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5/2012) от научното списание „Управление и
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университет и редакционната колегия на списание
„Управление и устойчиво развитие”, изпълнява
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списание
„Управление и устойчиво развитие”.
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устойчиво развитие”, рецензирани научни статии,
на заявили, но неуспяли да вземат участие наши
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for

sustainable

You hold serial 36th volume (number 5/2012) of
scientific journal “Management and sustainable
development”, published since 1999 from Faculty
of Business Management at the University of
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In this volume you can find the integral text of
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Journal
“Management
and
Sustainable
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“Management and Sustainable Development”.
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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ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И РАЗЛИЧНОТО МИСЛЕНЕ
Стоян Транев
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
Резюме
Този доклад е опит да се разгледа накратко влиянието на кризата върху развитието на социалния живот.
Кризата, като глобален проблем е представена в адекватен план. Промените и на американското и на европейското управление показват, че се правят опити и се търсят подходящи модели за стабилизиране. Целият
този стремеж доказва, че кризата тръгва от деформация в икономическото мислене и пътят за излизане от нея
е свързан с развитието на нови и различни идеи, доказващи, че верният път е коренна промяна в мисленето, а
от там и в моделите за обществено-икономическо развитие.
Ключови думи: криза, социално управление, модел, деформация.
Key words: crisis, social management, model, deformation.

Увод
Цел на настоящият доклад е да докаже, че
има пряка зависимост между кризата в мисленето и кризата в света на икономиката.
Задачите залегнали за разрешаване в доклада са свързани с отговора на въпроса кризата
ли променя мисленето, или промяната в мисленето провокира финансово-икономическата
криза.
Методите, които спомагат да реализацията
на целта са предимно аналитични.
Светът е в криза. Банална констатация, произтичаща от това, че икономическите кризи са
явление, типично за съвременните пазарни
икономики. През последните два века икономиките на Европа и Северна Америка са преживели около 20 периода на криза. Кризисните
отражения винаги са били сфера на оживени
дискусии сред специалистите. На някои от основните измерения на настоящата световна
икономическа криза и на нейното отражение
върху управленското мислене е посветено
следващото изложение.
Аспекти на глобалната икономическа криза
През последните 150 години направените
анализи сочат [1], че икономическите кризи
могат да бъдат свързани с рецесия или пък да
са само финансови. Можем да кажем, че сегашната икономическа криза започва и се очаква да интензифицира в следната хронология.
Кризата бележи началото си в САЩ през
2008г. и хронологията й е следната:
а) Регистрирани са нарастването на инфлацията и нестабилност на фондовите
пазари;
б) Започва спад на производството и криза
в търговията;

в) Наблюдава се прехвърляне на кризата в
„новите” икономики чрез съкращаване
на производството;
г) Намалява обема на продажбите.
Всичко това води до сривове на фондовите
борси, нарастване броя на безработните и огромен спад в потреблението.
Очаква се последиците от стопанската дестабилизация да бъдат много големи. Съществуват оптимисти в аналитичните среди, за които
Кризата още може да бъде овладяна, защото
това поколение разполага с човешки, финансови и технологични средства, за да направи така,
че тя, кризата да се възприеме и тълкува в бъдеще само като грешка на растежа.
Сериозността на заплахите, надвиснали над
световната икономика и теоретичният анализ,
който бе направен, доказват необходимостта да
бъде приложена стройна програма във всички
страни, особено в онези, където отклоненията
на пазарите на капитали предизвикаха големи
щети. Тази програма трябва да има еднаединствена амбиция: уравновесяване мащабите
на държавите, континента и света на властта на
пазарите с тази на демокрацията. И преди
всичко уравновесяване на властта на финансовите пазари чрез тази на правовата държава.
Спешно е нужно да се говори не за валутите,
макар че стабилизирането на долара ще стане
актуално и че един ден – по скоро, отколкото
се предполага ще се наложи създаването на
единна световна валута. Доста други въпроси,
много по-належащи, изискват серия от реформи, ако искаме да избегнем депресията.
Съвсем логично би трябвало да се започне с
въвеждането на едно по-взискателно управление на глобалната финансова система, за да се
създадат отново в нея прозрачност и доверие.
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Някои ще възроптаят срещу неизбежната опасност от още една бюрокрация. Грешат: всяка
човешка организация – била тя предприятие, а
още повече банка – е „бюрокрация”. Въпросът
е в услуга на кого тя действа и дали е достатъчно контролирана, за да изпълнява функцията си по най-ефикасния начин. По отношение
на финансите всичко случило се досега показва,
че една непрекъснато адаптирана към изобретателността на пазарите и на развитието на
технологиите регулация трябва да ограничава
риска, необходим за растежа, без при това да
го елиминира.
Сега повече от всякога се нуждае от това
стотици милиони съзидатели, новатори, предприемачи да могат свободно да поемат рискове,
доколкото това не застрашава свободата на
другите. Но естествено никой не би могъл да
вярва, че финансовият капитализъм сам ще
стане по-нравствен: сега той е готов на всичко
или на почти всичко данъкоплатците да са достатъчно уплашени за собственото си бъдеще,
за да приемат без много да роптаят да финансират грешките му. Проблемът не е капитализмът да бъде направен „по-нравствен”, а да
се постави в рамките на правова държава.
Всичко, изложено досега, доказва, че контролът на финансите е функция от обществен
интерес, която не трябва да бъде оставена дори
отчасти в ръцете на частния сектор, нито дори
само на едно правителство, което би могло да
наложи правила, отговарящи на собствените му
интереси, но катастрофални за останалите.
Един световен правилник, подробен и непрекъснато подлаган на корекции, би трябвало да
позволи да се изпреварват неравновесията, за
да се избегне обществени фондове да бъдат
използвани за рекапитализиране на банките.
Време е да се разбере, че тази криза може да е
шанс за спасение на света, последна тревога
преди катастрофата, към която ни тласка анархистичната глобализация. Време е да си зададем следните няколко прости въпроса:може ли
да се направи в световен мащаб нещо, което в
даден момент е било успешно в мащабите на
отделни държави? Трябва ли да се създаде на
световно равнище една кейнсианска държава?
Трябва ли да се насърчава един разточителен
на ресурси световен растеж, или пък да се
предпочете слаб растеж по екологични съображения.
В съответствие с предходния анализ трябва
да се сложи ред във всяка национална икономика и най-напред в онази, откъдето тръгна
8

всичко – американската икономика. После да
се въведе наднационална регулация и управление. И накрая да се предприеме реализирането
на големи световни проекти с цел преориентиране на растежа. За да се направи това, трябва
да се вземе решение за описаните по-нататък
мерки във възходящ ред на трудностите в прилагането им, който за съжаление е в обратна
пропорционалност на тяхната крайна наложителност [2]. Само изброяването им е достатъчно да покаже до каква степен сегашните дебати
са далеч от това :
1. Въвеждане на нов икономически ред
Кризата изисква във всички страни да се
внесе ред в публичните финанси. Като се започне от страната, откъдето тръгна всичко и
където всичко се връща – САЩ. Президентът
Обама пое властта в момент, когато всеки
американец осъзнаваше, че се отваря дълбока
и тежка криза. Обама ще трябва да приложи
глобална програма за икономическо съживяване, което всички останали страни ще трябва да
адаптират към тяхната специфична ситуация.
Осигуряване на капитал на малките и средните
предприятия за тяхното модернизиране. Въвеждане в САЩ на система за социална защита,
която гарантира доходите при болест и поема
разноските за здравеопазване; както и увеличаване на продължителността на помощите при
безработица.
2. Оптимизиране на европейската съгласуваност
Европа ще трябва във всяка от страните
членки на Евросъюза да приложи по-горе изброените реформи и да се сдобие със специфични инструменти за регулация. Разбира се,
европейците вече разполагат с единна валута,
която се оказа невероятно полезна в последните месеци; и с обща политика за конкуренцията,
която би трябвало да се прилага и в банковата
сфера [3]. Страните членки на Евросъюза или
поне онези от Еврогрупата би трябвало да създадат институции на общността (а не само
мрежа от национални регулаторни инстанции),
способни да надзирават всички европейски финансови играчи (дори и преди всичко онези,
които не са банки), да забранят на техните финансови институции да работят с офшорни финансови центрове и данъчни райски кътчета,
разположени извън Евросъюза, и да забранят
според общи за всички дефиниции тази или
онази практика в рамките му.
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3. Иницииране на световни инфраструктурни
проекти
Една глобална икономика, системно уредена
и регламентирана, би могла да страда от същите кризи, като онези, които крайният либерализъм предизвиква във всяка страна. За да се
избегне подобен резултат, ще трябва да сме в
състояние да впишем тази стъпка в рамките на
истински обществен проект в служба на истинските хора и да дадем на една световна държава средствата, далеч по-големи от онези, с които разполага сегашната Световна банка, да организира социална справедливост и да инициира големи инфраструктурни проекти в международен мащаб. Тези големи проекти ще трябва да помогнат за мащабно преориентиране на
икономиката към незамърсяващи дейности,
към възобновяемите енергии, телекомуникациите, градските инфраструктури. Те ще трябва
да допринесат специално за развитието на частни информационни мрежи. Тези работи може
и допълнително да се ускори, като се финансират от нововъведената такса върху емисиите
на парниковите газове.
4. Нов прочит на търсенето и предлагането
Когато говорим за криза на търсенето или
продажбите, първо трябва да се уверим, че
разбираме взаимоотношението между предлагането и търсенето – и само тогава ще можем
да вземем най-подходящите решения. За да
вникнем в настоящата ситуация, нужно е първо
да разгледаме отношението между търсенето и
предлагането по време на последния икономически бум. Тогава на много пазари търсенето
надвишаваше предлагането (наличния производствен капацитет). Дисбалансът е илюстриран на фиг. 1.

Фиг. 1. Търсене и предлагане през последните периоди на икономически бум (Търсене - 110, Предлагане - 100)

Пазарната ситуация, при която търсенето
значително надхвърля предлагането, се нарича
„пазар на продавачите”, на който се наблюдават следните последствия и поведенчески модели:
- Тъй като производството не може да се
справи/насмогне на търсенето, сроковете на доставка се увеличават. В резултат
на това доставките стават изключително
важен критерий за клиентите.
- Мениджмънт екипите фокусират вниманието си върху отстраняването на затрудненията в производството и веригата
за доставки. Въпроси като ориентация
към клиента, обслужване или резервни
части остават на заден план.
- Лесно се внедряват ценови увеличения и
цените се повишават. Фактът, че търсенето надвишава предлагането показва,
че пазарните цени са твърде ниски, а
компаниите не се възползват в пълна
степен от възможността за повишаване
на цените.
- Задачата на търговските отдели е понятна и тривиална – те просто „разпределят” продуктите.
- Съществува опасност от възприемане на
„арогантно” поведение към клиентите от
страна на търговците, в отговор на което
клиентите си отмъщават, когато икономическия ръст замре и отстъпи място на
последваща криза.
В един съвършен свят при адекватен пазар
търсенето и предлагането естествено са в пълно равновесие. В действителност обаче това
рядко се случва. В повечето случаи икономическият капацитет е или недостатъчен, или излишен. Равновесието се постига много рядко и
е изключително краткотрайно [4].
В настоящата икономическа криза спадът в
търсенето регистрира сгромолясване и то внезапно, че и в огромни, невиждани мащаби. За
целите на нашия анализ, нека приемем, че когато икономиката поема надолу, търсенето
спада от 110% на 75% (при 100%=дългосрочно средно търсене). В сравнение със стойността си от 110% по време на икономическия
бум, търсенето пада с 32%; в сравнение с дългосрочната средна стойност, спадът е 25%. В
настоящата криза за много индустрии и компании това са реалистични величини. Едновременно със спада на търсенето, предлагането
или производсвеният капацитет останаха непроменени на 100%. Според Международния
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Стоян Транев

валутен фонд през първото тримесечие на
2009г в САЩ оползотворяването или използването на капацитета е 69% (най-ниската стойност от въвеждането на този индикатор през
1967г.), а в Европа 75%. Показаната на фиг. 2
ситуация е много близка до действителната.

шенстване на методологията за измерване на
финансовия „стрес”, както и на „заразата” с
криза на реалната икономика [6]. При сравнения само на база на данни за САЩ съвременната криза изглежда по-малка по дълбочина на
спада. Нобеловият лауреат за 2008г. Кругман
[7] сравни Великата депресия и съвременната
криза на база на данни за САЩ и направи извода, че настоящата криза е само на половината
от величината на Великата депресия. Тази
оценка само може да бъде потвърждение на
факта,че съвременната глобална криза различна от всички досегашни кризи, поради високата
степен на взаимозависимостите на финансовите пазари на САЩ със световната икономика.

Фиг. 2. Спад в търсенето по време на криза (Търсене – 75, Предлагане - 100)

Какви са последиците от тази драматична
промяна? Пазарът, който преди беше пазар на
продавачите, сега определено е „пазар на купувачите”. С други думи, от търговците властта
изтича в ръцете на клиентите.
- Компаниите не оползотворяват напълно
капацитета и служителите си, което води
до съкращения, намаляване работното
време и т.н.
- Натискът за понижаване на цените се
усилва – клиентите се възползват от повишената си покупателна способност, а
конкурентите взаимно подбиват цените
си. Натискът за понижаване на цените се
катализира и от вътрешната необходимост на компаниите да се освободят от
натрупаната стока.
- Повишен е натискът върху търговските
отдели, които трябва да се стремят към
увеличаване на продажбите. Колебанието и нежеланието на клиентите да правят
покупки диспропорционално затруднява
постигането на планираните продажби.
Горният анализ подчертава как настоящата
икономическа криза, характеризираща се от
прекомерно предлагане и недостатъчно търсене силно засяга всички бизнес аспекти и фактори на печалбата [5].
Когато се прави анализ на настоящата криза
и се съпоставят фактите с кризата, известна
като „Голямата депресия” се откриват и различия и определени сходства. Има различия в
оценките, те се дължат на дълбочинния развой
на кризата в областта на световната търговия и
финансите в сравнение с Великата депресия.
При това тези оценки се съпътстват с усъвър10

Фиг. 3. Сравнение на сриват на фондовите борси в
света по време на Великата депресия (юни 1929 г. октомври 1933 г.) и по време на Глобалната финансова криза (април 2008 г. - април 2009 г.).

На фиг. 3 е видно, че сравнението между
сриват на фондовите борси в света по време на
Великата
депресия
(юни
1929-октомври
1933г.)и по време на Глобалната финансова
криза (април 2008 г. - април 2009 г.) показва
по-рязък спад при съвременната криза, което е
проява и на спада на курса на ценните книжа в
световен мащаб. През 2009 г. глобалната финансова криза продължава да подрива ликвидността на банки и финансови институции, като
засяга и всички останали сегменти на финансовите пазари. Неликвидността на длъжници,
както и срива на цените и пазарите на активи
доведе до верижни банкови банкрути, борсови
и финансови кризи в САЩ, Великобритания,
Исландия и др. страни. Възникна остра необходимост от международно сътрудничество за
интервенции на пазарите за излизане от кризата
като националните антикризисни политики и

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И РАЗЛИЧНОТО МИСЛЕНЕ

подкрепата с публични средства от държавните
бюджети остават и досега най-важният антикризисен механизъм.
Аналогично погледнато развитието на настоящата световна икономическа криза до този
момент показва, че тя е тежко изпитание за
икономиките на всички страни. Ориентацията
на върхово управленско ниво, засилваща държавна намеса и съвместни действия на засегнатите страни в рамките на обща антикризисна
политика, е израз на творчески и комплексен
подход при намирането на оптимални решения
за нейното преодоляване.
Знанието и усъвършенстването ще са решаващи за по-безболезнено излизане от икономическата криза, за професионално овладяване
на процесите, за синхрон в развитието на секторите
в икономиката. Отражението върху
икономическото мислене от глобалната криза
ще ни помогне и дори когато сме относително
добре, да мислим за предстоящите спадове в
икономиката, да усещаме техните симптоми.
Защото е ясно, че икономическите кризи са
обективни, те се случват независимо от волята
на човека. Но нашата роля е, да се предпазим,

да намалим отрицателните ефекти, да ги направим по-леки и поносими за икономическите
субекти и за икономиката като цяло.
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THE ECONOMIC CRISIS AND THINKING DIFFERENTY
Stoian Tranev
Prof. d-r Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria
Abstract
This report is an attempt to briefly examine the impact of the crisis on the development of social life. Crisis as
a global problem is presented in an adequate plan. Change and the American and European management shows
that trying and looking for suitable models for stabilization. All this effort proves that the crisis started from deformation in economic thinking and way out of it is related to the development of new and different ideas, proving
that the right way is a radical change in thinking, and thus models for socio-economic development.
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СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПАРТНЬОРСТВО: ПОГЛЕД КЪМ ЕВРОПА 2020
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Резюме
Социалната икономика представлява 10% от бизнеса в Европа и обединява 6% от общия брой заети. Интензивното й развитие и мащабът на постигнатите резултати, доведе до значителни промени в облика на политиката провеждана от Европейския съюз, добили конкретни измерения през 2009 година с приемането на резолюцията за социалното предприятие от Европейския парламент. В тази насока, цел на настоящият доклад е
да изследва потенциала на функциониращите предприятия в сферата на социалната икономика в България,
както и да оцени капацитета им за преодоляване на задълбочаващата се икономическа и социална криза. Ролята на социалните предприятия в рамките на стратегия Европа 2020 е отразена в първата част на доклада, където е подчертана необходимостта да се институционализира разнообразието от форми в сектора с цел гарантиране на устойчив модел и социална рамка. Във втората част, социалните предприятия в България са представени в конкретиката си на иновативен подход, основан на общите характеристики и ценности, които трайно
се асоциират с интереса на техните членове за икономически успех и демократично управление. В този контекст е представен капацитета на предприятията да постигнат икономическа, социална и териториална интеграция и да подсигурят по-устойчив темп на развитие на местно ниво. В третата част са предложени конкретни
параметри на институционалната рамка, в границите на които ще се стимулират възможностите и потенциала
на социалните предприятия, както и ролята им при формиране на социалния модел на национално ниво.
Ключови думи: социална икономика, институционален модел, социални предприятия.
Key words: social economy, institutional model, social enterprises.

Увод
Разширяването на Европейския съюз постави на преден план конституционната асиметрия
между пазара и социалната политика. Поради
тази причина възприемането на т.нар. „Открит
метод на координация” имаше като основна
цел да намали различията между социалните
слоеве и да се фокусира върху въпроси, касаещи политиката по заетостта и социалната защита. Балансът между икономическото развитие и социалната солидарност получава формална дефиниция през 2006 г. с концепцията
за Европейския социален модел и неговите
принципи за икономическа и социална взаимовръзка. През 2009 г. Лисабонският договор
вече е факт, но независимо от това социалната
проблематика не получава задоволителен анализ, както и подходяща стратегия за приложение. Основните критики са посочени в Policy
Network project on the Future of the European
Social Model (ESM) и целите на проекта:
да дефинира източниците на структурните промени в Европейското общество, и
да обобщи най-добрите практики за
последните 15 години, с цел да предложи систематичен поглед върху развитието на обществото.
Очевидно общата идея за Европейски социален модел не предлага универсално средство
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за социалното благополучие, а по-скоро генерира ценности като социална солидарност,
включване и подкрепа. Независимо от това
различията в отделните страни-членки на Европейския съюз съществуват, и тези различия са
по-ясно откроими, когато сравнението се осъществява на базата Източен и Западен блок.
1. Социална икономика – характеристика на
различията
През 2001 г. Европейската комисия предлага Бялата книга за Европейското управление, в
която на преден план е представена идеята за
по-активното обществено участие при формулирането и приложението на Европейската политика. Въвеждането на тази промяна е възприета като обща кауза, която обединява усилията в добре структурирана мрежа от Европейски институции, централизирано управление,
регионални и местни власти, както и представители на обществените групи. По този начин
се гарантира както ефективността на предложените механизми, така и организирането на
систематичен диалог между участващите страни. Като имаме предвид, че този процес се основава на реципрочност и двустранно поемане
на отговорност и ангажимент, очакваната инициатива от страните-членки на Европейския
съюз е разпределяне и използване на регионалните и местните ресурси, както и представяне-

Дарина Заимова, Евгени Генчев, Христо Момчилов

то на договорните споразумения като надежден
механизъм между институции и общество.
И тъй като Бялата книга за Европейското
управление е насочена към гражданското общество, е необходимо да се даде и точно определение относно съдържанието на понятието.
Съгласно позицията на Европейската и Социална Комисия, организациите на гражданското
общество включват: социалните предприятия,
неправителствени организации, организации
създадени от самите членове на дадена общност, които най-общо имат за цел да удовлетворят конкретни социални потребности на своите членове и на обществото като цяло. Интерпретацията за гражданско общество се свежда
до колективно понятие за всички видове социална дейност, предприета от индивиди или групи от индивиди, която не се ръководи от държавата и не произтича от нейни инициативи.
Интересен момент е интерпретирането на
гражданското общество, по отношение на тенденциите за развитие, в страните от Източна и
Западна Европа. Основният въпрос, стоящ пред
Западна Европа и САЩ е как хората да укрепят
чувството за солидарност и да подсилят социалните връзки. За страните от Централна и Източна Европа проблематична тема е как да се
прекъсне връзката с централизираният начин на
управление, наследен от комунистическия режим. Нещо повече – липсата на доверие в инс-

Регион
Селски райони
Междинни райони
Урбанизирани райони
Общо

титуциите или в стабилно гражданско общество
е се явява значителна пречка в процеса на присъединяване към Общността.
2. Проблеми на обществото в България
Къде се намира страната ни в този процес
на обществено изграждане и взаимодействие?
Проблемите, които следва да бъдат решени се
оказаха динамична променлива с интензивен
темп на промени по отношение на обхват и
степен на важност. За последните две десетилетия ниската степен на социализация на икономическия растеж в България доведе до нарастване на социалната поляризация и не промени нивото на бедност. Редица причини могат
да бъдат изтъкнати в тази насока. На първо
място – категорията на хората, живеещи под
прага на бедност или в неравностойно положение няма конкретен профил. Този факт стана
по-явен с нарастващите негативни последици от
икономическата криза. Тази група е високо диверсифицирана и обхваща хора с различно образование, пол, възраст, религия и етнос. Образователният статус в селските райони е значително по-нисък, отколкото в урбанизираните
части на страната – нивото на необразованост
е два пъти по-високо (1,7% от населението
между 25 и 64 години). Повече от половината
от населението в тези райони няма гимназиална подготовка (Табл. 1).

