури в растителна камера при контролирани условия (фотопериод 16/8 ден/нощ,
плътност на фотонния поток 90 μmol m-2 sec-1,
влажност 60-70% и температура 25 ±1°C).
Разделени на групи по 20 броя, растенията
бяха подложени на влиянието на стресовите
фактори киселинен дъжд (група 3) и повишена
доза UV-В радиация (група 4), на действието на
растежния регулатор МЕИК (-β-монометилов
естер на итаконовата киселина) (група 2) и
комбинациите 3+МЕИК (група 5) и 4+МЕИК
(група 6). Част от растенията не бяха третирани – контролни (група 1).
През последните години киселинните дъждове са сред глобалните проблеми на околната
среда. Изучаването на ефектите от тях върху
растенията има голямо научно и приложно значение за изясняване на реакциите на отделните
видове, пределните граници на фитотоксичност,
механизмите за детоксикация, както и за търсене на средства за защита.
Изчерпването на озонния слой в резултат
на човешката дейност води до увеличение на
UV-B радиацията (280-320 nm). Вредният
ефект на UV-радиацията се увеличава при покъсите вълни. UV-A (320-400 nm) радиацията е
по-слабо действаща от UV-B, а UV-C (200-280
nm) радиацията е много активна и бързо предизвиква високи нива на увреждания. UV-C лъчите не достигат до земната повърхност, поради усвояването им в атмосферата, с изключение на високите планински места.
3. Спектрални измервания
Отразената от листата радиация e регистрирана с портативен многоканален спектрометър USB2000 (Ocean Optics) във видимата и
близката ИЧ области на спектъра (450-850 nm)
в 1170 спектрални интервала със стъпка 0,3
nm [14]. Измерванията са проведени на специализиран измервателен стенд в лабораторни
условия. Листата на изследваните растения и
еталонен бял екран (WS1), от който се регистрира осветяващата радиация, бяха поставени
на подвижна платформа, с която точно се позиционират отделните измервателни компоненти. Като източник на светлина се използва ха-

Дора Крежова

60

50

Spectral reflectance,%

логенна лампа, осветяваща равномерно повърхността на обекта. Светлинният сигнал от изследвания обект се довежда до входния процеп
на спектрометъра с помощта на гъвкав световод с монтиран сменяем обектив. Еталонният
екран WS1 е с Ламбертова отражателна характеристика. Размерът на единичната измервана
площ (пиксел) се определя от входния обектив
и разстоянието между него и обекта. Управлението на спектрометъра и съхраняването на
данните от измерванията се осъществява от
портативен компютър, работещ със специализиран софтуер.
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4. Резултати и дискусия
Осреднените СОХ на изследваните 6 групи
растения от пауловния са показани на фиг. 2.
Наблюдават се значителни различия на СОХ на
третираните растения спрямо СОХ на контролните.
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Фиг. 2. Осреднени спектрални отражателни характеристики на контролни и третирани растения

На фиг. 3 са показани СОХ на 20-те контролни растения.
Осреднената СОХ на растенията от група
2 (фиг. 3), третирани с растежния регулатор
МЕИК, е близка до СОХ на контролната група.
Тъй като растенията се развиват по-бързо и
имат по-наситен зелен цвят стойностите на отразената радиация са по-високи в зелената област на спектъра а в близката ИЧ област стойностите намаляват поради изменения в структурата на листата.
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Фиг. 3. Спектрални отражателни характеристики на
листа от контролните растения

Най-големи различия се наблюдават между
контролната СОХ и тази на група 3 поради
силното увреждащо действие на киселинния
дъжд, с който са третирани растенията. При
комбинацията от МЕИК и киселинен дъжд се
наблюдава приближаване на СОХ към контролната в зелената област и в ивиците на поглъщане на хлорофила. В близката ИЧ област
стойностите се повишават вследствие на действието на растежния регулатор.
Осреднената СОХ на група 4 има по-ниски
стойности от СОХ на контролната група в областта на максимално отражение (зелената област) поради слабото увреждащо действие на
UV-B радиацията. СОХ на група 6 (комбинация
от UV-B и МЕИК) в тази област има по-високи
стойности от контролната вследствие на стимулирането на растежа. Най-голямо отместване в областта на червения ръб спрямо контролната СОХ се наблюдава при единичните
стресови въздействия, което потвърждава положителното действие на използвания растежен
регулатор МЕИК.
Статистическата значимост на разликите в
СОХ на третираните и контролните растения са
оценени с t-критерия на Стюдънт в четири
спектрални
области,
които
са
найинформативни за зелена растителност:
- 520÷580 nm (област на максимално
отражение);
- 640÷680 nm (област на максимално
поглъщане от хлорофила);
- 690÷720 nm (червения ръб);
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- 720÷770 nm (близката ИЧ област).
t-критерият на Стюдънт е приложен в 8
дължини на вълните (λ1 =524,29 nm,
λ2=539,65 nm, λ3=552,82 nm, λ4 =667,33 nm,
λ5=703,56 nm, λ6=719,31 nm, λ7=724,31 nm

и λ8=758,39 nm), разположени равномерно в
изследваните спектрални интервали. Резултатите са дадени в таблица 1.