Табл. 1. Характеристика на населението
Икономически активно
Заети
население
Хиляди
(%)
Хиляди
1850,6
57,5
1624,0
878,1
26,4
764,3
593,3
17,9
533,9
3322,0
100,0
2922,0

в България по региони
Степен на икономическа активност
(%)
(%)
55,6
47,9
26,2
49,9
18,3
56,1
100,0
49,7

Ниво на
заетост
(%)
42,1
43,4
50,5
43,7

Източник: НСИ. 2009.

По-високото ниво на дългосрочна безработица се обяснява най-вече с ограничените възможности за работа в отделните региони, както
и вариращото качество на работната сила. От-

Показател
Население
Бедни
Много бедни
Дял от населението (%)
Брой на бедните
Дял на бедните (%)

България
7322858
10,2
4,7
100
746932
100

носителният дял на бедни и много бедни общини е значително по-висок от техния кореспондиращ дял на население (Табл. 2).

Табл. 2. Ниво на бедност
Регионални
София
центрове
1019342
2687489
7,1
7,6
3,2
3,9
13,9
36,7
72373
204249
9,7
27,3

Общински
центрове
1432351
11,1
4,1
19,6
158991
21,3

Селски
райони
2184409
14,4
6,8
29,8
314555
42,1
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Брой на много бедните
Дял на много бедните (%)

344174
100

32619
9,5

104812
30,5

58726
17,1

(продължение)
148540
43,2

Източник: Доклад на Световната Банка. 2009.

Групите с риск от обедняване над средния
над средния за страната включва: индивиди над
64 години (15,6%), домакинства оглавявани от
жени и многодетни домакинства. Тези резултати посочват за един последователен процес –
ниското ниво на образование се асоциира с повисока степен на бедност. Процесът на обедняване се наблюдава като нарастващ феномен
сред общините в селските райони. Нещо повече
– ограничението в потреблението се намира в
пряка връзка с жилищната бедност. Повече от
50% от бедното население среща трудност при
обслужване на основни потребности по дом,
храна, облекло и електричество.
Друг фактор, който не би следвало да се
пренебрегва е ниското заплащане на труда.
Сравнителната статистика отчита, че рискът от
бедност сред безработните е висок с тенденция
към нарастване – за 2001 този риск е определен на 33,3%, докато през 2007 е изчислен на
37,9%. Най-тревожната характеристика е т.нар.
„култура на бедност” [6]. Общата тенденция за
високите индекси на бедност потвърждават
възможността бедността да се репродуцира
като социален феномен за следващите поколения и предполага голям риск от появата на
„второ поколение бедност”. Този проблем може да бъде разглеждан и от гледна точка на на
неефективно използване на публичните услуги
в социалната сфера и ниско ниво на социалните трансфери и субсидии.
Съществува значителна разлика между капацитета на индивидуалните социални системи
и институционалния инструментариум за намаляване на бедността. Нивото на социалните
трансфери – социални компенсации, помощи и
семейни надбавки е много ниско и неефективно, предвид тяхното разпределение между целевите групи. Като част от социалната политика, пенсионните плащания остават социалния
трансфер с ключова роля. Тези плащания имат
относително голям дял в общия приход на домакинствата – 22,1%, срещу 47,7% относителен дял на трудовите възнаграждения. Останалата част от социалните плащания имат незначителен принос за намаляване нивото на бедност. Ефектът от изплатените пенсии се изразява в намаляване на бедността от 40,5% до
17,2%, докато допълнителният ефект от оста-
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налите социални трансфери е намаляване нивото на бедност едва с 3,1%.
3. Модел на приложение в социалната икономика
Хронологията на мерките и механизмите в
държавната политика датира от периода 19992001 г. и Българският регионален инициативен
фонд (Regional Initiative Fund - RIF), финансиран от заема за обучение и иновации. Основната цел на RIF е да предпази доходите на населението и да отстрани негативния икономически ефект върху бедните и уязвимите социални
групи. През този период са финансирани седем
микро проекта с приблизителна стойност от
130 000 USD, като основната им цел е създаване на временна и дългосрочна заетост. Резултатите от изпълнението на тези проекти показват значителни пропуски в предприетите
инициативи, и по-конкретно:
- Ограничен брой от проекти с ясно
формулирани цели и контрол – което се
явява ключов момент при микропроектите;
- Липса на механизъм за привличане на
обществото като участник при избора и
приложението на проектите
- Ниско ниво на устойчивост на проектите.
Посочените проблематични области намират
отражение в редица документи. В Националния
план за борба с бедността и социалното
изключване
(2000-2005),
българското
правителство се ангажира с поддържането на
открит и интензивен диалог между обществото
и
хората
в
неравностойно
положение.
Наличието на значителни регионални различия
са адресирани и с Общия меморандум за
социално включване на Република България.
През 2005 г. Комитетът по управление на
проектите (Project Steering Committee - PSC)
одобрява
концепцията
и
обхвата
на
Демонстрационния
инициативен
фонд
(Demonstration Initiatives Fund - DIF). Фондът се
състои от три типа схеми за субсидиране, плюс
един допълнителен модул – проекти в
обществена
полза,
иновативни
проекти,
микрокредитиране,
и
обучение,
разпространение и систематизиране на получените
знания и опит в областта.
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Държавната политика пое посоката на
установяване на интегрирана политика по
социално включване посредством Националния
план за социално включване (2008-2010).
Основните моменти в политическия курс се
свеждат до: прекъсване на връзката между
бедността и социалното изключване между
поколенията; предоставяне на заетост за
младите хора; равни възможности за хората в
неравностойно
положение;
по-добро
управление на политиката по социално
включване; приложение на „Открития метод за
координация” в сферата на социалната
протекция.
Изводи и препоръки
Независимо от факта, че социалната политика в страната винаги е била обект както на
реформаторски инициативи, така и на критични
анализи, съществуват значителни ограничения
пред развитието и дейността на третия сектор и
по-конкретно на функциониращите социални
предприятия. На първо място, това е липсата
на конкретно определение за правния субект на
тези организации, който да обобщи разнообразието от юридически форми, които извършват
дейност в полза на обществото. Разбира се,
законодателството в България не е изключение
от правната уредба в редица европейски държави, където подобна конкретика също отсъства. Възможността организациите да извършват
дейност със социален ефект под различна юридическа форма, се възприема от редица специалисти в областта дори като предимство, използвайки спецификите на законодателството и
характера на извършваната дейност. На второ
място, отсъствието на регулаторен механизъм
за оценка и контрол на качеството на осъществяваната дейност поставя под съмнение, както
ефекта за обществените групи, така и начина
на разходване на отпуснатите средства (както
по Европейски фондове, така и донорски програми). Крачка напред е ISO 26000 – стандарта
за социална отговорност, с което значението на
понятието за социално отговорен бизнес [9].

Въпреки, че този стандарт дава ценни указания
във връзка със социално отговорното поведение и произтичащите от него действия, той не е
предназначен за извършване на сертификация
от трета страна. На трето място, може да се
постави неравнопоставеността както между
различните юридически форми, така и значителните разлики в организацията на дейността
на публичните и частни доставчици на социални
услуги. Разбира се, с посоченото не могат да
бъдат изчерпани всички ограничения пред организациите в третия сектор, но като цяло очертават необходимостта от институционален модел, чрез който да се регламентира механизма
на дейностите възникващи „отдолу-нагоре”.
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SOCIAL ECONOMY AND PARTNERSHIP: VIEW TO EUROPE 2020
Darina Zaimova, Evgeni Genchev, Hristo Momchilov
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
Social economy represents 10 per cent of the total business activity in the European Union, and 6 per cent of
the employment. Its intensive development and the provision of particular results and improvement of the community life were the basic accelerators for approving the resolution of the European Parliament for social enterprise in
2009. The paper aims to study the potential of the functioning enterprises in Bulgaria in the field of social economy and to assess their capacity to deal with the deepening economic and social crisis. The first part of the work
reflects the role of the social enterprises in the Strategy 2020 with the main focus on the necessity for institutionalizing the divergence of organizational forms in one particular model and sustainable framework. The second part
is devoted to development of the enterprises that could be traced back to the social sphere of interference and
their capacity to deal with issues with social, regional and infrastructural character. The last part of the paper provides the parameters of the possible framework, which stimulates the potential and the scope of the social enterprises in Bulgaria.
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ВХОДЯЩИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И КРИЗАТА В БЪЛГАРИЯ
(От „проблеми с алтернатора”1 до „холандска болест”2 и обратно)
Милен Велушев
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
Резюме
Входящите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в българската икономика играят важна роля за икономическия растеж и оформянето на икономическата структура. През изследвания период 1990-2010 г. входящите
ПЧИ способстват за стартиране на постсоциалистическата икономика чрез участие в приватизацията на индустрията. В резултат на българската банкова криза ПЧИ придобиват почти изцяло банковия сектор и стигат доминантна позиция в секторите на услугите като вътрешната търговия на стоки за крайно потребление например.
Със засилване на темпа на растеж на икономиката в периода 2000-2007 г., задвижван от повишените входящи
капиталови потоци, свързани с предстоящото приемане в ЕС и със засиленото банково кредитиране на потребителите, извършвано главно със средства на банката-майка, се увеличават входящите ПЧИ. Това налага създаването на нова стратегия по отношение на входящите ПЧИ.
Ключови думи: преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), входящи ПЧИ, икономически повишаване на производителността, експортноориентирани ПЧИ.
Key words: foreign direct investments (FDI), Inward FDI, economic growth, productivity improvement, exportoriented FDI.

В предните две десетилетия потоци от преки
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) навлязоха в
българската икономика в значими обеми. Найниското им ниво по данните за ПЧИ на БНБ е за
1996 г. и възлиза на 137,3 млн. евро а найвисокото е отчетено през 2007 г. и е в размер
на 9051,8 млн. евро. Това означава, че найголемия поток е 66 пъти по-голям от намалкия. Прираста на обема на входящите ПЧИ
в България следва световната тенденция на
значително увеличаване на потоците ПЧИ. Икономическия растеж на страната е повлиян от
присъствието им, най-малкото защото те участват в оформянето на структурата на икономиката като част от бруто капиталообразуването
или общо инвестициите. Бурното увеличаване
на входящите ПЧИ през втората половина на
последното десетилетие на двадесети век и

високите обеми на ПЧИ през шестте години до
приемане на страната в Европейския съюз създават условия за финансиране на по-скъпи и
по-мащабни проекти, които заемат важно място в българската икономика. Само факта, че
банковия пазар е не просто доминиран, а почти
изцяло контролиран от чуждестранни инвеститори, означава че дълговото финансиране (при
слаборазвит фондов пазар на корпоративен
дълг) на местните предприятия и дъщерните
дружества на чуждестранни инвеститори е контролирано от ПЧИ. Тоест българската икономика е неразривно свързана със състоянието
на световната икономика не само защото това
са пазари за българския износ, но и защото там
са страните на произход на входящите ПЧИ.
Транснационалните компании притежават така
наречените O-предимства3 или сбор от собст-

1
В поста от 10.03.2008 г. в блога си при електронното издание на в. New York Times. Пол Кругман говори за един от любимите си цитати на Кейнс, който описва Голямата депресия. Перефразирана тя гласи „имаме проблеми с алтернатора”
(Кейнс използва думата динамо) и означава, че всичко останало по двигателя на икономиката е наред, само една, но съществена част се е развалила.
2
„Холандската болест” е описана отлично в Corden, W. , Neary, J. P. Boom Sector and Dutch Disease Economics: Survey and
Consolidation. The Economic Journal. Vol. 92. No. 368. (Dec., 1982), стр. 825-848. Симптомите са: след внезапен прилив на
чуждестранни капитали в определен сектор на икономиката започва поскъпване на местната валута или в случай на валутен
борд, нарасналото предлагане на пари и съответно нараснало вътрешно търсене ще доведе до реално поскъпване на цените
на стоки и услуги, придружено с повишаване на разходите за труд. Това води до преминаване на работници от производствени сектори към сектора, който привлича прекомерното финансиране и води до поскъпване на продукцията и стагниране на
експортния сектор. Един от основните ефекти е деиндустриализацията. Нарича се холандска, защото гореописаните симптоми са забелязани при бързото нарастване на благосъстоянието на гражданите, свързано с експлоатацията на големи находища от природен газ през 60те години на 20 век в Холандия.
3
OLI-моделът е основата на еклектичната парадигма за световното производство на Дж. Х. Дънинг изложена в Dunning, J.
Towards an eclectic theory of international production. Journal of International Business Studies. Spring-Summer. 1980. стр. 931.
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вени за компанията конкурентни предимства
като нарастваща възвръщаемост от мащаба,
патенти, технологии и др. Притежанието на Опредимства означава, че те са конкурентоспособни на световните пазари, което им дава
възможност
да
се
възползват
от
Lпредимството да избират сред множество страни–домакини за базиране на дъщерното си
предприятие. Това решение не продиктувано
просто от желанието да създадат още едно
предприятие в местната икономика, а от множество местни фактори като достъп до пониски разходи за труд, достъп до специфични
за икономиката активи, знания или умения, до
изобилие от суровини и/или достъп до голям
вътрешен пазара, до възможност да елиминират високите транспортни разходи или бариерите срещу вноса, всички водещи до реализиране на икономии от мащаба за компанията
майка. В този смисъл условията, които страната-домакин предлага са съществени за локационния избор на дъщерното предприятие. С
промяната на структурата на местната икономика тези фактори или сравнителни предимства на страната-домакин се променят. При настъпване на подобни обстоятелства се проявява
основната разлика между транснационалните и
местните компании и тя е, че транснационалните търсят страна-домакин съобразно наличните
предимства, докато за местните, страната е
даденост и ще остане такава, докато не натрупат свои O-предимства. Това означава, че по
природа входящите ПЧИ са по-неустойчиви
„footloose”4 или „sticky” прилепчиви5. С влошаване на предимствата на страната-домакин
те имат избора да ликвидират местния си бизнес и да потърсят нова локация, като така минимизират риска за нарастващата възвращаемост от мащаба за транснационалната компания.
Настоящото изложение е разделено на три
части, които отговарят на трите етапа, през
които според нас премина нашата икономика.
Ще ги наречем така: 1. Проблеми с алтернатора, 2. Холандска болест и 3 … и обратно. Цел4

та ни е да опишем протеклите процеси и да ги
свържем с входящите потоци ПЧИ за да направим извод за ролята на им в развитието на българската икономика. В трите етапа се наблюдава известна последователност, която може да
се разшифрова като порочен кръг, мятане от
проблеми за пари към проблеми с прекалено
много налични пари. За да не се получи това е
нужна стратегия за завръщане към точката на
дългосрочно пазарно равновесие.
Проблеми с алтернатора
В началото на 90-те години на ХХ век българската икономика преминава през периода на
икономическо развитие на постсоциалистическите страни познат като „преход”. С този термин се описват пазарни провали, неустойчиви
правителства, липсваща икономическа политика и изобщо период, иронично описван като
„натрупване на първоначален капитал”. До
1993 г., когато плахо започва приватизацията,
индустрията на страната се състои главно от
държавни предприятия, работещи на загуба
заради загубени за неконкурентоспособност на
продукцията местни и външни пазари. Тези
предприятия се издържат главно от кредити от
близо 70-те новообразувани държавни банки.
По това време входящите ПЧИ търсят изключително висока доходност, за да компенсират
високия риск. Предпочитаният начин на чуждестранни инвестиции в индустрията е изкупуване на съществуващи предприятия чрез приватизация, защото условията наподобяват тези по
време на финансовата криза в Азия от 19971998 г. По време на тази криза се ражда термина „тотална разпродажба” (fire-sale), а именно - липсата на краткосрочен капитал6 в местните икономически агенти налага ликвидирането на множество активи във всички засегнати
икономики, което повлиява положително на
очакваната дългосрочна възвръщаемост на
входящите ПЧИ и те се увеличиха7. Подобно на
азиатските икономики, българската, заради
неразвитата си банкова система и несъществуващия фондов пазар не предлага много въз-

Терминът е използван в Flamm, K. The Volatility of Offshore Investment. Journal of Development Economics. Vol. 16. 1984.
стр. 231-248.
5
Терминът „прилепчивост” „stickiness” е използван в Narula, R., Dunning, J. Industrial Development, Globalization and Multinational Enterprises: New realities for Developing Countries. Oxford Development Studies. 28. 2000, стр. 141-167.
6
Поради провала на фондовите пазари и оттеглянето на големи капитали оттам.
7
Според Пол Кругмън поне част разпродадените предприятия не са преминали непременно у по-ефективни собственици, а в
собственици които са имали паричен ресурс: Krugman, P. Fire-Sale FDI, Capital Flows and the Emerging Economies: Theory,
Evidence, and Controversies. National Bureau of Economic Research. 2000.
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можности за финансиране, а когато го предлага то е скъпо. Ето защо дълго време, по същество цялото десетилетие до началото на ХХІ
век икономиката, заедно с политиците, първата
търсеща каквито и да е форми на развитие и
неспособна да направи големи по обем инвестиции в производствени мощности, а вторите,
политиците, търсещи собствени икономически
и политически дивиденти, считат, че приватиза-

цията, дори да е единственият начин за запазване и подобряване на индустриализацията на
страната, може да се проточи докато се намери подходящия, наричан още „стратегически”
инвеститор. В това време световните обеми
ПЧИ започнаха да проявяват удивителни темпове на растеж за сметка на обемите на международната търговия. Ето как изглежда това десетилетие общо за света (табл. 1).

Табл. 1. Избрани показатели за ПЧИ общо за света и международното производство 1990-2000
Стойност по текущи
Годишен темп на нарастване (проценти)
цени (млрд. евро)
Показател
1990
2000
1991-1995
1996-1999
1998 1999
2000
Входящи ПЧИ
256,762
1174,4
20,8
40,8
44,9
55,2
18,2
Входящ обем на ПЧИ1
2401,11
5834,14
9,3
18,4
19,8
22,3
21,5
Трансгранични сливания и пог191,936
1057,06
23,3
50
74,4
44,1
49,3
лъщания
Продажби
от
чуждестранни
6949,1
14488,3
10,5
10,4
18,2
17,2
18
дъщерни предприятия
Общо активи на чуждестранни
7301,2
19498,2
13,9
15,9
23,4
14,8
19,8
дъщерни предприятия
БВП изчислен по стойност на
27296,9
29471
6,3
0,7
-0,9
3,4
6,1
факторите на производство2
Бруто капиталообразуване
5721,22
5974,58
6,6
0,6
-0,6
4,3
Износ на стоки и услуги, несвързани с факторите за произ5568,69
6501,26
8,6
1,9
-1,5
3,9
водство
Източник: World Investment Report 2001. United Nations Conference on Trade and Development. United Nations. New York and
Geneva. 2001. стр. 10.
Изчисленията на автора с цел уеднаквяването на данните изразени в щ.д. с данните за българската икономика, изразени в
евро. Данните за историческия средногодишен валутен курс са взети от [fxtop.com/en/historates.php].
1
Обем на ПЧИ е стойността на дела от капитала и резервите (вкл. неразпределената печалба), собственост на компанията
майка, резидент на друга държава.
2
Този начин на изчисляване на БВП не отчита разходите за данъци върху собствеността, капиталови данъци и подоходни
данъци.

Това е и периода, в който българската икономика изостана от постсоциалистическите
страни от Средна и Източна Европа в развитието си, като причина за това са комплекс от
фактори, някои от които са хаотичната политика за привличане на ПЧИ и неразбирането на
ползата за страната-домакин. В края на десетилетието започва ускоряване на приватизацията,
но деиндустриализацията вече е започнала –

множество индустриални държавни предприятия са във фактическа несъстоятелност и не
представляват голям интерес за транснационални придобивания и сливания. Въпреки всичко по това време входящите ПЧИ нарастват
значително, като в периода 1996-2000г. наблюдаваме над петкратно увеличение на потоците. Нагледно това е представено в табл. 2.

Табл. 2. Нетни входящи преки чуждестранни инвестиции в България за периода 1996-20001
Период
1996
1997
1998
Финансова сметка, Преки инвестиции в страната, Реинвестирана
0,4
55,6
печалба
Финансова сметка, Преки инвестиции в страната
137,3 570,2 605,1
Финансова сметка, Преки инвестиции в страната, Дялов капитал
131,1 556,1 569,4
Финансова сметка, Преки инвестиции в страната, Друг капитал
6,3
13,7
-19,8

г. (млн. евро)
1999
2000
-34,7

62,8

866,0
527,9
372,8

1103,3
838,7
201,7

Източник: БНБ. [www.bnb.bg].
1
Изнесените тук статистически данни за България започват с данни за 1996 г., защото това е най-ранната година, за която
съществуват данни в електронните страници на БНБ и на НСИ.
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Това е периода, в който световните потоци ПЧИ, които всъщност представляват инвестиционните
планове на мултинационалните компании, започват да стават значими на фона на международната
търговия до толкова, че това предизвиква икономическата мисъл да започне да надгражда еклектичната парадигма на Дънинг, да започне да работи върху нова теория за международната търговия и
нова икономическа география. Тогава се появяват моделите „Близост-концентрация” и „Знаниекапитал”, всички заети със задачата да обяснят феномена на бурния ръст на ПЧИ в световен мащаб. Междувременно в България ПЧИ се насочват към индустрията, финансовото посредничество и
търговията. Така те спомагат оформянето на икономическата структура, която не се е променила
много и до днес. Отдолу представените данни за ПЧИ по икономически отрасли може да се добие
представа къде те са открили мотив да инвестират (табл. 3).
Табл. 3. Преки чуждестранни инвестиции в България по икономически отрасъл (в млн. евро)
Период
1996
1997
1998
1999
2000
Общо
137,3
570,2
605,1
866,0
1103,3
Здравеопазване и социални дейности
-0,1
-0,3
0,1
Финансово посредничество
168,7
103,0
17,7
Други дейности, обслужващи обществото и личността
0,6
-0,7
17,2
Преработваща промишленост
220,9
460,6
551,9
Хотели и ресторанти
18,4
22,2
10,7
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и
38,0
42,6
146,0
бизнесуслуги
Образование
-0,1
-0,3
1,7
Транспорт, складиране и съобщения
16,8
17,5
20,1
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
2,0
-4,9
-15,6
енергия, газообразни горива и вода
Рибно стопанство
0,0
0,0
0,0
Строителство
2,9
21,5
29,2
Некласифицирани
1,8
60,8
34,0
Селско, ловно и горско стопанство
7,8
2,2
0,0
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили
127,5
142,2
283,9
и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството
Добивна промишленост
0,0
-0,3
6,4
Източник: БНБ. [www.bnb.bg].

Прави впечатление, че входящите ПЧИ в отрасъла „Финансово посредничество” през 1998
г. са били почти равни на входящите ПЧИ в
отрасъл „Преработваща промишленост”, който
покрива целия спектър на промишленото производство. В последствие инвестициите в този
отрасъл са намалели за сметка на увеличаване
на ПЧИ в индустрията. Факт е, че през 1998 г.
болшинството български банки са в несъстоятелност и тази празнина се запълва чрез появяването на чуждестранни инвеститори, които
имат значителни преимущества във вид на ноухау и достъп до капитал. До 2000 г. финансовият сектор вече не представлява интерес, банковият сектор е консолидиран, но въведените
рестрикции покрай валутния борд и страхът от
повтаряне на колапса на банковата система от
1996 г. не позволяват очакваната за поемания
риск възвръщаемост. Ето защо в този период
кредитния пазар е муден и непредприемчив и
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кредити се отпускат трудно. В това време приватизацията на индустрията продължава при
това с характеристиката на „тотална разпродажба”. Така ПЧИ масирано се насочват към
производствените предприятия. Входящите ПЧИ
в търговията на стоки и услуги стават втория
по значимост входящ поток ПЧИ и за това нарастване има логично обяснение. България е
поела по пътя за присъединяване към Европейския съюз и на гражданите й се гледа като
на перспективни потребители, които ще се
усъвършенстват в потреблението, тоест ще
търсят повече и по-качествени стоки, представени по по-атрактивен начин.
Следващото десетилетие 2001–2010 г. се
разви по противоположен начин – започна бързо и обещаващо, в средата му икономическите
агенти повярваха, че са намерили правилния
път на икономическо развитие, но в края му, в
следствие финансовата криза се спука имотни-

ВХОДЯЩИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И КРИЗАТА В БЪЛГАРИЯ

ят балон, което спря две от най-развитите икономически дейности в България - строителството и кредитирането. А заради рестрикциите на
валутния борд най-важният инструмент на икономиката за противодействие – бюджетните
разходи, са ограничени от условието за недопускане на бюджетен дефицит. Условно това
десетилетие може да се раздели на две части –
първата завършва с годината на приемането на
България в ЕС, която е и годината, в която се
проявиха първите симптоми на световната финансова криза и втората обхваща периода между 2008 и 2010 г., който се характеризира със
забавяне на икономиката и бавното узряване на
икономическите агенти за реалността на неконкурентоспособната икономика, която няма да
позволи на България да продължи с темповете
на ускорен растеж.

Холандска болест
През 2001 г. новото правителство на Симеон Сакскобургготски започва банкова реформа, включваща приватизацията на почти всички
все още държавни банки, като на пазара остават единствено Насърчителна и Общинска банка, които са държавна и общинска собственост.
Започна промени и в законодателството, които
стимулират отпускането на кредити, като така
се спомага подобряването на възвращаемостта
на инвестициите. Като се дават мотиви за спестяване, се гарантира по-висока сума на депозитите В този период ПЧИ се завръщат на пазара
на финансови институции и бележат значителни
годишни обеми, които достигат до 2 млрд. евро
през 2007 г. ПЧИ продължават да се вливат в
индустрията, но заради забавените темпове на
приватизация, особено на големи компании
като БТК и Булгартабак, те не нарастват с темповете, с каквито нарастват световните обеми
ПЧИ.

Табл. 4. Преки чуждестранни инвестиции в България по
Период
2001
2002
Общо
903,4 980,0
Здравеопазване и социални дейности
-0,1
0,4
Финансово посредничество
137,6 136,8
Други дейности, обслужващи обществото и
7,4
33,4
личността
Преработваща промишленост
289,5
76,8
Хотели и ресторанти
19,4
8,8
Операции с недвижими имоти, наемодателна
14,2
63,6
дейност и бизнесуслуги
Образование
4,9
4,7
Транспорт, складиране и съобщения
243,3 229,0
Производство и разпределение на електричес3,0
73,3
ка и топлинна енергия, газообразни горива и
вода
Рибно стопанство
0,0
0,0
Строителство
19,3
35,7
Некласифицирани
23,3
49,2
Селско, ловно и горско стопанство
0,6
1,5
Търговия, ремонт и техническо обслужване на
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и 135,6 255,4
стоки за домакинството
Добивна промишленост
5,4
11,3

От представените данни, особено интересно
е третото по големина перо – инвестиции в
търговия и услуги, които са основна част от
третичния сектор на икономиката. Тези инвестиции демонстрират превъзходството на чуждестранните компании над местните в този
сектор и точно както ПЧИ в банковия сектор (с
които са сравними по размер и темп на рас-

икономически отрасъл (в млн. евро)
2003
2004
2005
2006
1850,5 2735,9 3152,1 6221,6
-0,1
0,4
1,2
0,8
432,4
236,1
667,3
827,5

2007
9051,8
4,6
2175,1

22,2

7,5

19,5

65,3

90,5

516,3
24,7

435,7
26,3

868,2
52,4

1078,6
103,2

1057,9
167,6

163,1

215,6

533,8

1800,5

2597,9

2,6
153,6

0,0
426,5

-0,6
-108,7

0,1
448,4

0,8
255,8

7,7

670,8

308,5

352,4

280,1

0,0
4,6
67,6
2,2

2,7
81,7
113,0
5,6

0,1
171,6
16,2
9,5

0,0
501,0
28,8
27,8

0,0
815,1
159,6
71,8

434,9

496,5

576,9

966,0

1313,1

18,7

17,5

36,3

21,4

61,9

теж) целят доминантна позиция в сектора. Заедно с ПЧИ в обслужващи обществото и личността дейности, хотелиерство и ресторантьорство, бизнес услуги, операции с недвижими имоти, транспорт, здравеопазване и образование те формират над две трети от общо входящите ПЧИ в България. Този феномен е свързан с концепцията за постиндустриалното об-
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щество и структурата на входящите ПЧИ указва
виждането, че България се развива в тази посока.
2007 г. представлява кулминацията в темпа
на растеж на входящите ПЧИ. Годината, в която
България се присъедини към Европейския съюз, донесе рекорден обем инвестиции, завършек, който предизвика еуфория на капиталовите пазари и създаде допълнително напрежение
в цените на финансовите активи и недвижимите
имоти. Това беше донякъде очакван ефект,
който ясно пролича още при присъединяването

на десетте страни през 2004 г., осем от които
постсоциалистически. Най-честото обяснение
на ефекта е страх от закъснение, страхът на
чуждестранните инвеститори, че вече са закъснели за да заемат изгодна инвестиционна позиция. Това предизвика прилив на чуждестранни
преки инвестиции в новоприетите страни членки, особено през 2005 г. Ефектът може да се
види от данните за потока входящи ПЧИ сравнени с бруто капиталообразуването8 в различни
европейски държави (табл. 5).

Табл. 5. Входящи ПЧИ отнесени към брутокапиталообразуването, 1990-2010 (в процент)
Икономика
1991 1992
1993 1994
1995 1996 1997
1998 1999 2000
България
4,0
3,0
2,9
7,9
4,5
8,1
43,1
32,3
41,5
49,9
Германия
1,1
-0,4
0,1
1,5
2,2
1,3
2,7
5,3
12,3
48,6
Грузия
..
..
0,0
2,9
1,1
9,6
37,4
28,7
11,2
16,9
Гърция
5,4
5,2
5,0
5,1
4,7
4,3
4,0
0,3
1,9
4,0
Естония
..
8,6
15,8
19,0
17,1
12,1
18,7
33,7
21,6
26,8
Ирландия
16,7
16,2
13,9
9,5
12,4
18,8
13,1
46,6
81,8 115,0
Италия
1,0
1,2
1,9
1,1
2,2
1,5
2,2
1,8
2,9
5,9
Латвия
..
5,1
6,9
29,4
26,7
41,0
49,4
21,4
20,7
21,8
Литва
..
0,6
2,0
2,2
5,3
8,8
15,7
34,5
20,2
17,6
Молдова
..
4,3
3,6
3,6
23,8
7,1
20,5
20,2
17,5
64,1
Полша
2,3
4,6
12,1
10,1
14,8
14,5
13,9
15,4
17,7
23,2
Португалия
11,4
8,7
7,3
5,7
2,5
4,7
7,9
9,0
3,3
20,4
Румъния
1,0
2,1
2,0
5,6
5,5
3,3
16,3
26,5
16,2
15,0
Словения
..
4,4
4,3
3,7
3,4
3,6
6,9
4,0
1,8
2,6
Турция
1,8
1,8
1,1
1,5
1,8
1,3
1,3
1,5
1,7
1,8
Унгария
20,0
19,0
31,9
13,0
54,2
33,4
41,4
30,6
29,3
24,9
Икономика
България
Германия
Грузия
Гърция
Естония
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Молдова
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Турция
Унгария

2001
31,9
7,0
12,5
5,6
32,7
41,1
6,5
6,4
18,2
41,7
14,5
19,1
13,9
7,3
10,7
32,1

2002
31,6
14,4
19,3
0,2
13,3
10,6
5,7
11,4
25,2
31,0
11,1
5,3
11,6
30,4
2,8
19,4

2003
53,2
7,4
31,4
2,8
29,9
64,2
5,3
1,2
4,6
20,1
11,6
18,7
17,2
4,4
3,3
11,4

2004
66,0
-2,1
35,0
4,1
25,8
-23,4
4,7
6,8
15,4
26,6
28,1
4,5
39,0
9,8
3,5
18,5

2005
52,7
9,8
25,2
1,3
64,3
-58,8
5,4
4,4
17,4
26,0
18,6
8,9
27,6
6,5
9,9
30,4

2006
85,1
10,4
59,1
9,7
29,7
-9,2
9,9
5,6
23,9
24,8
29,2
24,1
36,2
6,2
17,1
27,7

2007
102,6
12,9
66,9
3,2
36,5
36,0
8,9
24,0
18,2
35,6
25,7
5,9
19,3
11,5
15,9
13,4

2008
56,6
0,6
56,9
6,8
25,7
-28,2
-2,3
2,8
16,9
34,6
12,6
8,3
21,3
12,4
13,4
22,2

2009
28,2
6,4
42,5
4,4
44,3
75,7
5,0
1,7
2,7
10,5
15,0
5,9
11,7
-4,9
8,1
7,6

2010
22,9
7,7
33,4
4,9
41,8
14,2
2,4
8,1
10,8
15,3
10,6
3,4
10,1
7,8
6,5
9,5

Източник: UNCTAD. FDI/TNC database. [www.unctad.org/fdistatistics].
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Това, което прави най-голямо впечатление в
тези данни е разликата между отношението при
индустриализирана страна като Германия, където то е в рамките на 5-15% (с изключение на
2000 г.), постсоциалистическа икономика,
смятана за първокласен домакин на ПЧИ като
Естония, където този процент е между 20 и
30% (с изключение на 2005 г. – вече дискутирания ефект на наваксване) и „европейския
тигър” Ирландия, където след 1998 г. огромни,
неритмични потоци ПЧИ, част от които очевидно не са използвани при формирането на допълнителен капитал (например чрез покупката
на вече съществуващо предприятие). При първите две страни разликата в процентите може
да се обясни с разликата при осигуряване на
дългово финансиране – ПЧИ в Германия, благодарение на развитите капиталови пазари,
предлагащи по-голямо разнообразие на дългови
инструменти, се нуждаят от много по-малко
действително входящи чуждестранни капитали,
за да финансират начинанията си, докато в
случая с Естония предпочитанията са към повече входящи капитали. Този факт може да се
интерпретира като разлика в полза на капиталовите пазари в страната на произход на ПЧИ,
осигуряващи ресурс при по-добри условия.
Третата страна - Ирландия е прецедент в икономическото развитие на европейските страни.
За нея е характерен растежа, основан на индустриални ПЧИ с произход САЩ, развиващи
експортно ориентирани отрасли като химическа промишленост, електроника и фармацевтична промишленост, като процента на износ
на продукция от тези отрасли достига 90%.
Неритмичността на входящите ПЧИ, разликите
и негативните стойност в отношението ПЧИ бруто капиталообразуване в случая с Ирландия
отразяват на първо място неустойчивостта на
ПЧИ9 и прехвърлянето им в новоприетите страни от ЕС и на второ демонстрират факта че
загубата на конкурентоспособност по отношение ПЧИ е временна и може да се компенсира
при което потоците входящи ПЧИ да възстановят обемите си (в случая това са потоците след
2008 г).

Изводите, които България може да направи
Между събитията последвали присъединяването на десетте страни през 2004 г. и двете
страни през 2007 г. съществуват две основни
разлики между двете събития: първата е, че
чуждестранните инвестиции, в случая с България и Румъния не само не бяха пропорционални на размера на икономиката, но и провокирани от растящите цени на недвижимите имоти
в световен мащаб разстроиха равновесието на
пазара на имоти чрез прекомерно съсредоточаване на инвестиции в строителство, което доведе до поскъпване на цените на стоките и на
факторите на производство. Втората, че 2007
г. е годината на началото на световната финансова криза.
… и обратно
През следващата година в българската икономика се проявяват процеси на стагниране на
кредитния пазар и срив на цените на акциите10.
В този период входящите ПЧИ в България започват да намаляват. През следващата 2009г.
ПЧИ намаляват драстично, показвайки, че
страната не разполага с достатъчно притегателни фактори като размер на платежоспособно търсене, пазарен потенциал и ниски цени на
производствени фактори и природни дадености.
Рязкото забавяне на българската икономика не
предизвика ефекта на „тотална разпродажба”
на финансово затруднени предприятия, найвече защото до голяма степен се повтори ситуацията от началото на 90те години на двадесети век. Тогава, както и сега, множество производствени предприятия с проблеми в пласмента
на продукцията си се издържаха от леснодостъпни кредити, получени срещу обезпечение
при нереално високи оценки на активите. В
областта на строителството и операциите с
недвижими имоти, където ликвидността на продукцията спадна до минимум, входящите ПЧИ
за периода 2008-2010 г. спаднаха шест и десет пъти съответно. През тези последни три
години от десетилетието входящите ПЧИ са
представени в табл. 6.

9

Заради природата си (наличието на OLI-предимства) ПЧИ могат да избират страни-домакини, както и да ги променят, докато
за местните фирми страната е даденост, с която трябва да се съобразяват.
10
Индексът Софикс падаше през цялата 2008 г. и започвайки от стойност 1 737,420 стигна до стойност 358,666 в края на
годината.
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Табл. 6. Нетни преки чуждестранни инвестиции в България по икономически
Период
Общо
Здравеопазване и социални дейности
Финансово посредничество
Други дейности, обслужващи обществото и личността
Преработваща промишленост
Хотели и ресторанти
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги
Образование
Транспорт, складиране и съобщения
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни
горива и вода
Рибно стопанство
Строителство
Некласифицирани
Селско, ловно и горско стопанство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на
лични вещи и стоки за домакинството
Добивна промишленост

Входящите ПЧИ в България имат голям принос към бруто капиталообразуването и съответно имат значителен принос за ръста на БВП.
Факт е, че съдейки по отношението входящи
ПЧИ към брутокапиталообразуването голяма
част от инвестициите в българската икономика
са финансирани с чуждестранен капитал. В
периода 1997-2008 г. това отношение е над
30%, като в болшинството от годините е около
50%. По-високи показатели за отношението
има само Ирландия, но това не означава непременно, че България се е превърнала в „тигър”.
Тъй като между икономиките на Ирландия и
България съществуват много разлики като
страни домакини като специализацията на Ирландия в експортно ориентиран растеж, финансиран главно от ПЧИ с произход изключително
от САЩ, плаващия валутен курс, търговските
връзки, официалния английски език то редно е
да сравняваме България със страна, с която
има повече прилики. В случая това е Естония
като между двете страни съществуват редица
прилики в монетарната и фискалната политика
(валутен борд до 2011 г., когато Естония влиза
в еврозоната и плосък данък в размер 21% в
Естония и 10% в България) и сходства като
факта, че и двете са малки отворени икономики, членки на ЕС, имат политическа и икономическа стабилност, по-ниска цена на труда от
средната за ЕС и не поставят никакви ограничения пред ПЧИ, както и пред всякакви други
входящи капиталови потоци Това сравнение е
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отрасъл (в млн. евро)
2008
2009
2010
6727,8 2436,9 1778,5
2,2
0,8
0,3
1679,9
681,2
253,0
58,1
-23,0
44,4
628,4
-219,8
509,6
99,2
57,7
49,4
2094,1
527,6
169,9
0,6
0,3
-0,1
-269,5
271,4
264,2
238,1

307,3

278,9

0,2
611,6
194,9
59,6

1,1
278,1
83,1
23,5

100,1
72,0
3,9

1328,6

402,1

26,3

1,7

45,6

6,5

нужно, за да се изследва хипотезата, че в голямата си част входящите ПЧИ в двете страни
през последните години си приличат по структура, предизвикани са от потенциала на вътрешния кредитен пазар за кредитиране на местните потребители и в този смисъл са насочени
повече към вътрешното потребление в сферата
на услугите, в това число комуналните, финансовото посредничество и известен брой индустриални дейности със средно ниво на добавена
стойност. Защо трябва българската икономика
да се сравнява с естонската? Двете страни са в
различни части на Европейския съюз, заради
излаза си на Балтийско море Естония има морски търговски пътища с Финландия, Швеция,
Полша и Германия и сухопътна граница с Русия и Латвия и благодарение на близостта си с
това разнообразие от икономики и в съответствие с гравитационния модел привлича много
инвестиции както от страните от ЕС (на първо
място Швеция) така и от Русия и по този начин
успява да поддържа постоянния приток, който й
осигурява мястото на икономика от Средна и
Източна Европа с най-много привлечени ПЧИ
на глава от населението. Съседните на България също са разнообразна група, но определено липсват богати развити страни в непосредствена близост, каквито са скандинавските. Въпреки това и двете страни станаха домакини на
големи потоци ПЧИ особено в периода 20042007 г. Именно прилива на тези инвестиции в
комбинация с агресивното кредитиране на домакинствата от доминирания от ПЧИ банков

ВХОДЯЩИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И КРИЗАТА В БЪЛГАРИЯ

сектор се превърнаха в клопка за двете икономики – и двете показват симптоми на холандска болест. За да изясним това твърдение трябва
да се върнем към началото на така наречения
„естонски модел”11, сложено в първите години
на последното десетилетие на ХХ век, когато
правителството въвежда плоския данък, приватизира държавните предприятия, въвежда валутен борд и изобщо отваря и осигурява прозрачност на икономиката. В този период, оценявайки сравнителните предимства, като развита
транспортна мрежа и действаща металургична
индустрия, множество ПЧИ от Западна Европа,
търсещи ефективност (понижаване на производствените разходи), се вливат в индустрията
на Естония. Така идват високотехнологични
компании, които създават продукти с висока
добавена стойност. Ефектите на разпръскване
и подражание започват да се проявяват. Производителността нараства стремително. Страната
става и атрактивна туристическа дестинация.
Правителството е в крак с високотехнологичните тенденции и създава първото в Европа електронно правителство, позволяващо деклариране и плащане на данъци и дори гласуване през
Интернет, с което показва, че правителство,
бизнес и население работят за една обща цел –
благоденствие. През 2004г. страната е приета

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

в ЕС и следващите години са на възход - висок
икономически растеж, огромни обеми входящи
ПЧИ и чувство за успех - естонския модел работи. С настъпването на световната финансова
криза голяма част от мита за този модел се
изпари. Оказа се, че високия икономически
растеж е захранван от кредити, влошавайки
показателите на текущата сметка. ПЧИ са концентрирани в няколко икономически дейности,
докато останалите и особено експортноориентираните, много от които с висока добавена стойност, започват да се свиват заради
загуба на сравнителни предимства. На практика
това означава деиндустриализация, отразяваща
се на добавената стойност общо на индустрията. Така Естония се специализира в износ с пониска добавена стойност, което от своя страна
влошава още текущата сметка, защото не носи
достатъчно средства за подхранване на вътрешното потребление и спестяване. От друга
страна входящите ПЧИ се съсредоточават в
търговия, финансово посредничество и недвижими имоти - дейности, които са насочени само към местните потребители и не генерират
приходи от износ. Сравнението на физическия
обем на промишлена продукция на двете икономики и търговския баланс са представени в
табл. 7.