λ1 / λ1c

Контр.
средно
13,23

Табл. 1. Статистическа значимост (p) на t-критерия на Стюдънт
MEИК
Кисел. дъжд
UV-B
MEИК+к. дъжд
p
средно
p
средно
p
средно
p
средно
0,000 14,56 0,000 15,11 0,007 18,07
0,008
12,17

MEИК+UV-B
p
средно
0,000
16,51

λ2 / λ2c

16,86

0,002

18,26

0,000

18,89

0,001

15,00

0,053

15,86

0,000

20,33

λ3 / λ3c

17,54

0,003

15,96

0,000

19,68

0,002

15,63

0,076

16,58

0,000

21,12

λ4 / λ4c

5,48

0,000

6,16

0,000

6,93

0,000

6,03

0,000

5,98

0,000

6,95

λ5 / λ5c

19,76

0,001

21,63

0,000

22,31

0,002

17,74

0,879

19,67

0,000

23,74

λ 6 / λ6c

34,02

0,240

35,49

0,011

37,14

0,000

29,81

0,000

38,46

0,000

36,19

λ 7 / λ7c

37,20

0,336

38,58

0,018

40,58

0,000

32,77

0,000

43,43

0,146

38,84

λ 8 / λ8c

43,67

0,656

44,50

0,039

47,68

0,002

38,85

0,002

54,26

0,318

43,75

Двойки

За група 2 разликите между спектралните
им отражателни характеристики и тези от контролната група не са статистически значими само в близката ИЧ област. Разликите за третираните с киселинен дъжд и повишена доза UV-B
радиация растения са статистически значими
при p<0,05 във всички дължини на вълните. За
комбинираните въздействия разликите са статистически значими само в част от дължините
на вълните.
Дистанционните изследвания чрез отразената от обектите радиация дават възможност за
ранно и обективно откриване и оценяване на
реакцията на растенията на изменящите се
фактори на околната среда. Получените резултати са потвърждение на ефективността на този
метод и приложимостта му за мониториране и
експресна оценка на състоянието на горски
ресурси.
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SPECTRAL REMOTE SENSING FOR MONITORING AND SUSTAINED DEVELOPMENT
OF THE FOREST RESOURCES
Dora Krezhova
Institute for Space and Solar-Terrestrial Investigations, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,
Bulgaria
Abstract
For nature conservation and sustainable development and use of natural resources, early assessment of the
impact of adverse environmental factors and making well-timed management decisions is of essential importance.
Remote sensing makes this opportunity available as a means of providing large-scale fundamental information
about the characteristics of objects on the surface of Earth. The article presents the main aspects of the reflected
radiation from natural objects as a method of spectral remote sensing. Results fromf studies of the spectral
responses of young saplings of tree species Paulownia are presented when subjected to the influence of stress
conditions (acid rain, increased doses of UV-B radiation), the effects of some growth regulators and their
combinations. The data on radiation reflected from the leaves were obtained by a portable spectrometer in the
visible and near infrared spectrum. The statistical significance of differences between the spectra of healthy and
damaged leaves was evaluated by t-criterion of Student.
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РОЛЯ НА КОНТРОЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЧЕСТО
СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ
Георги Станев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Процедурите по провеждане на обществени поръчки са определени като една от дейностите на всяко управление, най-уязвими към корупционни практики. Като главна допирна точка между публичния и частния сектор, обществените поръчки осигуряват множество възможности за участниците от двата сектора да пренасочат
публичните финанси в частна печалба. Целта на настоящият доклад е да разгледа проблемите, които се срещат
при осъществяване на контрол върху провеждането на обществени поръчки. Осъществяването на адекватен и
навременен контрол ще доведе до икономично и ефективно използване на публичните средства и постигане на
определените цели в съответствие с правилата за изразходване на бюджета и други публични средства.
Ключови думи: обществени поръчки, ефективност, процедури, контрол, проблеми.
Key words: public procurement, efficiency, procedures, control, problems.