Табл. 7. Индекс на промишлена продукция на България и Естония за периода 2000-2011
Индекс на промишлена продукция вкл. добив на руда и природни
Трансакции по текущата сметресурси, индустриално производство, производство на електричестка. Износ, внос и баланс (нево, газ, пара и климатизация (обемен индекс на индустриалното
тен баланс млрд. евро)
производство 2005=100)
България
Естония
България
Естония
68,60
62,34
-0,6
-0,2
70,02
67,81
-0,8
-0,3
73,32
73,52
-1,1
-0,4
82,86
81,59
-0,9
-0,8
93,51
90,08
-1,5
-1
100,00
100,00
-1,3
-1,1
106,00
109,90
-2,7
-1,1
116,21
116,94
-4,6
-2,1
116,96
110,97
-7,8
-2,7
96,58
84,34
-8,2
-1,6
97,56
101,92
-3,1**
0,6**
102,06*
121,02*
-0,4
0,5

Забележка:* - данните за 2011 са за първите три тримесечия; ** - данните за 2010 са предварителни.
източник: Евростат. [http://appsso.eurostat.ec.europa.eu].

Ясно е, че и двете икономики са използвали
прилива на капитали за задоволяване на вътрешното потребление (има влошаване на търговския баланс), като входящите след 2005 г.
11

ПЧИ по-скоро са изместили местни предприятия от производствения сектор отколкото да
спомогнат увеличаване на физическия обем.

Моделът е приложен в Естония и е копиран от правителствата на Литва и Латвия.
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В годините на кризата 2009 и 2010 се проявява ефекта на забавеното вътрешно търсене –
подобрява се търговския баланс. В случая с
Естония дори се наблюдава възстановяване на
физическия обем на продукция до пред кризисите нива, което вероятно се дължи на подобряване на производителността на труда, след
направените съкращения на работна ръка.
В заключение, лечението на холандската болест е в два варианта – в случай че големите
капиталови потоци продължат да се вливат в
страната и се очаква това да остане така за
постоянно, тогава може и да не се предприема
нищо - икономическата структура ще се промени сама и ориентираните към вътрешното
потребление сектори ще заемат мястото на
експотноориентираните. Правителството може
да предприеме действия, включително финансова помощ за развитието на изоставащите
сектори, за да поддържа конкурентоспособнотта на икономиката. Но ако потоците са временни и се очаква да намалят обема си, то
новопридобитото богатство скоро ще се стопи
заради невъзможността да се осигури нов приток на средства отвън. Единственият начин това
да не се случи е да се повиши производителността за да се постигне конкурентоспособност
на експорта. Обикновено правителства, поставени пред факта на засилени капиталови потоци, започват да трупат резерви в чужда валута
с цел избягване на повишено предлагане на
пари. Тези резерви се използват за инвестиции
в запазване и повишаване на производителността на експортноориетирания сектор. Тези
инвестиции се правят, за да не се допуска промяна на икономическата структура. Това често
е нелека задача, защото повишаването на производителността на труда в една такава икономика, изложена на временен приток на чуждестранни капиталови потоци изисква финансови
жертви, които гражданите – притежателите на
новопридобитото богатство трябва да направят.
Къде е мястото на ПЧИ в тази ситуация.
Тяхната роля е двояка- те са част както от
проблема така и от решението. Те се явяват
проблем заради един от мотивите за инвестиране - достъп до платежоспособен вътрешен
пазар, който ги води, когато има прилив на
капиталови потоци. А се явяват част от решението, когато водещ е мотивът за инвестиране
в повишаване на ефективността, като под
ефективност трябва да разбираме не просто
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намаляване на разходите, а изобщо нарастваща
възвръщаемост от мащаба. Средството, с което страната-домакин може да спомогне процеса на повишаване на ефективността е външни
за фирмата икономии от мащаба, причинени от
концентрация на индустрията, наличие на клъстери. Само наличието на такива условия може
да задържи или „прилепи” ПЧИ, когато останалите капиталови потоци спрат и местната икономика трябва да възстанови конкурентоспособността на икономиката си и в частност на
експортния си сектор, за да запази благосъстоянието.
Един от важните изводи, който трябва да се
направи по отношение на входящите ПЧИ в
България е, че прекомерното увеличаване на
техния обем трябва да се разглежда като симптом и трябва да се парира с регулации. Навлизането в някои от секторите може да създаде
диспропорция свързана с обема на ПЧИ като
предизвика стагнация на други сектори чрез
миграция на работна ръка и капитал. Често
поставянето на изисквания пред входящите
ПЧИ за местно съдържание в произвежданата
продукция, за заместване на вноса или за експортно-ориентирано производство се разглежда
като действие на правителството, което има
неблагоприятен ефект върху конкурентоспособността на икономиката. Но с оглед дългосрочния растеж една малка отворена икономика
не може да допусне променливостта в обема
на входящите капиталови потоци да причинява
краткосрочни периоди на захранен от кредити
ръст на БВП, последвани от периоди на възстановяване на конкурентоспособността. Успехът
на азиатските новоиндустриализирани икономики, както и на Ирландия се крие в икономическия растеж с двигател износа, като това е
подчинено на ясната цел – постоянно поддържане на високи по обем входящи чуждестранни
капитали, във вид на приходи от продажби.
Начина на регулиране и баланса между отвореност на икономиката и нуждата от поставяне
на ограничения пред създаване на повишено
вътрешно търсене, което ще рефлектира върху
производителността не е предмет на настоящото изложение, което трябва само да посочи че
е настъпило време за обсъждане на този подход.
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INWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND THE CRISIS IN BULGARIA
Milen Velushev
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
Abstract
Inward FDI in Bulgarian economy play key role for the economic growth and formation of the economic structure. During the studied period 1990-2010 Inward FDI are instrumental for the start up of the post socialist economy trough partaking in the industry privatization. As a result of the Bulgarian banking crisis FDI acquire almost
whole of the banking sector and assume dominant position in the services sectors like internal trade of consumer
goods for example. With increase of economic growth in the period 2000-2007, powered by increased capital
inflows looking for profiting from the imminent joining of the EU and increased borrowing by consumers of banks
loans, financed with money supplied by the mother company, the inward FDI also increased. This calls for the
development of a new strategy toward inward FDI.
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ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВАТА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО
И УСВОЯЕМОСТТА НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС
Ивелина Жечева-Радева
Сметна палата, София
Резюме
Икономическите условия в световен мащаб и задълбочаващата се финансова криза оказват съществено
влияние върху инвестиционната активност и в нашата страна. Това се отразява и негативно върху възможностите на бенефициентите за кандидатстване и усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС, предоставени на страната ни чрез Седемте Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони. Целта
на настоящия доклад е да разгледа основните аспекти и предизвикателства при управлението на средствата от
Структурните фондове в условията на финансово икономическа криза, да анализира процеса на усвояемост на
средствата и даде насоки и предложения за предотвратяване и ограничаване на негативните тенденции.
Ключови думи: Структурни фондове, икономическа криза, усвояемост.
Key words: Structural Funds, the economic crisis, absorption.

Увод
Предизвикателствата, пред които е изправена България в периода 2007-2013 г. и възможностите й да се справи с тях определят и
бъдещата и позиция и готовност за усвояване
на средства в новия програмен период. Стартирането на седемте Оперативни програми
съвпадна с членството на страната в ЕС, което се оказа сериозно предизвикателство и изпитание. Предоставеният финансов ресурс
чрез Структурните фондове на ЕС, изисква
целенасочено управление и изградена действаща институционална рамка.
Целта на настоящия доклад е да разгледа
основните аспекти и предизвикателства при
управлението на средствата от Структурните
фондове в условията на финансово икономическа криза, да анализира процеса на усвояемост на средствата и даде насоки и предложения за предотвратяване и ограничаване на
негативните тенденции.
1. Изпълнение на Оперативните програми
В процеса на усвояване на средства по
Оперативните програми могат да се обособят
условно два етапа. Към първият етап се отнасят периода от 2007 г. до 2009 г., който се
характеризира с изключително нисък процент
на усвояване на тези средства – едва 11,33%
общо за двете години.
Причините за това се дължат най-вече на
следното. С присъединяването си страната е
изпълнила политическите условия за членство, но няма необходимата институционална
готовност, достатъчен административен капацитет, необходимата нормативна рамка и
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действащи системи за финансово управление
и контрол. В този период все още продължава
етапа на програмиране на средствата от ЕС,
който би следвало да е приключил към момента на присъединяване.
Дейността по разработването на НСРР на
България започва още в средата на 2005 г.
През месец април 2006 г. България представя в Европейската комисия (ЕК) първи вариант на НСРР за периода 2007-2013 г. След
връщането му от ЕК със съответни препоръки
за корекции, през месец ноември 2006 г.
България представя втори (коригиран) вариант, който отново е върнат от ЕК с конкретни
забележки за корекции.
През месец март 2007 г. България представя трети (коригиран) вариант, „съобразен с
препоръките и забележките на ЕК”, който отново е върнат от Комисията с препоръки за
корекции конкретно по Оперативната програма (ОП) „Административен капацитет”.
Едва през месец ноември 2007 г. ЕК одобрява окончателния четвърти вариант на НСРР
за България във вида, в който има възможност да стартира и съгласуването и работата
по Оперативните програми. Подобно е състоянието и с Програмата за развитие на селските райони, където все още продължават консултациите с ЕК. Тези процеси за страната
приключват към края на 2008 г., което на
практика не дава възможност да се договорят
средства по Оперативните програми и по
Програмата за селските райони.
Периода 2007-2009 г., като цяло може да
бъде оценен негативно с крайно незадоволителено ниво на усвояване на средствата от
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структурните фондове. Пример в това отношение е пряко ориентираната към бизнеса
оперативна програма „Конкурентоспособност
на българската икономика”, която стартира с
множество проблеми от нормативен характер
и загуба на доверието на потенциалните бенефициенти – малки и средни предприяти. За
този период от време по тази програма усвояемостта е едва 1,21%. В сравнение с нея
програмата „Административен капацитет”
достигаа 52,84% в общата им структура.
До 2009 г. като най-голяма слабост на ниво Оперативни програми се наблюдава липсата на достатъчно административен капацитет
и текучество на персонал както на централно,
така и на местно ниво. След тази година влиянието на този фактор върху усвояемостта
значително намалява, което се потвърждава и
от процентното съотношение на изплатените
към договорените средства по Оперативните
програми
Забавянето на изграждането на системи за
финансово управление и контрол по тези
програми, липсата на ясни правила и процедури за кандидастване, както и невъзможност
своевременно да стартират атрактивните операции води съответно до липса на интерес от
страна на бизнеса.
Към втория период отнасяме усвояемостта
на евросредствата от 2010 г. до настоящия
момент. Той определено се характеризира с
рязко повишаване равнището на усвояемост.
Изградени са системите за финансово управление и контрол, които са ключова предпоставка за договарянето на средствата по седемте Оперативни програми. От друга страна
бенефициентите по отделните програми са
натрупали известен опит и първоначалните
трудности при стартирането, свързани с изглаждане на нормативната уредба и подготовката на проектната документация са в известна степен преодоляни. Този етап е изключително важен в програмния период 2007-2013
г., тъй като изтича и правилото n+3, което
означава, че наближава краният срок за договоряне на средствата за 2007 и 2008 г., които не успяха да бъдат поети като задължения
до 2010 г. Това е съществен момент, тъй като подлага на сериозно изпитание административните структури, Управляващите органи
по Оперативните програми в кратки срокове
да бъдат разгледани проектните предложения
и съответно сключени договори с бенефициенти. От друга страна за информираността на

по-широк кръг от потенциални ползватели на
средства от Структурните фондове се налага
широка и масова рекламна кампания.
За този период по данни на Информационната система за управление и наблюдение
(ИСУН) на оперативните програми, към
30.09.2010 г. процента на реално изплатените суми към договорените средства по програмата „Конкурентоспособност” вече е 18,90
на сто. Към този момент програмата се нарежда на второ място след „Административен
капацитет” по равнище на усвояемост на
средствата. Този факт се посреща с одобрение от страна на бизнеса, защото показва не
само наличието на воля за повишаване усвояемостта, но и практическата й реализация. За
приблизително година до края на 2011 г. съотношението по другите Оперативни програми чувствително се променя и ОП „Административен капацитет”, като програма със значителен размер на договорените средства е
изместена от ОП „Транспорт”, ОП „Регионално развитие” и ОП „Развитие на човешките
ресурси”.
На фигура 1 е представен размера на договорените и съответно усвоените средства
по Оперативните програми от стартирането
им до 01.01.2012 г. по данни на ИСУН.
В началото на 2011 г. значителен напредък
се наблюдава по Оперативните програми
свързани с изготвянето на големите инфраструктурни проекти, където изоставането в размера на договорянето и съответно усвояването на средствата в период 2007-2011 г. е
значителен. В началото на 2012 г. се вижда
положителната тенденция представена на
графиката, която показва значителен напредък по ОП „Транспорт”, ОП „Околна среда”,
ОП „Регионално развитие” и значително изоставане по ОП „Конкурентоспособност”.
Независимо от положителните тенденции в
тази насока, от общото ниво на усвояемост на
евросредствата, тъй като до настоящия момент вече са изминали 5 години от членството
на страната ни в ЕС, реалната усвояемост е
ниска, имайки в предвид за същия период
размера на вноските към ЕС от бюджета на
България, които са преведени – приблизително 2 млрд. и половина.
Основна пречка за договарянето на средствата по Оперативните програми е стартиралото им закъснение, което неминуемо дава отражение като рисков фактор за усвояването
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Фиг. 1. Договорени и изплатени средства по Оперативните програми

на средствата дори до края на програмния
период 2013 г. Комуникационните стратегии
на оперативните програми не изпълняват достатъчно ефективно своята функция, като не
се актуализират и фокусират достатъчно добре проведените рекламни кампании.
2. Основни затруднения при кандидстване
Една от основните пречки при кандидстване и изготвяне на проектни предложения е
преодоляването на негативно обществено
мнение от допуснати нарушения и дори злоупотреби още от времето на предпресъединителните фондове. Това в значителна степен
допринесе до отдръпването на бенефициенти
от евросредствата и дори ориентиране към
пряко банково кредитиране съобразно икономическата конюнктура. От друга страна бенефициентите срещат затруднения относно
големият обем от изискуеми документи при
кандидастване, при разработването на проектите, тяхното документиране и отчитане. Наложената негативна практика от Управляващите органи с оглед документалното презастраховане на проектите, поставят допълнителни изисквания извън основните посочени в
регламентите определящи правилата за усвояване на средствата по Структурните фондове.
Като сериозен проблем се очертава и отсъствието на приемственост и комуникативност между управленските, одитиращи и сертифициращи органи по оперативните програми.
Изключително обемната и динамично променяща се нормативна база, изисквания и
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критерии по отношение на 7-те оперативни
програми, в редица случаи противоречащи си,
са също основен фактор за загубата на интерес от бенефициентите. За значителна част от
проектите се изисква използване на кредитен
ресурс от банки. Забавянето на одобрението
на проектите липсата на яснота в сроковете в
които ще бъдат разгледани проектните предложения, както и липсата на ясни критерии за
оценка, несъпоставими с тези на банките отпускащи финансов ресурс са също предпоставка за занижен интерес от страна на потенциалните бенефициенти. Тежката икономическата и финансова криза в страната ни от
2009 г., допълнително води до отлив от страна на бенефициентите по Оперативните програми. Често при осигуряването на съфинансирането на проектите след като бенефициентът е осигурил съфинансирането, търпи значителни загуби, като изплаща високи размери
по лихвите за отпуснат кредит от банковите
институции, тъй като проектното предложение
на ниво управляващ орган не е разгледано.
Натрупаните проблеми през периода по
2007-2013 г. могат успешно да бъдат преодоляни, като значителна част от тези недостатъци на системата за управление на проекти
бъдат взети в предвид при изготвяне на програмните документи за следващия програмен
период.
3. Насоки за подобряване на усвояемостта на
средствата по Оперативните програми
За подобряване на икономическата среда в
страната, преодоляване на тежката финансова криза и повишаване размера на усвовяане

Ивелина Жечева-Радева

на средствата е необходимо да се предприемат мерки към повишаване на ефективността
на вложените ресурси по Оперативните програми. Този критерии е залегнал като задължително условие във всяка оперативна програма, така и във всеки един проект.
Необходими са мерки ориентирани към
релокация на планираните финансови средства по оперативните програми и съответстващите им оси и приоритети в насока използването им като омекотяващ кризата икономически лост. Част от тези мерки трябва да са
ориентирани към:
- Повишаване на размера на авансовите
плащания с цел осигуряване на първоначалното финансиране по проектите;
- Оптимизиране административния персонал ангажиран с оперативните програми;
- Унифициране и стандартизиране на апликационните форми при кандидастване;
- Намаляване на обема изискуеми документи;
- Опростяване на процедурите по кандидастване;
- Обучение, осигуряване на консултации
на бъдещи бенефициенти;
- Прозрачност и достъп до изискуемата
информация по Оперативните програми.
4. Приоритети на България през следващия
програмен период
България, като страна членка на ЕС учавства активно в дебата за реформата свързана с
кохезионната политика на ЕС за следващия
програмен период. Някой от основните идеи,
около които се обединяват мненията на страните членки се отнасят предимно за приоритетите, управлението и прилагането на Кохезионната политика. С оглед тежката финанасова криза и неясното бъдеще се налага и
тенденцията за намаляване броя на приоритетите на ЕС. Тази тенденция започна при програмирането на периода 2007-2013 г. и в периода 2014-2020 г. е ориентирана към:
- фокусиране на политиката върху ограничен брой приоритети на ЕС, в съответствие с „Европа 2020”, като например особено изследвания и иновации,
нисковъглеродна икономика, човешки
капитал;

ориентация на проекти изисквващи видими резултати с намаляване на разходите по-добри показатели за мониторинг и оценка;
- различен гъвкав подход при използване
на инструментите за финансиране;
- постигане на по-стратегически съгласуваност между съответните области
на политиката - съвместно стратегическо планиране и програмиране на
цялото финансиране на ЕС;
- териториалното сътрудничество, използването на макро-региони и функционални области като основа за планиране/намеса;
- преглед на административните процедури, с потенциални диференциация на
управление и изискванията за контрол
и други мерки за опростяване.
От представените предложения, три от тях
в прегледа на бюджета на ЕС оказват особено
голямо въздействие върху политиката на
сближаване: концентрацията на финансовите
ресурси, системата на условия и стимули и
съсредоточаването върху резултатите.
На първо място, за да се подкрепи новата
система на икономическо управление, са
предвидени да бъдат въведени нови разпоредби за условия, с което ще бъдат създадени
стимули за извършване на реформи. От държавите-членки ще бъде изискано да извършат
необходимите реформи, за да се гарантира
ефективното използване на финансовите ресурси в пряко свързаните с политиката на
сближаване области, например опазването на
околната среда, политиките на гъвкава сигурност, образованието или научноизследователската дейност и иновациите.
В общата стратегическа рамка за всеки
тематичен приоритет ще бъдат определени
основните принципи за това какъв вид намеса
следва да се извърши. Тези принципи трябва
да дават възможност за адаптиране към националните и регионалните условия. Основната
цел ще е да се помогне на държавите и регионите да се справят с проблемите, които опитът е показал, че са особено важни за прилагането на политиката. Тези принципи биха
могли да бъдат обвързани например с транспонирането на конкретни законодателни актове на ЕС, с финансирането на стратегически
проекти на ЕС или с административния и институционалния капацитет и капацитета за извършване на оценка.
-
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На тази основа в началото на програмния
цикъл в програмните документи (напр. договорите за партньорство за развитие и инвестиции и оперативните програми) с всяка държава-членка и/или всеки регион, в зависимост
от институционалния контекст, ще бъдат договорени специфични обвързващи условия в
рамките на координиран подход с всички
имащи отношение политики на ЕС. Тяхното
изпълнение би могло да бъде предварително
условие за отпускане на ресурси за сближаване.