Увод
Обществените поръчки може да се разглеждат като един от основните инструменти за
ефективно и антикорупционно управление на
държавните и общински средства. За да се
справят с изискванията за прозрачност през
отделните фази на процеса на обществените
поръчки, възложителите следва да спазват
изискванията на нормативната уредба, регламентираща провеждането на процедурите. За
тази цел държавните органи упълномощени да
изготвят нормативните актове в тази област,
трябва да осигурят условия като: справедливо и
равнопоставено третиране на участниците; използването на държавни средства за финансиране на обществени поръчки да е в съответствие с набелязаните цели; адекватен и навременен контрол върху провежданите процедури.
Процедурите по провеждане на обществени поръчки определено са една от областите,
които са най-податливи към корупционни практики.
1. Класификация на видовете нарушения
При възлагането на обществени поръчки
се разходват публични средства, което обосновава необходимостта от осъществяване на
ефективен контрол. В тази връзка извършването на инспекции и одити от различни институции спомага за откриването и предотвратяването на редица нарушения. Най-общо казано констатираните от специализираните институции
нарушения могат да се представят по следния
начин: разделяне на поръчки; непълнота на
обявлението и/или документацията; нарушения
при освобождаване на гаранциите; непредста164

вяне на задължителните документи при сключване на договора; неизпращане на информация
за сключен договор; неправомерна промяна на
сключен договор.
2. Идентифициране на видовете нарушения и
тяхното предотвратяване
От изредените по-горе нарушения е видно,
че възложителите допускат грешки, свързани с
избора на процедура и неправилно определяне
на стойностните прагове на поръчките, което
от своя страна говори, както за недобросъвестно отношение, така и за непознаване на нормативната уредба.
И ако непознаването на нормативната
уредба е сигнал преди всичко към ръководството на възложителя за това, че следва да си
осигури служители познаващи материята и/или
проведе обучителни семинари или да изпрати
служителите си на такива, организирани от
АОП и различни неправителствени организации,
то недобросъвестното отношение е сигнал към
контролиращите органи за умисъл в действията
на възложителя.
2.1. Разделяне на обществени поръчки
За да се провери извършено ли е разделяне на поръчки при осъществяването на контрол
следва да се обърне внимание на формулирането на предмета на обявените през годината
обществените поръчки. В резултат на тази проверка може да се установи обявяване на няколко поръчки с един и същи предмет или различни поръчки, формулирани по сходен начин и
касаещи доставката на една и съща стока или
извършването на ремонт на една и съща сграда
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или част от сграда. Целта на подобно разделяне на поръчките е преминаване към пооблекчен режим на възлагане на поръчката
и/или възлагането й на предварително определен за целта изпълнител с цел облагодетелстване на лице/лица от страна на възложителя.
2.2.Непълнота на обявлението и/или документацията
Публикуването на обявлението за обществената поръчка е с цел даване на точна и ясна
информация относно условията на съответната
поръчка и предизвикване на интерес към нейното изпълнение. Закона за обществените поръчки в чл. 25, ал. 2 посочва минималната информация, която трябва да съдържа обявлението за обществена поръчка.
При непълно представяне на информацията за обявената обществена поръчка много
често се търси умишлено въвеждане в заблуждение на потребителя, с цел ограничаване на
кандидатите и явяването на предварително определени изпълнители на поръчката.
2.3. Нарушения при освобождаване на гаранциите
Съгласно чл. 59 от ЗОП кандидатът или
участникът представя гаранция за участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя
гаранция за изпълнение при подписването на
договора.
Размерът на гаранцията за участие се определя в абсолютна сума, но не повече от 1 на
сто от стойността на поръчката.
Размерът на гаранцията за изпълнение на
договора се определя като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече
от 3 на сто от стойността на поръчката.
Гаранциите се представят под формата на
парична сума или банкова гаранция, в зависимост от решението на кандидата, участника или
избрания изпълнител.
Случаите, в които възложителят има право
да задържи гаранцията за участие са:
- когато кандидатът или участникът в
процедура за възлагане на обществена
поръчка оттегли заявлението си след
изтичането на срока за получаване на
заявления или оттегли офертата си
след изтичането на срока за получаване на офертите;
- когато кандидатът или участникът в
процедура за възлагане на обществена