Като следващ приоритет по значение е
адекватно централизиране, структуриране и
преразпределение на евросредствата по оперативните програми с преобладаващо насоченост към малкия и среден бизнес.
Не на последно по значение и място е гарантирането на възможност в програмите за
гъвкава релокация на финансовите средства,
адекватна на икономическата конюнктура в
новия програмен период от 2014 г. до 2020
г.
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Изводи
Натрупания в страната ни теоретичен и
практически опит по отношение усвояване на
предоставяните ни средства от еврофондовете
преди всичко налага недопускането на основните грешки от този период и своевременно
изготвяне на на Националната стратегическа
референтна рамка за следващия програмен
период 2014 – 2020 г. В нея задължително
следва да се хармонизират стратегиите на
България до 2020 г.
Националната стратегическа референтна
рамка е документ, който всяка страна-членка
на ЕС изготвя, за да получи средства от еврофондовете. Тя съчетава в себе си нуждите на
гражданите и бизнеса с приоритетите за цялостно развитие на държавата. НСРР представлява визията за развитие на България за
съответния програмен период и определя националната финансова и инвестиционна политика на страната. Ето защо основен приоритет
на страната ни е своевременното и адекватно
разработване на НСРР за следващия програмен период.

ТHE INFLUENCE OF FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS ON MANAGEMENT AND
ABSORPTION OF STRUCTURAL FUNDS OF THE EU
Ivelina Jetcheva-Radeva
National audit office, Sofia, Bulgaria
Abstract
Economic conditions globally and deepening financial crisis significantly affect investment activity in our country. This reflects negatively on the ability of beneficiaries to apply and absorption of EU structural funds granted to
the country through seven Operational Programs and Programme for Rural Development. The purpose of this report is to examine the main aspects and challenges in the management of Structural Funds in terms of the financial crisis, to analyze the process of absorption of funds and provide guidance and suggestions for prevention and
mitigation of negative trends.
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ОЦЕНКА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ:
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМ ИЛИ ПРОБЛЕМАТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Дарина Заимова, Христо Момчилов, Евгени Генчев
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Последователното разширяване на Европейския съюз през 2004 и 2007 година предостави достъп на новите страни-членки от бившия социалистически блок до външни програми и средства със значителен капацитет,
предназначен за развитие на обществото. Настоящата разработка предлага критичен анализ как политиката и
практиките в областта на социалните услуги в България на практика повлияват върху подпомагането и интегрирането на обществените групи със специфични проблеми и потребности. Първата част от доклада е посветена на концептуалната рамка за предоставяне на услуги със социален и обществено значим характер през
призмата на засегнатите страни и техните кореспондиращи интереси, както и веригата на регулаторния механизъм и стимулите за непрекъснатост на развиваната дейност на местно ниво. Втората част предлага анализ
на постигнатото в различните сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални услуги,
фокусирайки се върху вида на доставчика на конкретната услуга и основните различия и предимства произтичащи от юридическата му форма. В заключителната си част, докладът предлага ключови насоки за подобрение
и възможности за оптимизиране капацитета на участващите страни.
Ключови думи: доставчици на социални услуги, социално предприятие, социален модел, стохастичен анализ (SFA).
Key words: providers of social services, social enterprise, social model, Stochastic Frontier Analysis (SFA).

Увод
През последните години, динамиката в развитието на третия сектор в България провокира значителен интерес, както от страна на
институции и правни организации, така и от
страна на обществото и заинтересованите социални групи. Основна причина за това е както значителния темп на нарастване на активността и значението на самите организации в
сектора, така и фактът, че техните усилия и
дейност са насочени към социални потреб-

ности и проблеми, към които държавата има
ограничен ресурс за справяне, главно поради
техния локален и специфичен характер.
1. Публични срещу частни доставчици на социални услуги
Създаването на обща институционална
рамка за организациите в третия сектор предполага обособяване на характеристики, които
са общовалидни и приложими за различните
юридически форми.

Дефиниране на местните приори-

Делегиране на права и отговорнос-

тети

ти на местно ниво

Децентрализация

Участие на обществото
Стимули за развитие на социални

услуги за конкретен регион

Социално включване на потребителите
Промяна в участието на местните

власти

Фиг. 1. Реформа в социалната политика

Предоставянето на ефективни социални услуги е свързано с наличието на социална инфраструктура - на национално и регионално ниво.
Социалната инфраструктура се дефинира като
"система от обекти с национално и регионално
значение за осигуряване на общественото обслужване, гарантирано от държавата в сектори-

те образование, култура, здравеопазване и социални услуги" [1].
В параграф 18 (1) от Закона за социалното
подпомагане, като доставчици на посочените
услуги са посочени държавата, общините, физическите лица, които са регистрирани по Търговския закон и юридическите лица, с режим
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уреден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това означава, че основната класификация на доставчиците на социални услуги
в България се заключава до публични и частни.
И тъй като държавата не притежава неизчерпаеми ресурси за интервенции в социалната сфера, реформата към активна децентрализация
при предоставянето на социални услуги е от
изключително значение. Едно от основните
предизвикателства при реформата в социалната сфера произтича от припокриване на ролите
на участниците в самия процес, както и липса
на равнопоставеност между доставчиците на
социални услуги. Провежданите конкурси на
общинско ниво са предимно за „държавно делегираните услуги”, което запазва статуквото
на вече съществуващите социални услуги. По-

сочените делегирани държавни дейности не изчерпват нуждите на различните целеви групи,
но ограничените бюджети на общините възпрепятстват изготвянето на подробен и задълбочен
анализ на обществените потребности. Това
предполага необходимост от фискална децентрализация, като това данъците и таксите, плащани от гражданите в общината, да остават
изцяло или частично в бюджета на общината [2].
Ефективно решение е да се използва капацитета и ресурсите на частен доставчик на социални услуги. За съжаление, в повечето случаи общините срещат трудности при приемането на организации с нестопанска цел за потенциален партньор в предоставянето на социални
услуги.

Донорски организации
Организационната йерархия в
предприятиего и вътрешен
контрол повишават качеството
и навременността на предоставените услуги

Инвестира и развива
институционалния и финансовия
капацитет на предприятието, контролира оползотворяването на
предоставените ресурси

Частен доставчик

Директна връзка – дава предимството от
близостта с източника на проблемите и
до относително оптималните решения
Потребител
Фиг. 2. Предимства на частните доставчици

2. Законовата рамка за третия сектор в България
Провежданата социалната политика и механизми за подпомагане са отговорност на държавата и на местните представители на държавната власт. Това сътрудничество - основно
под формата на договорни споразумения, е
регламентирано в Закона за местното самоуправление и местната администрация, където е
определена сферата и предмета на договора,
целта и формите на сътрудничество, правата и
отговорностите на участващите страни, както и
техния дял на участие. Друга форма на сътрудничество са т. нар. „общински фондации”,
които са свързани в общата рамка на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел. Важен
аспект е възможността на нестопански организации да участват в консултации с органите на
изпълнителната власт в процеса на подготовка
и вземане на решения, както и в разработването на нови политики в различни сфери на обществото. Юридическите лица с нестопанска
цел могат да бъдат и бенефициенти на средст-
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вата по програми, които са съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.
Механизмът им предвижда подкрепа за развитие на третия сектор, на нови социални услуги,
както и създаването на устойчиви модели за
сътрудничество и реципрочни действия между
всички заинтересовани страни в процеса на
социално включване на местно и регионално
ниво.
3. Емпирични резултати
В настоящият анализ са включени като изследвани обекти дванадесет програми от бюджета на Министерството на труда и социалната
политика за периода 2007-2013. Тези програми са свързани с: осигуряване на заетост и качество на работната сила; осигуряване на подходящи условия на труд, предотвратяване на
колективни трудови конфликти; предоставяне
на социални помощи при диференциран подход,
осигуряване на целева социална защита за
отопление; социално включване на рискови
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групи; закрила на децата чрез преход от институционална грижа към алтернативни грижи в
семейна среда; подпомагане на семейства с
деца; демографско развитие; интегриране на
хора с увреждания; социално включване на
рискови групи от населението; осигуряване на
равни възможности и превенция на дискриминация; инструменти за социална сигурност.
Основната цел при използването на
stochastic frontier analysis (SFA) е разработването на двусекторен модел, който да разграничи модела на общата производствена функция
от модела на неефективност. Променливите,
включени в производствената функция са директно свързани с крайния продукт и използвани в процеса на приложението на заложените
параметри на програмите. Моделът на неефективност дефинира влиянието на институционалните фактори има положителен или отрицателен ефект спрямо постигнатите резултати на
техническата ефективност. Производствените
функции са структурирани въз основа на допускането за нелинейна зависимост стойностите на променливите и техническата ефективност. Равновесие се очаква да се постигне, когато:
1. Цените удовлетворяват нивата на очакваните приходи по програмите;
2. Цените и приходите удовлетворяват условието за оптималност на бенифициентите по програмите;
3. Заетият персонал е безразличен към
възможността да промени длъжностната
си позиция или сферата си на заетост.
Променливите в структурираната производствена функция са представени на табл. 1.
Табл. 1. Променливи в производствената функция
Краен резултат (Y)
Ресурси (X)
Брой на обектите, B1 – Разходи по поддръжка
покрити със средсB2 – Персонал
тва по програмите
Брой на новите или
B3 – Капиталови инвестиции
актуализираните
юридически докуB3 – Администрирани разходи
менти

Променливите в модела на неефективност
са групирани в две категории – обща информация за държавната политика и правна систе-

ма, и оценка на трансфери и допълнителни
плащания (табл. 2).
Табл. 2. Променливи в модела на неефективност
Група 1: C1 – Интегрираност на правната система
C2 – Социални трансфери и субсидии
Група 2:
C3 – Допълнителни плащания и подкупи

Променливата, избрана да определи доколко
добре правителството се справя със защитната
си функция е интегрираност на правната система. Трансферните плащания и субсидии са
включени като относителен дял спрямо БВП и
се използват като индикатор за мащаба на правителството. Този избор е продиктуван от факта, че когато правителството облага с данъци
определена група от обществото, за да предостави трансферни плащания за друга обществена група, субективно може да се заключи, че
правото на индивидите да задържат това, което
са заработили е ограничено. Административната ефективност при управлението на програмите е представена посредством размера на допълнителните плащания и подкупите. В определени случаи забавянията по административната
верига са в резултат на административна неефективност и надценяване капацитета на заетите служители, но същевременно може да бъде
и отражение на корупционни примери и нерегламентирани дейности.
Първите две хипотези са тествани посредством Коб-Дъглас и транслогаритмичната производствена функция, които формулират, че
стойността на i е нула, или нивото на техническа неефективност на всяка от изследваните
единици не се определя от нивото на техническа неефективност на включените променливи.
Съгласно тестовете за правдоподобност, тези
хипотези се отхвърлят при степен на достоверност от 5 процента. Средното отклонение на
изчисления краен резултат от оптималната
производствена граница, е представен посредством стойностите на γ и е изчислено на 0,993.
Съгласно третата хипотеза, стойността на δi
параметри в модела на неефективност са равни на нула. Съгласно изчисленията, вариациите
в крайния продукт са главно в резултат на техническа неефективност, а не на статистически
шум.
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Табл. 3. LR- тест
Тест

Нулева хипотеза

Правдоподобност коефициент

Стойност λ*

Критична стойност**

Решение

1
2
3

H0: i=0
H0: ij=0
H0: γ=δi=0

-105,668
222,864
25,230

59,539
140,227
132,444

11,911
26,983
8,761

Отхвърли H0
Отхвърли H0
Отхвърли H0

*λ – стойност на теста за правдоподобност на нулевата хипотеза, асоциирано с всеки от трите модела срещу алетрантивните модели; степени на свобода – 16.
** 0,005 ниво на статистическа достоверност на резултатите.

Резултатите от изчисленията на SFA са
представени на Таблици 4 и 5. Едно от основните предимства на параметричния подход е
възможността да се моделират различията
при усвояването на входящите ресурси. Тези
различия не произтичат непременно от техническата неефективност, тъй като могат да бъда пряко следствие от организацията и приложението на програмите – управление, отговорности, персонал, както и начина, по който
външните фактори и ефекта от тях се управляват.
Съгласно калкулираните резултати, двете
категории разходи – за поддръжка и админис-

трирани разходи са статистически значими и
имат положителен ефект върху крайните
стойности на коефициента на техническа
ефективност. При един процент нарастване на
тези разходи би следвало да доведе до нарастване ефективността на програмите с 0,94 и
0,92 процента съответно. Съществува положителна корелация между разходите за поддръжка и администрираните разходи (β11).
Съгласно резултатите получени при изчисляване на модела на неефективност, този параметър има положителен ефект върху изчисленията за техническа ефективност (–0,634).

Табл. 4. Калкулации при транслогаритмичната функция
Коефициент
Станд. грешка
β0 constant
0,255
0,238
β1 разходи по поддръжка
-0,937*
0,612
β2 персонал
0,999
0,147
β3 капиталови инвестиции
0,212
0,177
β4 административни разходи
-0,916*
0,288
β5 ½ разходи по поддръжка2
0,882
0,173
β6 ½ персонал2
0,278
0,438
β7 ½ капиталови инвестиции2
0,558
0,127
β8 ½ административни разходи 2
-0,485*
0,281
*
β9 разходи по поддръжка персонал
0,133
0,119
β10 разходи по поддръжка* капиталови инвестиции
0,301
0,979
β11 разходи по поддръжка* административни разходи
-0,634*
0,688
β12 персонал* капиталови инвестиции
0,192
0,347
β13 персонал* административни разходи
0,398
0,588
β14 капиталови инвестиции* административни разходи
0,169
0,407
σ2
0,129
0,543
γ
0,999
0,212

T-ratio
0,107
-0,152
0,677
0,119
-0,317
0,507
0,634
0,438
-0,172
0,111
0,308
-0,921
0,555
0,676
0,416
0,237
0,470

* Различно от нула най-малко при 95%.
Източник: Собствени изчисления.

δ0
δ1
δ2
δ3

Табл. 5. Модел на неефективност
Променливи
Резултат
Constant
0,687 (0,217)
Интегрираност на правната
-0,455* (0,158)
система
Социални трансфери и субси0,680 (0,361)
дии
Допълнителни заплащания и
0,688 (0,393)
подкупи

* Различно от нула най-малко при 95%.
** Стандартната грешка е зададена в скобите.
Източник: Собствени изчисления.
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Изчисленията в модела на неефективност
сочат, че интегрираността на правната система
оказва положително влияние върху приложението на програмите. Това най-общо води до заключението, че институциите и институционалните споразумения имат директно и положително влияние върху коефициентите на ефективност на изследваните единици.
В таблица 6 са представени обобщените коефициенти на ефективност за целия период.
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Табл. 6. SFA коефициенти

Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на
работната сила, на безработните и заетите лица”
Програма „Осигуряване на подходящи условия на труд”
Програма „Преодоляване и ограничаване на колективните трудови
конфликти”
Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на
диференциран подход”
Програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление
на населението с ниски доходи”
Програма „Закрила на децата чрез преход от институционални
грижи към алтернативни грижи в семейна среда”
Програма „Подпомагане на семейства с деца”
Програма „Демографско развитие на населението”
Програма „Интеграция на хора с увреждания”
Програма „Равни възможности”
Програма „Инструменти за социална сигурност”

КобДъглас
функция

Транслогаритмична
функция

Модел на
неефективност

0,391

0,364

0,514

0,974

0,528

0,785

0,858

0,840

0,842

0,829

0,546

0,833

0,344

0,341

0,211

0,500

0,632

0,486

0,684
0,682
0,638
0,469
0,556

0,522
0,694
0,644
0,564
0,378

0,367
0,334
0,837
0,418
0,344

Източник: Собствени изчисления.

Изводи и препоръки
Безспорно организациите от третия сектор
притежават необходимият капацитет да поддържат и развиват социалния капитал, не само
чрез нарастването качеството на социален
стандарт и интегрирането на хора в неравностойно положение, но и посредством привличането на обществото към тяхната дейност и
инициирането на гражданска отговорност и
съпричастност. Друга тяхна съдържателна характеристика е търсенето на решения на проблеми в сфери, които не са привлекателни за
бизнеса и инвестициите, и не получават достатъчно държавна подкрепа. Тези общи заключения често са подкрепени от броя на проектите,
инициативите и използваните финансови ресурси за съответната проблематична област. Същевременно резултатите е трудно да бъдат едностранно определени, главно поради естеството на извършваната дейност. Проблемът е
двустранен, предвид липсата на традиции в
развитието и поддържането на местни инициативи и партньорства. Организационните инициативи в обществото са в началния си етап. И
поради тази причина на преден план излизат
механизмите и възможностите предоставени от

държавата, което неизменно поставя под въпрос устойчивостта на предприетите инициативи
след усвояване на предоставените средства.
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ASSESSMENT OF THE SOCIAL SERVICES IN BULGARIA: A RESEARCH PROBLEM OR
A PROBLEMATIC RESEARCH
Darina Zaimova, Hristo Momchilov, Evgeni Genchev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The accession of the new-members states in the European Union in 2004 and 2007 gave access to these
countries to programs and financial sources with significant capacity and scope. The success of their utilization
became a function of the capacity of the institutional framework and the society to collaborate in sustainable and
efficient way. The present paper aims to analyze the influence of the policy and the practices in the social sphere
over the cohesion and support of different social groups with specific necessities and problems. The first part of
the paper reveals the conceptual framework and mechanisms for provision of the social services in Bulgaria, as
well as the functioning of the already established social networks. Consequently, the second part provides view of
the results achieved. The concluding part gives particular directions for improvement and optimization of capacity
of involved players in the social services sphere.
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ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА
Неделин Марков
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Резюме
Процеса на децентрализацията се развива вследствие на разбирането, че: В съвременните общества е немислимо всички процеси да бъдат управлявани демократично и достатъчно ефективно чрез политически процеси на национално ниво. Причините (наречени още сили), които пораждат процесите на децентрализация, биха могли да се систематизират в четири групи: 1. Търсене на регионална икономическа свобода, участие и
разрешаване на конфликти; 2. Натиска на световната конкуренция; 3. Търсене на стабилност; 4. Търсене на
справедливост и ефективност на местните обществени услуги. Децентрализацията не е самоцел, нито универсален модел, който трябва да бъде приложен на всяка цена. Децентрализацията е средство за осъществяване
на важни обществени цели – по-добри услуги на гражданите, по-ефективно използване на ресурсите, по-високо
качество на живот.
Ключови думи: децентрализация, отговорности, ресурси, делегиране, декоцентриране.
Key words: decentralization, responsibilities, resources, delegation, deconcentration.

Увод
Децентрализирането на публичните ресурси
е процес, който е свързан с прехвърляне на
отговорности и правомощия от по-високите
към по-ниските нива на публично управление.
В този смисъл децентрализацията на публичните ресурси, е продиктувана от необходимостта
да се обезпечат дейностите по предоставянето
на публични блага и услуги от местните нива
на управление. Главната цел от децентрализацията е постигането на високо качество на живот и доближаване до критериите за устойчиво
развитие и то главно чрез реално и силно местно самоуправление, така че гражданите да
участват действително в решаването на въпроси от местно значение.
1.Теоретични аспекти на децентрализацията
1.1. Причини за възникване на децентрализацията
Процеса на децентрализацията се развива
вследствие на разбирането, че: в съвременните
общества е немислимо всички процеси да бъдат управлявани демократично и достатъчно
ефективно чрез политически процеси на национално ниво. Концепцията на децентрализацията
възниква от средата на XX век. Тя е обективен
резултат от протичащите обществени процеси и
явления. Въз основа на причините (наречени
още сили) [1], които ги пораждат, те биха могли да систематизират в четири групи:
Първа група - търсене на регионална икономическа свобода, участие и разрешаване на
конфликти. В тази ситуация – децентрализацията възниква, като политическа реакция срещу

неуспехите на свръх централизираните политически системи. Тук не се преследва икономическа ефективност, а се търси регионална независимост и свобода от централното правителство.
Втора група - натиска на световната конкуренция - тук децентрализацията се разглежда,
като паралелен процес на глобализацията. Ето
защо правителствата са длъжни преди формирането на вътрешната си политика да се съобразяват с протичащите световни процеси.
Трета група - търсене на стабилност - нарастващият брой на „отварящите” се държави,
ги прави уязвими от външен шок. В отговор на
това местните и регионалните нива, трябва да
спомогнат за увеличаването на защитните механизми, чрез политически инструменти.
Четвърта група - търсене на справедливост
и ефективност на местните обществени услуги
– липсата на ефективност в управлението и
предоставянето на публични услуги, в резултат
на това, че централното правителство не се
съобразява с местните нужди и предпочитания,
е важна причината за развитието на децентрализацията.
1.2. Определения за децентрализация
Най-възприетото определение е това, с което децентрализацията се описва като процес на
прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниско
равнище на публичното управление.
Европейската комисия възприема почти
сходно определение и то е следното: „Децентрализацията е процес, който включва прехвър-
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лянето на редица правомощия (вземане на решения, за набиране на приходи и т.н.), функции
(обслужване) и ресурси (финансови, човешки,
административни) от по-високи нива в политическите системи (централни правителства) на
органите на по-ниско ниво, които са или демократично избрани или назначени” [2]. Това
определение, отразява един от основополагащите принципи, заложени в Договора за Европейския съюз, а именно принципа на „субсидиарносността”. Този принцип изисква, решенията да се вземат възможно най-близко до гражданите на съюза. По силата на принципа на
субсидиарност, в областите, които не попадат в
неговата изключителна компетентност, Съюзът
действа само в определени случаи. Те се отнасят до случай, когато целите на предвиденото
действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки на централно и на регионално и местно равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото
действие могат да бъдат по-добре постигнати
на равнището на Съюза.
Световната банка подкрепя отново сходно
определение, но го разширява, като допълва,
че в процеса на прехвърляне на правомощия
могат да участват частни организации и неправителствени организации. Определението е
следното: „Децентрализацията е прехвърляне
на правомощия и отговорности за обществени
функции от централното правителството към
междинни, локално-правителствени, и неправителствени организации, както и към частния
сектор”.
През 2004 г. в доклад на ООН се извежда и
следното определение: „Децентрализацията се
отнася до преструктурирането на правомощията в съществуващата система за солидарна отговорност между институциите на управление
на централно, регионално и местно равнище в
съответствие с принципа на субсидиарност”.
Въз основа на този принцип, функции (или други дейности) се прехвърлят до най-ниското институционално или социално ниво, което е в
състояние (или които потенциално би могло) да
ги изпълни.
Главната цел от децентрализацията е постигането на високо качество на живот и доближаване до критериите за устойчиво развитие и то
главно чрез реално и силно местно самоуправление, така че гражданите да участват действително в решаването на въпроси от местно значение. Още повече, че един от принципите на
политиката за устойчиво развитие е отказ от
40

централизиран подход и политически диктат,
т.е решенията да се взимат на възможно найниско равнище-най близо до хората при спазването на приоритета на закона и националните
интереси.
Децентрализацията и автономията, са понятия, които отговарят на много ясни социалнополитически искания [3]:
- Желание да има институции, подчинени
на тези, които са пряко избирана от
гражданите, пребиваващи в съответната
територия;
- Трансфер на автономни правомощия
към тези институции, за да могат да
вземат решения по въпроси в рамките на
обхвата им на отговорност;
- Прехвърляне на финансови ресурси от
центъра, без да има целево предназначение за всяка конкретна дейност и които да са в достатъчно количество, за да
може тези автономни институции да изпълняват отговорностите си;
- Контрол върху законосъобразността на
решенията на тези автономни институции от съдебната система, с като изключителния контрол от страна на централното правителство да е по-скоро изключение, отколкото правило.
Децентрализацията не е самоцел, нито универсален модел, който трябва да бъде приложен на всяка цена. Децентрализацията е средство за осъществяване на важни обществени
цели – по-добри услуги на гражданите, поефективно използване на ресурсите, по-високо
качество на живот. Тя е средство за разпределяне на отговорности, права и ресурси между
нивата на управление и приближаване на процеса на вземане на решенията по-близо до
гражданите.
1.3. Теоретичен анализ на децентрализацията
Един от най-важните аргументи за децентрализацията е т.нар „Хипотеза на диверсификацията”. До този извод се формулира през 1972
г. от Уолас Оутс. Той формулира т.нар Теорема за децентрализация, като представя графично къде са оптималните нива на предоставяне
на публични блага и услуги [4]. Оутс твърди, че
се повишава благосъстоянието от по-доброто
разпределение на ресурсите в публичния сектор. Той отбелязва всеизвестния факт, че местните правителства са много по-близо до хората, а също така познават най-добре местните
предпочитания и вкусове, отколкото централни-
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те структури. Трудно е централното правителство да осигури по-високи нива на услуги в някои юрисдикции отколкото на други. Обикновено съществуват политически ограничения, които биха позволили да се въведе различни видове фискална диференциация, която да доведе
до оптимизация в публичния сектор и повишаване в благосъстоянието не може да се постигне чрез централизираното предоставяне на
публичните блага.
Съществуват и други разсъждения в тази насока. Анализа на американски икономист Чарлз
Тибоу (1924-1968) е базиран на други предположения, които са по-близки до реалността.
Допусканията на Тибоу са следните: Потребителите-гласоподаватели, са напълно мобилни и
те се предвижват към тази общност, където
техните предпочитания ще са най-задоволени;
Потребителите-гласоподаватели са напълно
информирани относно размера на своите приходите и разходите и на тази база, те са в състояние да реагират; Съществуват голям брой
общности и потребителите имат избор относно
това, къде да живеят; Възможността за намиране на работа не е ограничение. Счита се, че
всички хора имат доходи от дивиденти; Публичните услуги се доставят, без да са налице
икономии в общностите или извън общността;
Оптималния размер на общността, е във връзка
с най-ниския размер на средните общи разходи
по доставка на публична услуга; Във връзка с
горното предположение, малките общности се
стремят да привличат нови жители, а поголемите правят точно обратното [5].
Оутс и Тибоу, търсят начин чрез микроикономически инструментариум да обяснят макроикономически явления. Дори и да има някакви причини за подобна връзка, когато се коментира децентрализацията /на ресурси и отговорности/, допусканията не могат да се ограничат само до понятия като ефективност, рационалност и благосъстояние. Отделните индивиди са твърде различни и поставянето им под
един знаменател е по-скоро погрешно. Децентрализацията, не може да се обясни само с икономически категории. Съществува наличие на
широка гама от политически, административни,
исторически и др. ограничения.
2. Видове децентрализация
Процесът на децентрализация може да се
разглежда в три направления:
Административна децентрализация – прехвърляне на права и отговорности, свързани

както с определяне на вида, качеството и обхвата на предоставянето на публични услуги,
така и с управлението на дейностите, свързани
с тези услуги;
Финансова децентрализация – предоставяне
на ресурси, прехвърляне на източници на ресурси, права за определяне на техния размер и
т.н.;
Политическа децентрализация – предоставяне на правомощия за вземане на решения, на
по широк кръг от институции или такива, които
са по-близко до гражданите и потребителите на
услуги.
В литературата на места се използват и някои други понятия за видовете децентрализация. Така например се използва понятието
„структурна” децентрализация [6]. При формулирането на този вид децентрализация се взема
под внимание избраната от всяка една страна
форма на управление и по-точно броя на нивата на управление. Тук авторите дават пример
със Сингапур, където няма местно правителство, което да е относително независимо от централното и Китай, където пък има 4 поднационални нива на управление – провинции,
префектури, окръзи и градове на областно ниво. Също така се използва и понятието децентрализация на „решенията” т.е способността на
под-националните структури да вземат решения
самостоятелно (или сравнително самостоятелно), без те да са зависими от централното правителство. Не на последно място се представя
„ресурсната” децентрализация, т.е как са разпределени ресурсите между отделните нива на
управление. Важно е да се отбележи и правото
на съответната общност, да избира органи за
управление, т.е „изборна” децентрализация.
Важно е да се знае дали органите за управление се избират или назначават. И на последно
място се представя т.нар „институционална”
децентрализация, която се изразява в правото
на местните общности и избраните от тях органи да участват във вземането на решения на
централно ниво, включително и да налагат „вето” върху взети решения на централно ниво.
В тази класификация на преден план се открояват институциите. Главна роля на институциите в едно общество е да намалят неопределеността, като поставят основата на стабилна
структура за човешки взаимодействия.
Поради честото смесване на понятията деконцентрация и децентрализация е необходимо
да бъде направено разяснение с оглед подоброто разбиране на проблематиката на ад41
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министративната координация на местно ниво.
Деконцентрацията засяга мисиите, които са от
компетенцията на държавата. Това означава, че
държавата запазва ръководни функции и отговорност по отношение на провежданите политики.
Децентрализацията е от съвсем различно естество. Когато държавата прехвърля на административно-териториалните единици компетенции, оставяйки им в законовите граници ръководството и отговорността за провеждането
на дадена политика, говорим за децентрализация. При тези условия административнотериториалната единица вече не трябва да се
отчита пред държавата за качеството и интензитета на провежданите политики дотолкова,
доколкото законовата рамка е спазена. Вече не
съществува йерархичен контрол, нито пък качествен контрол от страна на държавата; за
сметка на това отговорността за провежданата
дейност става пряко политическа и избирателят
е този, който ще даде оценка за предоставяната
услуга.
3. Фактори за развитие на децентрализацията
Децентрализацията е в пряка зависимост от:
1. Формата държавно устройство и административно-териториалното деление на
отделните държави;
2. Политическият режим.
Формата на държавно устройство показва
начина на териториално организиране на държавата [7]. От тази позиция различаваме унитарна държава (състои се от неавтономни административно-териториални единици), федерация (съюзна държава с общи централни органи и единна вътрешна и външна политика) и
конфедерация (съюз от държави на договорна
основа). Административно-териториалното деление може да се определи, като съвкупност
от различни по степен и вид административнотериториални единици, които се намират във
взаимозависимост, свързани са помежду си и
образуват цялостна система. Чрез административно-териториалното устройство се очертават
териториалните рамки на компетентността на
местните органи на изпълнителната власт и
самоуправление.
Политическият режим е съставен елемент от
формата на държавата. Той представлява съвкупността от методите и начините за осъществяване на държавната власт. Различните разновидности на политическия режим (демократичен и недемократичен), се определят от: същ42

ността на държавата, наличие или липса на
разделение на властите, характера на законодателството, състоянието на политическия плурализъм, фактически пълномощия на държавните органи и т.н.
Изводи и препоръки
Дебатите относно приоритетите в политиката на централната и местната власт са сериозни. Вертикалният дисбаланс произтича от възможностите на местните власти да генерират
собствени приходи. Държавата в лицето на
централното правителство, не компенсира достатъчно общините за липсата на данъчна база и
други неданъчни приходи. За премахването на
тези дисбаланси е необходимо да се прехвърлят адекватния обем ресурси за упражняване
на децентрализираните дейности, както и да се
провежда целенасочена „регионална политика”
за изглаждане на междутериториалните различия, чрез изравнителни механизми. Важно е да
се провежда системен анализ и оценка в две
направления:
Първо - каква част от публичните дейности
са прехвърлени на местно ниво и дали това е
оптималното разпределение между различните
нива на публично управление;
Второ – как да се остойностят прехвърляните дейност. Ако се подхожда отговорно в тези
две направления, то няма да се наблюдава разкъсване на връзката „РАЗХОДНИ ОТГОВОРНОСТИ – РЕСУРСИ”.
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ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА

ТHEORETICAL ASPECTS OF DECENTRALIZATION
Nedelin Markov
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
Decentralization process develops as a result of understanding that: In modern societies is unthinkable all processes to be managed democratically and effectively enough through the political process at national level. Reasons
(also called power) that give rise to processes of decentralization could be classified into four groups: 1. Need for
regional economic freedom, participation and conflict resolution, 2. Pressures of global competition, 3. Search for
Stability 4. Demand for fairness and efficiency of local public services. Decentralization is not an end in itself, no
universal model that must be applied at any price. Decentralization is a means of achieving important social goals better services to citizens, more efficient use of resources, higher quality of life.
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Резюме
Зад процеса на децентрализация стои разбирането, че държавното управление се стреми да дефинира даден проблем по стандартен начин и след това да монополизира решението. Процесът на децентрализация у нас
спира на ниво – община. Като административно-териториална единица, кметството е съставен елемент на общината. Ако под вътрешна децентрализация, разбираме допълнително разпределение на отговорности и публични ресурси в рамките на една община, то постигането на функционален и ресурсен баланс, би могло да
доведе до положителни последици още повече, че населението на страната е разпределено в над 2900 кметства. Увеличаване на степента на децентрализация в кметствата може да се разглежда в две направления: прехвърляне на разходни отговорности и прехвърляне на ресурси от „голямата община” към кметствата.
Ключови думи: община, кметство, вътрешна децентрализация, ресурси.
Keywords: municipality, mayoralty, internal decentralization, resources.

Увод
Съществен проблем в съвременните общества е децентрализирането на ресурсите, с които да се реализират публичните блага и услуги.
Децентрализирането на публични ресурси може
да се разглежда в две направления: Създаване
на нормативна уредба, която да позволява местните нива на управление, да администрират
определени приходи, както и създаване и организиране на механизми, за преразпределение
на ресурси от централното правителство към
местните нива на управление.
Чрез т. нар система на „трансфери”, централното преразпределя към автономните бюджети средства, които се равняват на 13,8 на
сто от БВП за 2009 г. Приблизително 80 на сто
от всички трансфери към автономните бюджети
са насочени към осигурителните фондове (ДОО
и НЗОК) и общините. Трансферите от централното правителство към общините, съдържат
следните компоненти:целева субсидия за делегираните от държавата дейности, обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи. Целта на тази статия е да се разкрият нови възможности за оптимизиране процеса на децентрализация.
1. Същност на „вътрешната децентрализация”
Според Питър Дракър „ние сме се научили,
че държавното управление, както всеки друг
инструмент, е нещо добро за някои неща, но не
е добро за други … държавното управление се
стреми да дефинира даден проблем по стандартен начин и след това монополизира решението” [1]. И ако това е една от причините за
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децентрализацията, то е добре да се проследи
къде почва и къде свършва този процес у нас.
Процесът на децентрализация у нас спира
на ниво – община. Като административнотериториална единица, кметството е съставен
елемент на общината. Като политически права,
населението на кметство може да избира кмет
(ако разбира се броя на населението не изисква
назначаването на кметски наместник) и в този
смисъл политическата децентрализация слиза
по-надолу от ниво – община. Може би тук е
добре да се зададе следния въпрос: „В кметствата осъществява ли се местно самоуправление?”, независимо че в Закона за местно самоуправление и местна администрация е записано, че „Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”, отговорът
следва да е положителен, тъй като жителите на
кметството и избраните от тях органи (в лицето
на кмета на населеното място), следва да имат
отношение по въпроси от местно значение.
Състоянието обаче е друго. Независимо от това, че кмета на населеното място, е избран с
гласовете на местната общност, той е изпълнител и проводник на провежданата политика на
кмета на „голямата община”. С приетия през
1991 г. нов Закон за местно самоуправление и
местна администрация се продължава традицията отпреди промените, „кметствата да са органи на общинския народен съвет и народното
самоуправление в населеното място” [2]. Това
от своя страна ограничава представителността
на гражданите, както и поставя „принципа на
субсидиарността” под съмнение.

Неделин Марков

Увеличаване на степента на децентрализация
в кметствата може да се разглежда в две направления: прехвърлени разходни отговорности
от „голямата община” към кметствата и прехвърлени ресурси от „голямата община” към
кметствата.
Би могло към кметствата да се прехвърлят
някои приходи от неданъчен тип, като например такси за оказване на по-широк кръг от административни услуги.
През 2001 г. в оповестен „Доклад върху отношението между големината на местните и
регионалните власти и тяхната ефикасност,
ефективност и демократична легитимност” [3]
се прави едно интригуващо разсъждение относно размера на местните власти. До този
момент, като че ли литературата се усеща някакъв вакуум, относно посочването на оптималния размер на единиците в които се осъществява местното самоуправление. Въпреки,
че в доклада разсъжденията касаят преди всичко размера на общините, то показателите, по
които се дискутира, биха могли да се приложат
и за населените места /в нашия случай кметствата/ в състава на тези общини.
В доклада се акцентира в няколко направления, на които трябва да местните власти:
Ефикасност - Кой мащаб ще произведе повече и по-добри услуги на по-ниска цена?
Демокрация - Какъв вид структури могат да
засилят гражданския контрол върху управлението и точната отговорност?
Развитие - Кой тип организации са най-добре
подготвени за защита на икономическото развитие?
Разпределение - Коя големина ще помогне
за по-доброто и по справедливото разпределение на услугите, задачите и данъчната тежест?
Ако изхождаме от това, че „местното самоуправление е естествения фокус на надеждите
за гражданско възраждане” [4], то единиците в
които се осъществява местното самоуправление, трябва да са такъв мащаб, така че в никакъв случай да не са с ниски нива на легитимност. Тъй като легитимността по-скоро се асоциира с демократичните принципи и правата на
гражданите да участват в публичното управление, то е недопустимо една единица, в която
липсват подобни изисквания, да се оправомощава и овластява, макар и те да отговарят на
изискванията за ефективност и ефикасност. В
този ред на мисли считам, че кметствата у нас,
са достатъчно легитимни, тъй като едноличния
орган на управление (кмета) е избран в граж-