поръчка е определен за изпълнител, но
не изпълни задължението си да сключи
договор за обществената поръчка;
- когато кандидатът или участникът в
процедура за възлагане на обществена
поръчка обжалва решението на възложителя, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител до решаване на спора.
В първите два случая, когато кандидатът
или участникът е представил банкова гаранция,
възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
Възложителят освобождава гаранциите за
участие на:
- отстранените кандидати или участници
в срок 5 работни дни след изтичането
на срока за обжалване на решението
на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;
- класираните на първо и второ място
участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5
работни дни след изтичане на срока за
обжалване на решението за определяне на изпълнител.
- При прекратяване на процедурата за
възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или
участници се освобождават в срок 5
работни дни след изтичане на срока за
обжалване на решението за прекратяване.
Гаранциите се освобождават от възложителя без той да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
При осъществяването на контрол по отношение на гаранциите трябва да се провери дали
размерът й отговаря на нормативно определения и в кой момент е представена гаранцията
или освободена сумата.
Едно от нарушенията, които се наблюдават
е подписване на договор с избрания изпълнител
на поръчката, без той да е представил на възложителя определената гаранция за изпълнение
на договора.
Друг вид нарушение е освобождаването на
гаранцията за изпълнение на договора без работата на изпълнителя да е приета по надлежния ред.
165
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И в двата случая некоректно поведение от
страна на изпълнителя водещо до неизпълнение
на задълженията по договор не се обезпечава
финансово в полза на възложителя.
2.4. Непредставяне на задължителните документи при сключване на договора
Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП възложителят не сключва договор за обществена поръчка
с участник, определен за изпълнител, който при
подписване на договора:
- Не представи документ за регистрация
в съответствие с изискването за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е
обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице задължително е обвързано
с подадената от обединението оферта
и следва да спазва одобрените от възложителя условия и цени описани в
нея;
- не изпълни задължението да представи
документи от съответните компетентни
органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства
по ал. 2 на същия член и чл. 48, ал. 2
от ЗОП. Възложителите, за които се
прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват
представяне на документите по чл. 47,
ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в
търговския регистър;
- не представи определената гаранция за
изпълнение на договора;
- не извърши съответна регистрация, не
представи документ или не изпълни
друго изискване, което е необходимо
за изпълнение на поръчката съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.
В Закона за обществените поръчки е предвидена санкция в случай на сключване на договор за обществена поръчка в нарушение на
чл. 42, ал. 1 от ЗОП. Наказанието е имуществена санкция в размер от 5 000 лв. до 10 000
лв. или глоба в размер от 2 000 лв. до 5 000
лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или ал. 3 ЗОП се
наказва с глоба в размер от 2 000 лв. до 5000
лв.
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2.5. Неизпращане на информация за сключен
договор
В изпълнение на чл. 44, ал. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да изпрати информация за
всеки сключен договор за обществена поръчка
или за сключено рамково споразумение до
Агенцията по обществени поръчки за вписване
в Регистъра на обществените поръчки не покъсно от 7 дни след сключването на договора
или на рамковото споразумение. Целта е осигуряване на публичност на информацията,
свързана с възлагането на обществените поръчки. Информацията, която не е предназначена за публикуване, се използва за статистически цели.
2.6. Неправомерна промяна на сключен договор
В резултат на проведената процедура, възложителят сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз
основа на които е определен за изпълнител.
След сключването му, страните по договор за
обществена поръчка не могат да го изменят.
Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗОП изключение от
това правило се допускат само:
- когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства
се налага промяна в сроковете на договора, или
- при намаляване на договорените цени
в интерес на възложителя, или
- при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на
договора за обществена поръчка е
дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. В този случай промяна на цената е допустима до
размера на реалното увеличение на
разходите на изпълнителя, настъпило
като резултат от изменението на държавно регулираната цена.
И тук ЗОП предвижда санкция. Възложител, който измени договор за обществена поръчка извън изредените по-горе случаи, се наказва с имуществена санкция в размер от 15
000 лв. до 50 000 лв. или с глоба в размер от
3 000 лв. до 10 000 лв., а лицето по чл. 8, ал.
2 или ал. 3 от ЗОП - с глоба в размер от 3 000
лв. до 10 000 лв.
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Изводи и препоръки
С приемането на Република България в
Европейския съюз обемът на средствата, разходвани чрез обществени поръчки нарасна значително. Това налага АОП, Управляващите органи и Междинните звена по Оперативните
програми заедно с органите за контрол да работят в по-тясно сътрудничество, за да се предотвратят недобросъвестните прояви на възложителите и да се гарантира законосъобразност
при провеждането на процедурите.
Ако разглеждаме контролът от гледна точка на времето на неговото осъществяване, той
може да бъде предварителен, текущ и последващ. Основните форми на контрол съгласно
времевия признак се определят от състоянията
на подготовка, протичане и завършване на процесите.
Предварителният контрол се проявява в
подготовката на процеси и процедури и създаване на подходящите условия за тяхното протичане. Този вид контрол има в най-голяма степен профилактичен и превантивен характер. В
случая предварителният контрол следва да се
проведе преди възлагането на поръчката (преди
подписването на договора).
От съществено значение е и текущият контрол. Той се осъществява едновременно с протичащата дейност. Текущият контрол следва
последователността на процесите, операциите,
различното поведение на системите в средата.
Накрая се осъществява последващият контрол. Той се проявява след събитието – след
като процесите вече са завършили и резултатите са налице.
Ролята на предварителния и текущия контрол при провеждане на процедури за обществени поръчки, т.е. преди фактическото възла-