дански избор (изключение правят назначените
кметове, но там също се предполага, че назначението е съобразено в някаква степен с местната общност). Също така по малките местни
общности са по-хомогенни и с по-изравнени
предпочитания, и ако се върнем на Теоремата
на Оутс, то в кметствата ще се наблюдава помалка загуба на благосъстояние, особено при
блага и услуги с публичен характер.
2. Ресурсно обезпечаване процеса на „вътрешна децентрализация”
Ако се предположи, че кметствата са достатъчно легитимни, интерес представлява, какви
разходни отговорности и какви публични ресурси да се прехвърлят към тях. За да се отговори на този въпрос е необходимо вниманието
да се насочи към т.нар Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и
делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности.
Разглеждайки решението, може да се направи заключението, че прехвърлянето на делегирани от държавата дейности, няма да е обосновано поради следните причини:
1. Осъществяването на тези дейности изисква наличието на сериозен административен капацитет, който в повечето случаи липсва на ниво кметство;
2. Вероятността да се стигне до наличие на
липси и излишъци в количеството на
предлагане на тези блага и услуги е
много голяма, тъй като тези блага не
могат да бъдат дефинирани, като чисто
публични. Въпреки, че те са във функция
от държавната политика в конкретна област, твърде често при тях се наблюдава
и конкурентост в потреблението и възможност за изключване;
3. Делегираните от държавата функция, по
дефиниция трябва да удовлетворяват
гражданите по един и същ начин по цялата територия на страната и в този ред
на мисли, те подлежат на силна държавна регулация;
4. Икономиите от мащаба ще са по-големи,
ако тези делегирани функции се осъществяват на ниво община.
На база тези изводи, може да се направи извода, че ще е икономическо обосновано, ако
разходните отговорности, които ще се прехвърлят на кметствата, са само тези, които се
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класифицират, като местни и то само онези,
които не са съфинансиращи на делегирани
държавни дейности. Ако се продължи с анализа, е необходимо да се оцени и каква би могла
да е ролята на общата изравнителна субсидия.
Ако на „Общата изравнителна субсидия” се
гледа, като инструмент за провеждане на регионална политика, то тя трябва да е насочена
към изглаждане на териториалните и местни
диспропорции, с цел хармонизиране и балансиране на развитието. Ето защо, „крайната
спирка” на този тип вертикална субсидия, не
трябва да е общината, а по-скоро трябва да е
кметството. Причина за това, е че силното концентриране на хора и ресурси в градовете, води до засилване на вътрешнообщинските диспропорции или нарушаване на баланса „ЦентърПериферия”. В този смисъл, изравнителните
субсидии могат да са онзи децентрализиран
ресурс, който да послужи за постигането на
балансирано местно развитие.
Втори аргумент в тази насока е, че изравнителната субсидия трябва да „изравнява”. Като
технология на изчисление, изравнителната субсидия е най-добре да компенсира разликата в
данъчния капацитет, без да се добавят каквито
и да е компоненти. Разбира се, вече споменахме, че органите на местно органи, следва да
бъдат санкционирани, ако не са добросъвестни
„администратори на местни приходи”. В този
ред на мисли, влошен данъчен капацитет, се
наблюдава именно в периферията на една община, а не толкова в общинския център (поради
ниския размер на данъчната база). Така, че е
справедливо достъп до тази субсидия да имат и
кметствата.
В това изследване едва ли ще се изведе точната рецепта, относно това какъв трябва да е
баланса в съотношението на „Интереси–
Ресурси”. Въпреки това, на база направения
анализ считам, че е възможно да се изведе на
преден план едно понятие, което не е ново, но,
върху което може да се разсъждава още повече. Става въпрос за т.нар „ВЪТРЕШНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ”. Ако под вътрешна децентрализация, разбираме допълнително разпределение
на отговорности и публични ресурси в рамките
на една община, то постигането на „някакъв”
баланс, би могло да доведе до много положителни последици.
От направения анализ, може да се изведе и
следния извод. В България, когато се анализира
т.нар „Вътрешната децентрализация” се наблюдават две явления:
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1. По отношение на „Политическата децентрализация” – кметствата се характеризират със сравнително високо ниво на
децентрализация. Това е така, тъй като
местните общности имат право да избират органите на местно самоуправление.
2. По отношение на „Административната
децентрализация” и „Финансовата децентрализация” – кметствата се характеризират с ниско ниво на децентрализация т.е в повечето случаи липсва прехвърляне на разходни отговорности и
публичните ресурси за тяхното осъществяване.
3. Търсене на допълнителни ресурси за ресурсно обезпечаване процеса на „вътрешна децентрализация”
Дотук, вниманието главно беше съсредоточено върху т.нар вертикални субсидии или парични потоци насочени от централното правителство към местните нива на публично управление (общините). Оттук нататък анализа, ще
се насочи към търсенето на резерви, по отношение на т. нар собствени приходи на общините. Собствените приходи или приходите генерирани от местни източници. В изследването
няма да се разглеждат проблеми като малкия
обхват на местните данъци и такси, липсата на
добри практики при администрирането на собствените приходи, неадекватни оценки на данъчните бази, а в някои случаи дори и недеклариране на такива.
Ако се върнем отново на чертите, на които
трябва да отговаря т.нар „добрия местен данък”, ще си припомним, че най-характерната
черта е „неподвижността” на данъчната база.
Има една категория активи, които отговарят
на тази черта, но не подлежат на данъчно облагане. Това са земеделските земи и горите. Като
се говори за тях, следва да се има онези земеделски гори и земи, които не са общинска и
държавна собственост, и които принадлежат на
частни лица. В този ред на мисли, облагането
може е насочено в две направления. Директно
облагане на земеделските земи или облагане
на доходите произтичащи от операции с тях
(рента и аренда).
В теорията съществуват много разсъждения
относно облагането на земеделската земя и
рентата, която получават собствениците. „Американският икономист Хенри Джордж (18391897) отстоява тезата, че правителството би
трябвало да повиши всички свои приходи чрез
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облагане на поземлената рента. Обосновката
на подобна политика по отношение на икономическата и ефективност е следната. Тъй като
земята е с абсолютно нееластично предлагане,
облагането на поземлената рента с данък няма
да ограничи предлагането на услугите на земята в икономиката като цяло. Единственият
ефект би бил намаляването на цената за тези
услуги, получавана от собствениците. Но това
означава, че данъкът няма да доведе до нетна
загуба за икономиката. Просто парите ще бъдат прехвърлени от поземлените собственици в
държавния бюджет” [5].
Дали обаче, тази теза е приложима в нашата
икономика. Според мен не. Причината е, че
има сигнали, че размера на т.нар „сива икономика” е със сериозни размери (автора не се
ангажира с конкретна цифра, тъй като това не
е обект на изследването). Твърде е вероятно
този вид неформална икономика, да се представлява в една немалка част от производителите на земеделска продукция. По този начин е
много вероятно доходът, който се реализира и
доходът който се разпределя като рента или
аренда между собствениците на земя от земеделските производители, да е „умело замаскиран” и нереален.
Втората форма на облагане е директно облагане на земеделските земи и горските масиви. Това според мен ще е по-добре работещия
вариант. Дори и да се създаде чувство за несправедливост за онези собственици, които не
получават доходи от тях. В този случай данъчната база е видима и „бягството” от данъка ще
е силно ограничено. Тук административния капацитет на общините, ще е сравнително достатъчен, да се очертае географски границите на
облагане, както и администрирането на самия
данък. „Поземления данък изпълнява стимулиращи по отношение на предлагането функции.
Той принуждава собственика на земя да я използва или да я отдава под наем, така че този
ресурс да бъде включен в реална стопанска
употреба при пазарни условия. Ако обаче важни обществени съображения налагат земята да
не се използва, поземления данък може да бъде
отрицателен” [6].
Някои от критериите, на които трябва да отговаря един данък, биха могли да се систематизират в няколко групи [7]:
- Неподвижност на данъчната база - данъчната база трябва да е относително
неподвижна, така че да дава възможност
на местните власти за известна гъвка-

-

-

вост с различни ставки, без да губят голяма част от данъчната си база. Така,
въпреки другите проблеми, свързани с
тях местните данъци върху недвижимото
имущество са ефективни генератори на
приходи за много общини в целия свят;
Стабилност, предсказуемост и устойчивост на приходите - данъчните приходи
трябва да са предвидими, стабилни и устойчиви – особено, ако се очаква общините да помагат при финансирането на
основни услуги като образование или
здравеопазване;
Лесно администриране - местните данъци трябва да могат да се администрират
лесно и икономично. Централното администриране на някои местни данъци от
името на общините би могло да е поефективно от местното им администриране.

Изводи и препоръки
В тази статия се направи опит да се оптимизира процеса на децентрализация у нас. Анализа е насочен в две направления. Първо – развитие на вътрешната децентрализация. В това
направление е необходимо да се проведе открит публичен дебат относно това, какви дейности е възможно да се прехвърлят към кметствата от общините. Едва след като се отговори
на този въпрос, следва да се дефинират и механизмите за финансиране на тези дейности.
При определянето на тези механизми, разсъжденията също следва да се насочат в две направления, дали ресурсното обезпечаване да е в
рамките на съществуващите възможности или
да се търсят нови обекти на облагане, какъвто
би могъл да са земеделските земи и горите.
Вътрешното децентрализиране на ресурси,
следва да е насочено главно към общата изравнителна субсидия, а не толкова към субсидиите с „целево предназначение”.
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PERSPECTIVES OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC RESOURCES AND
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF „INTERNAL DECENTRALIZATION”
Nedelin Markov
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
Behind the decentralization process the understanding that the government seeks to define a problem in a
standard manner and then to monopolize decision. The process of decentralization in the country stops at Municipality. As an administrative territorial unit, the mayoralty is a constitutive element of the municipality. If by
internal decentralization mean an additional allocation of public resources and responsibilities within a municipality,
the achievement of operational and resource balance could lead to positive consequences more so the population
is distributed in over 2900 mayoralties. Increasing the degree of decentralization at the mayoralties can be seen in
two directions: transfer of expenditure responsibilities and the transfer of resources from the „great community” to
the mayoralties.
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РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
Николай Щерев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Хранително-вкусовата промишленост е един от водещите отрасли за българската икономика в резултат
както на историческото развитие на страната, така и на международното разделение на труда. Кризата през
последните години също оказва своето влияние върху развитието на сектора. Горното поставя на преден плана
актуалността на търсене на отговор на въпросите: „Какви са очакванията за развитието на производството на
храни?” и „Възможен ли е растеж и по какъв начин може да се постигне той при настоящото състояние на
сектора?”. В структурно отношение се открояват: Увод – описват се особеностите на производството на храни
към момента. Първият параграф представя теоретични постановки на растежа на фирмите. При анализ на
данни за българската хранително-вкусова индустрия, представен във втория параграф, се открояват и основни
етапи в историческото развитие на сектора. Анализът на основни детерминанти на растежа е представен в
третия параграф. В заключението са систематизирани основни резултати от проведения анализ.
Ключови думи: ХВП, индустрия, развитие, динамика.
Keywords: food industry, industry, development, industrial dynamics.

Особености на производството на храни и напитки в България
Производството на храни е ориентирано към
производство на продукти за крайно потребление. Поради това промените в сектора през
последните 3-5 години са основани както на
измененията в нуждите и желанията на потребителите, така и на нарастващите изисквания
към производителите от този сектор.
Производството в сектора е зависимо и от
входящите суровини (респ. качество, количество, доставка и пр.). Изменението на аграрните
структури в страната през последните години
се отразява негативно и върху производството
на храни. В това число, по данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) се наблюдава непрекъснат спад в обема на произвежданите земеделски продукти (суровина за производството на храни).
Друга съществена особеност на сектора е
големия броя на малките фирми в него. Поради относително ниската финансова бариера за
навлизане в сектора, са налице редица малки
представители на бизнеса (респ. микро- фирми
по смисъла на Закона за МСП), произвеждащи
хранителни продукти при относително ниско
качество. Само за пример, в резултат от тази
структура на предприятията по големина, към
края на 2006г. и началото на 2007 г. близо
70% от производителите на хранителни продукти бяха заплашени от прекратяване на дейността поради неизпълнение на новите (респ.
към датата на пълноправното членство на
страната в ЕС) и по-високи стандарти за качес-

твото на продуктите. Много от производителите
(особено тези в подсекторите: производство на
мляко и млечни продукти; месопреработвателите; производителите на консерви и др.) бяха
принудени да въведат в действие стандартите
за управление на качеството ИСО 9000 и стандарта за безопасност на храните – НАССР [1].
Като основни проблеми, породени от изменението на общата икономическа рамка пред
фирмите от този сектор, могат да се изведат
следните по-значими:
- влошено сътрудничество с доставчиците
на суровини (респ. земеделските производители);
- нарастване на логистичните проблеми
при доставката на сезонните и бързо
развалящи се земеделски продукти;
- отсъствие на по-дългосрочни инвестиции
при сътрудничеството с фирми от други,
взаимосвързани подсектори на икономиката;
- отсъствие на перспективи за увеличаване на износа на храни в страните от ЕС,
особено на фона на нарастващия внос
на такива продукти;
- повишаващи се изисквания на Европейските стандарти за качество и за опазване
на околната среда.
Наред с горното се извеждат и някои проблеми, породени от влошаване на инфраструктурата в сектора и страната:
- бавно увеличаваща се производителност
на труда и от тук все повече изоставащо
заплащане на труда. Това се комбинира
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и с наличието на сезонност при наемането на основни работници;
- влошена в структурно и технологично
отношение производствена инфраструктура, в т.число: физически и морално
остаряла техника; морално остарели
технологии на производство;
- въпреки добрата телекомуникационна
инфраструктура,
остава
значително
влошена пътната инфраструктура (в
т.число: остарели транспортни средства;
некачествена и относителни бавна национална пътна система и пр.).
Сериозен натиск върху производителите от
сектора оказва създалата се пазарна ситуация,
т.е. възможността за свободно движение на
стоки в ЕС, в т.число:
- отсъствие на достатъчно стимули за използване на нови технологии поради
ниската платежоспособност на крайните
потребители, които в голямата си част
предпочитат да получат храните евтино,
дори да са с лошо качеството;
- нарастващ натиск на Европейската комисия (ЕК) и на европейските производители по посока на разнообразяване на
продуктите и повишаване на тяхното качество;
- преструктурирането на държавната администрация през последните години доведе до непрекъснато намаление на потреблението на правителството.
През последните години фирмите, не само
от сектора на ХВП, работят в условия на икономическа и финансова криза. Въпросът е Как
се отразява икономическата криза върху този
потребителски сектор?
Анализът на резултатите на най-големите 18
фирми от сектора показва, че ефектът от кризата се отразява дейността и резултатите на помалките фирми, произвеждащи храни:
- средното намаление в общия оборот на
най-големите представители на сектора
е под 1% (в сравнение с намалението от
9% за сектора);
- положителният финансов резултат на тези фирми се е увеличил;
- повишени и са и средните финансови
показатели с близо 10%.
В съпоставителен план между водещите 18
фирми от сектора на производството на храни
се установява, че е налице положителна взаимовръзка между броя на заетия персонал; нет-
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ните приходи от продажби и размера на дълготрайните активи (фиг. 1.).
400 000

350 000
y = 2E-09x3 - 0,0002x2 + 6,6739x + 60683

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

-50 000

Източник: Капитал 100, Търговски регистър и собствени
изчисления.

Фиг. 1. Разпределение според стойността на ДМА,
размера на НПП и броя на персонала за 2009 г.

Друг съществен въпрос е дали най-големите
производители на храни си поделят ефекта от
кризата с по-малките производители?
При анализ на данните (фиг. 2.) се установява, че показателите на повечето фирми в
условия на криза се запазват сравнително
сходни. Повече като изключение са извеждат
отделни представители на сектора (предимно с
по-малък броя на заетия персонал), които успяват в условия на свиващ се потребителски
пазар да увеличат значително своите търговски
и финансови показатели.
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Източник: Капитал 100, Търговски регистър и собствени
изчисления.

Фиг. 2. Разпределение според изменението на НПП,
рентабилността и броя на персонала за 2009 г.
спрямо 2008 г.

В обобщение следва, че върху производството на храни се усеща негативно влияние на
кризата – спад в общите производствени, продажбени и финансови показатели. Въпреки

РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

влошеното състояние на предприятията от сектора може да се обобщи, че те изпитват незначително по-слаби негативни ефекти от кризата,
като са налице достатъчно индикатори за извличане на ползи от съкращаване на производството и продажбите (респ. оптимизиране на
разходите за производство и продажби; оптимизиране на продуктовата структура и пр.).
1. Теоретични основи на фирменото развитие
Най-общо в литературата по въпросите на
развитие на фирмите, и респ. постигане на
устойчивост на това развитие, се посочват няколко възможни алтернативи, а именно: разширяване на дейността на фирмата; запазване
на съществуващата дейност; намаляване на
размера на продажбите; или дори спиране на
фирмата и ликвидиране на неговата дейност.
Всяка от тях се определя като резултат от
вече започнали или планирани управленски
въздействия. В това направление е важно познанието в какво степен тези управленски въздействия определят постигането на дефинираната в предходния параграф целева функция.
В теоретичен аспект може да се използва
широк набор от методи, както линейни, така и
нелинейни, чрез които да се установи влиянието на едно въздействие върху резултата от целевата функция. От множеството методи колективът е избрал да използва един от методите
за регресионен анализ, а именно т. нар. LOGIT1
метод.
В най общ вид зависимостите и очакваният
ефект от посочените променливи са представени с LOGIT модела (Формула 1) както следва:
P
(1)
log it(P)  log
 Z,
1 P
където
Р – функция на симетрично разпределение
на функционалната зависимост Z;
Z – целева функция.
Предложеният метод следва да се използва
при отчитане влиянието на всяко едно от позначими управленски въздействия, водещи до
оптимизиране на целевата функция на предприятието и респ. отразяващи се върху развитието на фирмата2:

-

устойчивост на развитие на продажбите
на фирмата – свързва се с реализиране
на благоприятни възможности на пазара
и в същото време неутрализиране на позначими пазарни заплахи пред развитието на бизнеса. По този начин следва, че
постигането на устойчиво развитие е
възможно единствено чрез намаляване
влиянието на конкурентната среда при
постоянно развиващ се пазар на храни и
напитки.
- диверсификация на производството – изразява способностите на фирмата да
разпозната и да използва по най-добрия
начин появата на нови потребителски
нужди. По този начин чрез разширяване
на обхвата на произвеждани хранителни
продукти фирмата изгражда партньорски
взаимоотношения със своите клиенти
и/или придобива трайно предимство на
съществуващите и/или на нови за ней
пазари.
- усвояване на средства по програми –
чрез финансиране на обичайната дейност на фирмата чрез допълнителни
средства по кохезионните и структурните фондове на ЕС води до постигане на
два основни ефекта: подобрена възможност за изпълнение на целевата функция; създаване на предпоставки за растеж и развитие чрез създаване на допълнителни компетенции на персонала, както и чрез технологично или продуктово
обновяване. Разбира се, при разглеждане на това въздействие е необходима
уговорката, че само по себе си усвояването на тези средства не може да създаде конкурентно предимство.
- прекратяване или намаляване на дейността – свързва се с невъзможност да
бъдат изпълнени всички изисквания на
пазара. Приемането на едно подобно
решение до голяма степен е израз на невъзможност за предлагане на добавена
стойност, надвишаваща тази на конкурентите на пазара.
Изследването на растежа и развитието на
фирмите от ХВП изисква допълнително да се

1

Методът представлява специфичен статистически инструмент, чрез който се изследва вариацията на целевата функция към
промяната на едно или повече от променливите управленски решения. В конкретния случай чрез метода може да се изследва
степента на вариация на пазарното поведение към разнообразните маркетинговите действия на пазарни субекти. [4] – б.а.
2
Използва се общоприетата формулировка на оптимизационния модел Z=f(P). – б.а.
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идентифицират и опишат променливите ограничения, които определят избора на всяко едно
управленско въздействие.
Съгласно горното могат да се разкрият две
основни функции, определящи динамичното
развитие на фирмите: производство на продукти (в стойност и в натура) (Формула 2) и продажби на продукти (в стойност и в натура)
(Формула 3) [5, 6, 7, 8, 9].
Производствената функция, свързана с растежа, се изразява чрез включване на основните
производствени фактори:
(2)
P  f (L, C, R, M)  b1.L.C.R.eM  b0   ,
където
L – труд (изразява влиянието на труда като
фактор на производството);
С – капитал (изразява влиянието на капитала
като фактор на производството);
R – ресурси (изразява влиянието на използването на материалните ресурси като фактор на производството);
M – научно-технологично развитие (изразява
влиянието на НИРД като фактор на производството);
b1 – параметър на функцията (изразява степента на влияние на променливите – производствените фактори за труд L, капитал C и
ресурси R върху производствената функция
Р);
b0 – свободен член (отразява влиянието на
неотчетените в модела извън производствени фактори);
ε – случайна величини (отразява изменящите
се условия на производството във времето).
Продажбената функция, свързана с растежа
на фирмите, се изразява чрез основните фактори определящи търсенето на продукти и
формиращи даден продуктов пазар (Формула
3):
(3)
T0  f (Pd, Pint , Pp )  c1.Pd.Pint . ln Pp  c 0   ,
където
Рd – индекс на цените на вътрешния пазар;
Рint – индекс на цените на международните
(външни за страната) пазари;
Рp – индекс на покупателната способност на
потребителите на вътрешния пазар;
с1 – параметър на функцията (изразява степента на влияние на променливите Рd и Рint
върху продажбената функция Т0);
с0 – свободен член (отразява влиянието на
неотчетените в модела фактори);
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ε – случайна величини (отразява изменящите
се условия на продажби във времето).
Посочените функции са в основата на анализа на динамичното развитие на сектора на
ХВП в България.
2. Анализ на динамичното развитие на производството и продажбите на храни в България
(1939-2009 вкл.)
Анализът на структурните промени при производството на храни и напитки изисква да се
определят основните резултати от тези промени. Анализът се основава на следните допускания и ограничения:
- първо, структурните промени в даден
момент определят бъдещото развитие на
производството. Поради тази причина,
анализът на текущото състояние на сектора се основава на структурни промени, проведени преди 10-15 години. Па
този начин, изучаването на структурните
промени в сектора на производството на
храни и напитки предполага да обърнем
поглед към изменението на сектора след
средата на 50-те години на ХХ-ти век.
- второ, при достатъчно дълъг период от
време, включен в анализа, се променя
не само структурата на произвежданите
продукти, но се променят и производствено-стопанската организация, променят
се техниката и технологията на производството, изменя се суровинната база.
Именно това поражда трудности при съпоставката на развитието на сектора за
дълги периоди.
- трето, частично решение на този проблем има чрез анализ на изменението на
ключови за сектора показатели, представени в стойност. Но в този случай проблем идва от различната стойност на парите. Само от икономическа гл.точка,
днешния лев е по-скъп от вчерашния.
Тогава можем ли да сравняваме стойността на парите днес с тази преди 50 и
повече години? Допълнителна трудност
се поражда от осъществени в страната
три деноминации на парите: 1952 (курс
25:1); 1962 (курс 10:1) и 1999 (курс
1000:1).
- четвърто, при достатъчно дълъг период
се променят и стопанската и политическата система, което променя условията
за водене на бизнес. Това се отразява и

РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

върху развитието на производството на
храни в България. При анализа е необходимо да се отчетат три основни такива
периода:
а) 1939–1944 – период, характеризиращ
се със свобода на стопанската инициатива. В същото време, от политическа
гледна точка, това са военни години,
които ограничават развитието на икономическата система;
б) 1944–1989 – период на централнопланова икономика в България. През
първите години се наблюдава ускорена
индустриализация в страната, което се
отразява и в преструктуриране на производството на храни. В същото време
страната в рамките на бившия Съюз за
икономическа взаимопомощ (СИВ) е
специализирана в производството на
определени храни и напитки за страните от ЦИЕ;
в) 1989–2009 – период на възстановяване на свободните пазарни взаимоотношения. При това се постига разпад на
съществуващите структури и на тяхно

Източник: НСИ и собствени изчисления.