гане на поръчката от страна на възложителя и
разходване на средствата, е от изключително
значение.
Най-общо казано контролът е способ за
ограничаване на случаите на незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични
средства и на корупционни практики. Осъществяването на адекватен и навременен контрол от
страна на компетентните органи ще доведе до
икономично и ефективно използване на публичните средства и постигане на определените
цели в съответствие с правилата за изразходване на бюджета и други публични средства. Затова трябва постоянно да се извършва преглед
и анализ на системата по осъществяване на
контрол – особено предварителен и текущ, и да
се вземат мерки във връзка с нейното оптимизиране. Органите натоварени със задачата за
осъществяване на контрол следва периодично
да определят силните и слабите страни на
действащата система за контрол. С цел подобряването й следва да се въвеждат добрите
практики и да се изключват или променят проблемните области. За тази цел трябва да се разработи и въведе подходяща методология за
провеждане на ефективен контрол на процедурите за обществени поръчки.
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ROLE OF CONTROL IN THE CONDUCT OF PROCUREMENT AND COMMON
PROBLEMS
Georgi Stanev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The procedures for conducting public procurement have been identified as one of the activities of each
government, the most vulnerable to corrupt practices. As a major interface between public and private sector
contracts provide numerous opportunities for participants from both sectors to shift public funds into private
profits. The purpose of this report is to examine the problems encountered in supervising the conduct of public
procurement. The implementation of adequate and timely monitoring will lead to economical and efficient use of
public funds and achieving set goals in accordance with the rules for spending the budget and other public funds.
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Резюме
Преминаването от традиционните хартиени регистри към водене на централизирани електронни такива е
свързано със значително ускоряване на процедурата по търговската регистрация и създаване на надеждна регистърна система за получаване на актуална информация, която от своя страна благоприятства развитието на
стопанската дейност. Целта на настоящата статия е да се анализират основните предстоящи промени в правния режим на търговския регистър, като се подчертае значимостта на публичността му и необходимостта от
защита на личните данни.
Ключови думи: търговски регистър, защита на личните данни, Агенция по вписванията, публичност на
търговския регистър.
Key words: trade register, personal data protection, Registry Agency, publicity of the commercial register.

Увод
С приемането на Закона за търговския
регистър [8] бе хармонизирано българското
търговско законодателство с европейското
общностно право в областта на електронната
търговия и в създаването на предпоставки за
установяване на прозрачна и унифицирана
практика. Въведени бяха изискванията на ЕС
възникващи във връзка с осигурен достъп по
електронен път до всички подлежащи на оповестяване документи, заложени в първата Директива 68/151/ЕИО, изменена с Директива
2003/58/ЕО и осъвременени с Директива
2009/101/ЕО. Вследствие на това в България
търговската регистрация се осъществява изцяло по нова процедура, която преобразува
регистърното производство от съдебно в административно [2].
Преминаването от традиционните хартиени регистри към водене на централизирани
електронни такива е свързано със значително
ускоряване на процедурата по търговската
регистрация и създаване на надеждна регистърна система за получаване на актуална информация, която от своя страна благоприятства развитието на стопанската дейност. С оглед на това е необходимо да бъдат направени
промени във вътрешното законодателство.
Целта на настоящата статия е да се анализират основните предстоящи промени в
правния режим на търговския регистър, като
се подчертае значимостта на публичността му
и необходимостта от защита на личните данни.
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1. Публичността на търговския регистър и защитата на личните данни
Съгласно чл. 2 от Закона за търговския
регистър (ЗТР), търговския регистър е единна
централизирана база данни, включваща вписаните обстоятелства и обявените актове. За
всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се води дело в електронен вид. В делото
се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат
да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца. Тази информация, въведена
и документирана по електронен път чрез сканирането й, съставлява архива на регистъра.
Воденето и съхраняването на данни от Търговския регистър, което представлява обработване на лични данни по смисъла на §1, т.
1 от допълнителните разпоредби на Закона за
защита на личните данни (ЗЗЛД), е правомощие на Агенцията по вписванията съгласно чл.
3, ал. 1 от ЗТР. Правомощията й по отношение неговото поддържане са регламентирани
със ЗТР, който прогласява неговата публичност. Тази публичност законодателят обвързва
с възможността всеки гражданин да има право на свободен и безплатен достъп до регистъра и електронния образ на документите, въз
основа на които са извършени вписванията,
заличаванията и обявяванията, както и до
електронния образ на фирмените дела на
пререгистрирани търговци (чл. 11 от ЗТР).
Така на практика през 2008 година, базата данни реално стана достъпна в интернет,
достъпът се оказа неограничен и позволи на
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граждани, журналисти, юристи да правят
справки, преди да инвестират или да договарят с някой търговец. В тази връзка всеки може да иска или да извършва справки. В резултат, на което в Комисията за защита на личните данни са разгледани множество постъпили
искания относно публикуването на лични данни на определена категория лица в Търговския регистър. Това доведе и до множество
злоупотреби и кражби на фирми.
Предизвикателствата пред приложението
на правната уредба на ЗТР са големи, тъй като от една страна публичността на търговския
регистър е необходимост, която се налага от
стабилността и сигурността на търговския
оборот, но от друга страна тя засяга защитата
на информацията, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД. В този смисъл не са
изключени колизии [3] между правилата за
защита на личните данни и нормите, по които
се осъществява съответната дейност. В голяма част от случаите законодателството не
предлага нужните решения и на практика се
налагат промени в действащата уредба, които
ще бъдат предмет на изследване в настоящия
материал. Предстоящите промени би трябвало да конкретизират обема на достъпна информация и да определят границите на публичността, с което да се гарантира защитата
на личните данни.
2. Предстоящи промени в ЗТР свързани със
ЗЗЛД
На 13.10.2010 г. Министерски съвет
прие проект на Закона за изменение и допълнение на ЗТР, с който се създава по-подробна
законова дефиниция на понятието „търговски
регистър”.
Условно измененията в законопроекта на
Закона за търговския регистър свързани със
Закона за защита на личните данни биха могли да се обединят в следните групи:
Първата е свързана със защита на информацията, представляваща лични данни по
смисъла на Закона за защита на личните данни, като обстоятелствата и актовете, вписвани
и обявявани в търговския регистър, се оповестяват без тази информация. Изключение
прави информацията, за която със закон се
изисква да бъде оповестена [5, §1, чл. 2].
С предложения текст се дава възможност
на търговците сами да определят, кои от документите им представляват лични данни и на
практика по собствено желание и преценка да

предоставят съответните документи, като заличат от тях личните си данни. Възлагането на
заявителите да преценяват кои данни са лични
би могло да доведе до злоупотреби и до ограничаване на публичността на данните в търговския регистър.
Легална дефиниция на понятието „лични
данни” се съдържа в чл. 2, ал. 1 от Закона за
защита на личните данни, а именно: всяка
информация, отнасяща се до физическо лице,
което е идентифицирано или може да бъде
идентифицирано пряко или непряко чрез
идентификационен номер или чрез един или
повече специфични признаци.
Това понятие се употребява единствено
за физическите лица и обхваща на първо място „идентификационен номер” и „специфични
признаци”, които са свързани с физическа,
физиологична, генетична, психологическа,
икономическа, културна, социална или друга
идентичност на лицето (§1, т. 16 от допълнителните разпоредби на ЗЗЛД).
Данни относно физическата идентичност
са: имената, ЕГН, адресът, месторождението,
телефонните номера, паспортните данни на
лицето и др., под „икономическа идентичност”
се разбира имотното/финансово състояние на
лицето, участие и/или притежаване на дялове
или ценни книжа в дружества и др., а в понятието „социална идентичност” се включват
произход, навици, образование, допълнителни
квалификации, предходна трудова дейност и
др. [1].
Чрез информацията, отразена в сканираните документи, подадени от физически лица
в качеството им на представители на търговци, подлежащи на регистрация и/или пререгистрация съгласно Закона за търговския регистър, същите могат да бъдат еднозначно
идентифицирани от всяко лице при достъп до
търговския регистър. Публично достъпни в
електронния образ на фирмените дела са:
единен граждански номер, място на раждане,
постоянен/настоящ адрес, копия на лични
карти, документи за собственост на моторни
превозни средства, актове за брак и нотариални актове. В този смисъл съхраняваните в
търговския регистър данни за физическите
лица са лични данни [4] съгласно определението на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на
личните данни.
Определението на понятието „лични данни” е изключително широко и съгласно чл. 1,
ал. 6 от ЗЗЛД, условията и редът за обработ169
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ването на единен граждански номер и на други идентификационни номера с общо приложение се уреждат в специални закони. Следователно, в специалните закони законодателят
е този, който определя кои категории лични
данни следва да бъдат публични.
Правноиндивидуализиращите белези на
юридическите лица са наименование, единен
идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление по смисъла на ТЗ и не попадат под защитата на Закона за защита на
личните данни. Те са публични данни след
вписване на дружеството в търговския регистър, тъй като в него се регистрират търговци,
а не физически лица.
От така предложената промяна може да
се заключи, че търговците, при вписването им
в търговския регистър ще трябва да намерят
баланс между обстоятелствата, които задължително трябва да бъдат известни на обществото и обстоятелствата, които представляват
лични данни, които не е желателно да фигурират в основната част на търговския регистър. Би следвало намирането на необходимото равновесие между конкуриращите се права
на достъп и защитата на определени данни да
се възложи на компетентния орган – Агенцията по вписванията, а не на една от засегнатите
страни, в случая търговците.
В тази връзка считаме, че защитата на
физическите лица при обработването на техните лични данни и контрола при осъществяване на достъпа до тези данни от онлайн регистъра, следва да се осъществява поефективно от компетентния орган, като бъде
премахната ненужната информация (копия на
лични карти, актове за брак, нотариални актове, документи за собственост на моторни
превозни средства) и по този начин ще се избегнат противоречия между конкретни приложими закони.
Втората е свързана с правото на свободен и безплатен достъп до базата данни на
търговския регистър. Агенцията по вписванията осигурява регистърен достъп до делото на
търговеца по два начина – след подаване на
молба и документ за самоличност или по
електронен път чрез електронен подпис или
цифров сертификат [5, § 2, чл. 11].
С това предложение за изменение на Закона за търговския регистър се въвежда ново
изискване за достъп, с цел превенция на злоупотребите с данните на физическите лица и
продажбите на фирми. Конкретната причина
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за тази промяна е необходимостта от защита
на личните данни. Осигурява се възможност
за техническа защита на оповестените в регистъра лични данни чрез проследяване на
потребителите на информация от търговския
регистър в случаите на констатирана злоупотреба с тези данни. Предлага се лицето,
което иска достъп до архивната информация
по партидите на търговците, да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров
сертификат, осигуряващ му уникална парола
или с документ за самоличност.
Следва да се отбележи, че идеята за ограничаване на достъпа до фирмените дела в
последните няколко месеца намери както
привърженици, така и противници. От една
страна е необходимо публично достъпните
данни да се ограничат до правноиндивидуализиращите белези на търговците, а именно:
наименование, дата на регистрация, седалище
и адрес на управление, а останалата архивна
информация, да е достъпна само чрез потребителско име и парола. По този начин ще се
създаде възможност да се следи кога и кой е
имал достъп до информацията.
Видно е от практиката, че не се осигурява достатъчно качествена защита на информацията, предвид значителния брой случаи на
жалби, свързани със злоупотреби с лични
данни, поради тяхната широка публичност в
базата данни на търговския регистър.
Показването на лични данни в онлайн регистъра е в несъответствие със Закона за защита на личните данни. В чл. 2, ал. 2 и чл. 21
от него е записано, че администраторът на
лични данни може да обработва и съхранява
такива, ако гарантира, че те не се използват
за целите извън обявените. В случая администратора (Агенцията по вписванията) не може
да гарантира на търговците, че обработените
лични данни и документи ще се използват само за целите, за които са събрани, тъй като
те са общодостъпни за всички. Също така не
е ясно с какво копията на лични карти и други
лични документи ще допринесат за целите на
търговския регистър.
Драстичното стесняване на кръга на правоимащите обаче е в разрез не само с традицията, но и със законови норми [6] - нарушават се чл. 41, ал. 1 от Конституцията на РБ и
чл. 10 от Европейската конвенция за правата
на човека.
Правото на лицата да търсят, получават и
разпространяват информация е установено в
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чл. 41 от Конституцията на РБ. Правото на
информация гарантира възможността на всеки да се информира за заобикалящата го
действителност, като включва задължението
на съответните държавни органи да осигуряват достъп до общественозначима информация.
От друга страна достъпът до търговския
регистър е публичен и следва да остане такъв
без каквито и да било ограничения, тъй като
основната му цел е общодостъпност на информацията и прозрачност на търговците.
Практиката сочи, че много са случаите, в които данните от регистъра служат за различни
журналистически разследвания или пък просто дават сигурност на търговците и техните
партньори, което всъщност представлява злоупотреба с личните данни. В същото време
обаче превръщането на единната публична
база данни в платена ще засегне правата на
потребителите за достъп до информацията и
ще доведе до рискове от непрозрачност и нестабилност в стопанската дейност.
Търговския регистър има за цел да направи основните данни за търговците известни
на трети лица. В този смисъл разпространяването в интернет на личните документи от търговския регистър е в противоречие със целта
на неговата публичност.
Като предложение de lege ferenda може
да се препоръча да не се ограничава достъпът
на търговския регистър, а да не се публикуват
в него конкретни документи като лични карти,
спесименти от подписи, удостоверения за
брак и нотариални актове, приложени по
фирмените дела. Тази информация не бива да
бъде обществено достъпна, тъй като това не
са обстоятелства, от които трети лица могат
да черпят права, а би довело единствено до
злоупотреби с тях. Достъп до тези документи
трябва да имат само длъжностните лица по
регистрацията на търговците, т.е. администратора на лични данни.
Третата промяна предвижда заявителят
да представя и преписи от актовете, подлежащи на обявяване в търговския регистър, в
които личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени [5, §3, чл. 13,
ал. 6, изречение трето].
Чл. 13, ал. 9 от сега действащия ЗТР,
урежда презумпцията, че когато в заявлението
или в приложените към него документи са
посочени лични данни, които не се изискват
по закон, се смята, че предоставилите ги лица

са дали съгласието си за тяхното обработване
от Агенцията и за предоставянето на публичен
достъп до тях. По този начин се изпълнява
изискването на чл. 4, т. 2 от ЗЗЛД физическото лице, за което се отнасят данните, да е дало изрично своето съгласие за обработването
и публичното им предоставяне. В този смисъл,
между правната уредба по ЗТР и ЗЗЛД не съществува противоречие [7].
Документи, които не се изискват задължително по закон, е възможно да са предоставени по погрешка, да съдържат лични данни,
чието разгласяване не се желае от лицето, за
което се отнасят. Подтикването към даване на
други данни, като такива от частния живот на
гражданите, които нямат нищо общо с търговската дейност, както и публикуването на
подобни данни, е нарушение на ЗЗЛД. Търговците и физическите лица трябва да получават пълна, лесно достъпна и разбираема информация относно това как данните им се
обработват, съгласно чл. 19 и 20 от ЗЗЛД.
Освен това събирането на лични данни трябва
да служи за легитимна цел и да не надхвърля
това, за което е абсолютно необходимо.
Все пак в момента по делата и електронния образ на документите, особено на пререгистрираните търговци, стоят лични карти,
електронни образци на подписите, както и
други лични документи (актове за брак, нотариални актове, документи за собственост на
моторни превозни средства), достъпът до тях
е свободен и всеки може да злоупотреби с тях.
А последващо заличаване на постъпилата вече информация в базата данни на търговския
регистър не се предвижда по ЗТР, което е в
противоречие със ЗЗЛД.
С промяната на чл. 13, ал. 6 от ЗТР част
от този проблем е решен. Донякъде е уредена
възможността за заличаване на личните данни,
но тя важи за търговците, които все още не са
се пререгистрирали. Така, че това е превантивна мярка, която ще заработи занапред.
По силата на чл. 28а от ЗЗЛД физическото лице има право да поиска по всяко време
от администратора - да заличи, коригира или
блокира негови лични данни, обработването
на които не отговаря на изискванията на този
закон. Това право се упражнява директно с
писмено заявление до администратора на
лични данни.
С оглед защитата на личните данни на
физическите лица, би следвало да се обмисли
подобна възможност за уреждане на процеду171
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ра, според която подобни документи да могат
в последствие да бъдат заличавани от електронното досие на търговеца.
Заключение
В заключение, може да се посочи, че основната услуга предоставена от електронния
регистър трябва да съдържа и съхранява данни за търговците, която да включва както информацията за правната им форма, седалище
и техните законови представители, а също и
да предоставя тази информация на обществеността. Търговския регистър трябва да е публичен дотолкова, доколкото да е ясно има ли
такъв правен субект. Затова не бива да се ограничава неговата публичност както предлага
предложения проект за изменение и допълнение на ЗТР, а би трябвало достъпът до лични
данни да имат само длъжностните лица по
регистрацията (администраторите на лични
данни). При възникване на спор между търговци или в случай на извършено престъпление, заинтересованите лица трябва да имат
възможност да се снабдят с копия от документите на търговците или техния електронен
образ.
Като цяло, въвеждането на търговския
регистър като единна централизирана електронна база данни е необходимост, както от
гледна точка на хармонизацията на нашето

законодателство с европейското, така и от
чисто практическа гледна точка, доколкото ще
способства за улесняване на търговските отношения у нас, а и вече в рамките на ЕС.
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UPCOMING AMENDMENTS TO THE COMMERCIAL REGISTER AND PROTECTION OF
PERSONAL DATA
Zhivka Mateeva
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The transition from traditional paper records to centralized electronic records is associated with a significant
acceleration of the procedure for business registration and an establishment of a reliable registration system for
obtaining of relevant information that fosters business. The paper’s purpose is to analyze major upcoming changes
in the legal regime of the commercial register and to emphasize the importance of publicity and its need for privacy.
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