Фиг. 3. Изменение на производството на храни в
България

И от двете графики могат да се направят някои първоначални заключения:
Първо, ясно се разграничават три основни
периода в производството на храни в България:
- нарастване на производството – до 70-те
години на миналия век се наблюдава устойчиво нарастване на производството
на храни в страната. От една страна това се дължи на нарастващите нужди от
храни (в резултат от значително нараст-

място се появяват нови икономически
и производствено-стопански структури.
Периодът се характеризира и нарастваща отвореност на икономиката на
страната. Към края на този период
(2007) България става пълноправен
член на ЕС, а през 2008-2009 икономиката е под влиянието на найголямата икономическа криза в света
за последния век.
При отчитане на горните ограничения анализът на динамиката на сектора ХВП в България
обхваща изменението на производството и на
продажбите на храни и напитки, както и тяхното отношение. Показателите за производство и
продажби са приведени в съпоставими стойности към 1952 г. като е отчетена промяната
на стойността на парите (чрез индекс на цените) и осъществените три девалвации на българския лев. За целите на анализа, така получените стойности са представени като логаритмична функция.
В графичен вид данните са представени както следва: производство на храни (фиг. 3.);
продажба на храни (фиг. 4.).

Източник: НСИ и собствени изчисления.

Фиг. 4. Изменение на продажбите на храни в България

-

ване на населението на страната), както
и от ускорените темпове на индустриализация (респ. химизация и електрификация) на българската индустрия. Пред
този период се извършва производствено-организационно, технологично и продуктово преструктуриране на производството на храни и напитки.
Застой на производството – характеризира периода 70-те–80-те години на мина-
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лия век. Независимо от някои моментни
разлики, като цяло производството се
запазва относително постоянно за дълъг
период от време. До голяма степен това
се дължи както на насищане на пазара с
храни и напитки, така и с отсъствие на
значими структурни промени в сектора –
отсъства производствено, продуктово
или технологично преструктуриране.
- Промяна на равнището на производство
– характеризира периода на последните
години на ХХ век и първото десетилетие
на ХХІ век. От една страна отсъствието
на структурни промени в предходния период съвсем нормално се отразява в
спад, а от друга – промяната на стопанската и политическата система от 1989
води до сериозен разпад на съществуващите производствени структури в
страната, вкл. и при производството на
храни и напитки. След осъществено
преструктуриране (отново има: продуктово, организационно и технологично) се
наблюдава нарастване на производството към края на този период.
Второ, настоящият темп на нарастване на
производството и на продажбите е съпоставим
с темпа на изменение за целия период. Интересен факт, е че този темп се намира в много-пониска позиция от общото нарастване на производството (1939-2009).
- Най-ниското равнище на производството
за последния период (1999) е съпоставимо с това за 1967-1968. Текущото
равнище на производството е значително
по-ниско от максималното за целия период (1989) и е на равнището на производство за 1972-1973.
- Отчитайки промените в структурата на
производството на храни и напитки в
България и промените в световен мащаб, нашата теза е, че кризата от 2009
не е случайна и бележи началото на нов
период на изграждане на нови поефективни производствени структури, не
само в страната, но и в ЕС и в света, като цяло.
- Отварянето на икономиката на България
към света (след 1989) се отразява и на
продажбите на храни в страната. Изражението на този ефект се откроява още
по-силно след приемането на страната в
ЕС (2007). В резултат на свободното
движение на стоки, вкл. и храни, про54

дажбите през ХХІ век нарастват с побързи темпове, спрямо общото нарастване, наблюдавано за целия период.
- За разлики от производството на храни,
продажбите в България намаляват значително по-малко при преструктуриране на
икономиката. Така най-ниското равнище
на продажби (1999) е сравнимо с продажбите през 1971, а текущото равнище
(2009) е съпоставим с това за 1981.
Трето, очакванията са, че динамиката на
изменение на производство на храни няма да
бъде устойчиво, но то ще бъде на равнища не
по-високи от настоящото равнище, като е възможно след извършеното преструктуриране на
икономиката (към 2016-2020) това равнище да
е по-ниско от текущото. В същото време динамиката на продажбите на храни в страната ще
се отличава от динамиката на изменение на
продажбите като се очаква спад продажбите на
храни (2013-2016), последвано от бързо нарастване на продажбите (2016-2020). По този
начин очакванията са, че към 2020 продажбите
на храни и напитки в България ще постигне
абсолютен максимум за наблюдавания период.
3. Анализ на факторите, влияещи върху динамичното развитие на производството и продажбите на храни в България (1939-2009 вкл.)
Анализът на измененията при производството и продажбите на храни и напитки е необходимо да се задълбочи върху изменението на
факторите, определящи динамиката на производството и продажбите.
За целите на анализа като значими фактори
се определят и изследват както следва:
- за производството на храни – изменение
на разходите (за материали и услуги);
изменение на брутната добавена стойност на един зает в производството;
размера на инвестициите в Дълготрайни
материални активи; иновационен индекс
(за продуктово и технологично обновяване в индустрията).
- за продажбите на храни – индекс на изменение на цените на хранителните продукти; индекс на купуваческата сила на
потребителите (на база покупката на
храни и напитки в натура).
Проверката на важността на всеки един от
факторите за изменението на производствената
или продажбената функция се извършва при
следните ограничения:

РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

-

безспорна е корелацията между отделните фактори.
проверката се извършва чрез изчисляване на коефициента на Пиърсън, който
варира в границите [0; 1]. За коефици-

ента на значимост на корелацията се
приема α<0,05.
Основните резултати са представени както
следва: за производствената функция в табл. 1,
а за продажбената функция в табл. 2.

Табл. 1. Коефициенти на корелация между елементите на производствената функция
Инвестиции
ПроизводстРазходи за
Иновационен
БДС на зает
в ДМА
во на храни
материали
индекс
(лв.)
(млн.лв.)
(млн.лв.)
(млн.лв.)
Производство
коеф.
на
0,867**
0,748**
0,574**
-0,348**
1,000
на храни
Pearson
(млн.лв.)
Sig. (2-tailed)
0,000
,000
0,000
0,007
Разходи за
коеф.
на
0,867**
0,572**
0,392**
-0,351**
1,000
материали
Pearson
(млн.лв.)
Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
0,002
0,006
коеф.
на
0,748**
0,572**
0,360**
БДС на зает
01,000
-0,171
Pearson
(лв.)
Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
0,005
0,197
коеф.
на
0,574**
0,392**
0,360**
1,000
-0,193
Инвестиции в
Pearson
ДМА (млн.лв.)
Sig. (2-tailed)
0,000
0,002
0,005
0,147
коеф.
на
-0,348**
-0,351**
Иновационен
-0,171
-0,193
1,000
Pearson
индекс
Sig. (2-tailed)
0,007
0,006
0,197
0,147
Забележка: ** Корелацията е значима при равнище 0,01 (2-tailed).
Източник: НСИ и собствени изчисления.

Табл. 2. Коефициенти на корелация между елементите на продажбената функция
Купуваческа
Продажби на
сила на потреЦенови индекс
храни (млн.лв.)
бителите
коеф.
на
0,757**
1,000
0,048
Продажби на храни (млн.лв.)
Pearson
Sig. (2-tailed)
0,000
0,699
коеф.
на
0,757**
-0,346**
Купуваческа сила на потребите1,000
Pearson
лите
Sig. (2-tailed)
0,000
0,004
коеф.
на
-0,346**
0,048
1,000
Ценови индекс
Pearson
Sig. (2-tailed)
0,699
0,004
Забележка: ** Корелацията е значима при равнище 0,01 (2-tailed).
Източник: НСИ и собствени изчисления.

Данните от табл. 1. са основание да се заключи, че са налице:
- много високи стойности на корелация
между производството и разходите за
суровини и добавената стойност на един
зает;
- средно високи стойности за корелация
между производството и разходите за
нови ДМА;
- сравнително ниски стойности за корелация между производството и иновационния индекс;

-

умерено ниски и средни стойности на
корелация между факторите за производство (разходи; добавено стойност;
инвестиции и иновации).
При анализа на факторите, влияещи върху
продажбената функция (табл. 2.) могат да се
направят следните обобщения:
- силна корелационна връзка между продажбите и потребителската сила на купувачите;
- отсъствие на корелация между продажбите и ценовото равнище;
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-

умерено ниска корелация между купуваческата сила и ценовия индекс.

Обобщения и основни изводи
В резултат от проведения анализ могат да са
направят следните обобщения:
1. Изследването на растежа и развитието на
фирмите от сектора „Производство на храни и напитки” е свързано с идентифициране
на тези детерминанти, които определят развитието на фирмите като цяло. Поконкретно това са: производството и управлението на производствените фактори; продажбите и управлението на търсенето на
пазара; условията за финансиране на бизнеса и условията и реда за напускане на
бизнеса (респ. прекратяване на дейността).
2. Наблюдаваният сектор се променя сравнително динамично като много по-ясно се
разграничават периодите на промяна в сектора на производството на храни и напитки
през близо 20-годишен период, съответно:
1939-1959; 1959-1979; 1979-1989; 19892009. Единственото изключение е периодът
на 80-те години на миналия век, който период е прекъснат от политическите и икономическите промени в страната, които налагат ново преструктуриране на производството и продажбите в сектора.
3. Измененията в производството на храни и
напитки в България се определя предимно
от производствено-стопанска реорганизация
в сектора и предприятията и в много помалка степен – от техническото и технологичното преструктуриране в сектора. До
голяма степен това е свързано и с много
ниска степен на продуктови иновации в
сектора, които да създават по-висока добавена стойност не само в страната, но и на
международните пазари!
4. Продажбите в сектора на ХВП нарастват
при увеличаване на доходите на населението при равни други условия. По този начин
растежът на продажбите зависи от международната конкурентоспособност на продуктите и от тук на възможностите за износ
на български храни на европейския пазар!
5. Перспективите в следващия период, респ.
2013-2020 г. са свързани с ограничаване
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на производството на храни в страната и с
увеличаване на продажбите на храни (респ.
от внос от страни от ЕС). По този начин ще
се завърши пазарното преструктуриране на
сектора като в края на периода се очаква в
България да се произвеждат и продават тези хранителни напитки, за които страната
притежава високи относителни конкурентни
предимства предимно на пазарите от ЕС27.
Статията е подготвена при реализиране на проект
„Структурни промени на Хранително вкусовата
промишленост на България след 1991 г.” с № ИНИДМУ02/24 от 29.12.2009 г.
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РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY IN BULGARIA
Nikolay Sterev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
There is no doubt that the food industry is one of the leading industries of the Bulgarian economy. The reasons
for such assessment are as the historical development of the Bulgarian economy as the international labour division. Respectively, the common crisis has also influences on the development of food industry. Therefore, we can
easily find some basic questions to find out the right answer: „What are the expectations in the development of
food industry in Bulgaria?” and „Is the growth is possible and how it can be achieved according to the common
development of the sector?”. In structural terms, the following points emerge: Introduction – the output characteristics of the food industry and its role in the Bulgarian economy are given. The first paragraph shows the theoretical overview of the firms’ growth. The analysis of data for development of the Bulgarian food industry is presented
in the second paragraph. Here are highlights and milestones in the historical development of this industrial sector.
The latter is a prerequisite for the removal of key stops the growth of food production, presented and analyzed in
the third paragraph of the paper. The report ends with a systematization of the main conclusions.
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ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПРОДОВОЛСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ –
ИЗМЕРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
Дарина Русчева
Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, София
Резюме
В доклада се изследват промените в различни аспекти на структурата на продоволствените продукти в България (продуктов и вътрешно-продуктов, екпортно-импортен и др.). За целта се оценяват критично измеренията
им и се извеждат основни тенденции в развитието им. Получените резултати позволяват да се посочат какви
промени в структурата на продоволствените продукти в страната биха могли да се очакват в перспектива.
Ключови думи: структура, продоволствени продукти, производство, експорт, импорт.
Key words: food resources, structure, production, export, import.

Увод
Наред с количествените и качествените измерения на продоволствените продукти е важно
да се познават и структурните. Това произтича
от факта, че чрез структурите се характеризира до голяма степен и специализацията им. Във
времето структурите се променят под въздействието на различни фактори. В доклада е поставен акцент именно върху промени в няколко
аспекта на структурата на продоволствени
продукти в България. В случая става дума за
илюстриране на измерения и перспективи на
развитие на промени в производствената продуктова и вътрешно-продуктова, експортна и
импортна структури на основни продоволствени продукти от селското стопанство (растениевъдство и животновъдство) и от хранителновкусовата промишленост. Търси се отговор на
въпросите в какво се изразяват тези промени,
какви са измеренията им и в каква посока се
осъществяват те. И на тази основа в какви посоки следва да се очаква развитието им в перспектива. И тъй като става дума за измерения и
оценка на промени в посочените структури то
изследването е направено за три важни години:
1990 г. - началото на прехода от планова към
пазарна икономика в страната, 2000 г. - началото на ХХІ-ви век и 2009 (2010 г.) - края на
първата декада на века и няколкогодишното
членство на България в Европейския съюз.
Промени в структурата на основни продоволствени продукти
1. Количество на произведените продоволствени продукти и брой на отглежданите земеделски култури
През 2009 г. в сравнения с 1968 г. при 23
продукта (79,31% от общия им брой) произ58

водството им намалява и само при 6 (20,69%):
пшеница, ечемик, царевица за зърно, слънчоглед, месни произведения и кашкавал – се увеличава. Друга особеност е тази, че през 2009
г. производството на важни продоволствени
продукти е свито под 10% (фасул - 3,93%,
праскови - 9,15%, десертно грозде - 4,64%,
сливи - 4,86% и ябълки - 5,50%) в сравнение с
базисната 1968 г.
През 1990 г. в сравнение с 1968 г. за производството на продоволствени продукти е характерно следното: от една страна е налице
увеличаване на обема му при повечето продукти – 16 (55,17%) и от друга - отново посочените 5 продукта са под базисното равнище, но в
случая процентът е доста по-висок и варира
между 10 и 50%.
През 2009 г. в сравнение с 1990 г. картината по отношение на производството на продоволствени продукти е доста по-различна. Увеличава се производството едва на 7 (24,14%)
от продуктите: пшеница, слънчоглед, месни
произведения, плодови консерви, кашкавал,
захар и захарни изделия. Под 50% от базисното равнище остават 15 продукта (51,7% ).
Изводът, който може да се направи е, че
производство на основни продоволствени продукти от селското стопанство и хранителновкусовата промишленост за периода на анализа
носи белезите на ограниченост (по отношение
на количествените му измерения). Тази ограниченост е резултат от формиралата се дълготрайна тенденция на намаляване на производството на продоволствени продукти, следствие от
реформите в икономиката на страната и срива
в производството им. Докато през първия подпериод производството се увеличава, то промените през втория са в посока на неговото
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свиване. Това се отнася най-вече за продоволствени продукти, за които има подходящи природни и икономически условия за отглеждането
и производството им. С намаляване на обема
на производството се намалява и броя на отглежданите в миналото земеделски култури.
2. Вътрешно-продуктова структура
По данни на Националния статистически институт в България през 1990 г. са произведени
8 091 хил. т зърнени култури, от които пшеница 5 287 хил. т (67,0%), ечемик – 1 582 хил. т
(17,6%) и царевица за зърно 1 222 хил. т
(15,4%). През 2000 г. производството на посочените зърнени култури намалява с 3 832 хил.
т и достига 52,6% от равнището на 1990 г.
Структурните промени не са така драстични
като количествените и се изразяват в намаляване на относителния дял на пшеницата с 0,7 и
на ечемика с 1,8 пункта, за сметка на увеличаване с 2,5 пункта на производството на царевица за зърно. През 2010 г. производството на
разглежданите зърнени култури този път се
променя в посока на увеличаване с 2 713 хил.
т спрямо 2000 г. А промените в структурата
на зърнените култури са отново не така чувствителни, но отново в посока на намаляване на
дела на пшеницата със 7,6 и на ечемика с 3,9
пункта за сметка на увеличаване на дела на
царевицата за зърно. Ако сравним тези структури със структурата на производството на
зърнени култури през далечната 1968 г. се
установява, че първо отново лидерското място
е за пшеницата, но тя е с доста по-малък относителен дял - около 50% от общото производство и второ, налице е известна равнопоставеност между трите култури. Структурата на
производството на зърнени култури - пшеница
(75,5%) и царевица за зърно (24,5%) в България за 2009 г. е близка до тази в ЕС-27 съответно 70,5% и 29,5% и във Франция – 71,5%
и 24,5%.
През 1990 г. производството на основни зеленчукови култури (домати, зелен пипер и
краставици) в България възлиза на 1 222 хил.
тона. От тях на доматите се падат 69,1%, на
зеления пипер – 18,7% и на краставиците –
12,2%. Само за 10 години размера на производството намалява на 823 хил. и е 75,5% от
постигнатото през 1990 г. Промените в структурата на отглежданите зеленчукови култури са
в посока на намаляване на относителния дял на
доматите с 19,3 пункта за сметка на увеличаване на дяловете на краставиците – с 15,9 и на

зеления пипер с 3,4 пункта. През 2000 г. продължава свиването на обема на производството
на тези зеленчукови култури до 248 хил. т. С
този си размер производството е едва 30,1%
от реализираното през 2000 г. производство.
Структурните промени са намаляване на дела
на доматите, макар и не така рязко с 3,5 пункта и на дела на краставиците – с 2,4 пункта.
През разглежданите години що се отнася до
зеления пипер има ясно изразена тенденция на
увеличаване на относителния му дял в структурата на разглежданите зеленчукови култури. И
тук отново структурните промени в производството са доста по-стабилни в сравнение с количествените промени в производството.
През 1990 г. производството на основни
овощни видове в България е 736 хил. т (ябълки, праскови, кайсии, череши и сливи). С найвисок относителен дял са: ябълки – 56,0%,
сливи – 16,7% и праскови – 10,9%. През
2000 г. производството на тези овощни видове
се намалява и достига едва 234 хил. т или
31,8% от равнището през 1990 г. Структурните промени са доста по-слаби и се отнасят до
намаляване на дяловете на ябълките (макар и
да остават като водещи в структурата на производството) с 18 и на кайсиите – с 1,2 пункта.
За сметка на увеличаване на дяловете на останалите овощни видове. През 2010 г. продължава да действа трайно оформилата се тенденция
на намаляване на производството им. То спада
до 139 хил. т., което е 59,4% от равнището на
1990 г. Продължава да намалява дела на ябълките със 7,1 пункта, но има намаляване и на
дела на сливите – с 2 пункта. Съпоставянето с
1968 г. показва, че подобно и на другите групи
продукти се върви от една по-равномерна и
балансирана към монокултурна структура.
Производството на винено и на десертно
грозде в България през 1990 г. е 798 хил. тона. От тях над 90% се падат на виненото грозде. През 2000 г. производството на грозде намалява с 372 хил. т и достигна 53,4% от равнището през 1990 г. Независимо от размера на
намалението структура остава стабилна, т.е.
отново водещо място се пада на виненото грозде – 88,5%, но незначително се увеличава дела на десертното грозде - с 2,9%. В сравнение
с 1968 г. обаче структурата е по-различна.
Тогава съотношението е било 66,5:33,5 отново
в полза на виненото грозде, но дела на десертното грозде е бил доста по-висок в производството на грозде.
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През 1990 г. производството на двете основни фуражни култури царевица за силаж и
зелено и люцерна за сено е 5 960 хил. т. Съотношението между тях е 74,9:25,1 в полза на
царевицата за силаж и зелено. Подобно е
структурата им и през 1968 г. – 77,2:22,8.
През 2000 г. производството им рязко намалява и се свива до едва 663 хил. т, което е само
11% от произведеното в страната през 1990 г.
Разликата с разгледаните досега случаи обаче
е в това, че промените в размера на производството на тези фуражни култури е съпроводено
и със съществени промени в структурата през
2000 г., а именно, че първо, намалява относителния дял на царевицата за силаж и зелено и
второ – водеща между двете култури става
люцерната за сено (56,3%). През 2010 г. има
нарастване на производството с над 15%, а
структурата е подобна на тази през 2000 г., с
продължаващо макар и незначително намаляване на дела на царевицата за силаж и зелено.
Разглеждането
на
вътрешно-продуктовата
структура на фуражните култури в случая е в
контекста на обстоятелството, че фуражите
като обем и структура на производството са
изключителна важни за изхранването на селскостопанските животни в страната.
От продуктите, произведени в животновъдството се отделя внимание на два – месо (в кланично тегло, без месни субпродукти) и мляко.
През 1990 г. производството на месо е 798
хил. т, като с най-висок относителен дял 51,7 е
свинското месо, следвано от птичето месо –
23,0%. През 2000 г. аналогично на тенденциите в производството на разгледаните дотук продукти от растениевъдството се наблюдава спад
в производството на месо. То достига 479 хил.
т или 60,7% от произведеното през 1990 г.
Структурните промени обаче са незначителни.
Запазва се водещото място на свинското месо
в структурата. Промените в относителните
дялове варират между 0,8 и 3 пункта. През
2010 г. производството намалява и достига
243 хил. т или 50,7% от това през 1990 г.
Особеното през тази година по отношение на
промените в структурата на месото е, че производството на птиче месо се увеличава с 31,1
пункта, достига относителен дял 53,5% и по
този начин измества от първото място производството на свинско месо. Разгледаните промени в структура на производството на месо в
България се отличават съществено от структурата на месото през 1968 г., когато водещо е
свинското месо, но относителните дялове на
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останалите видове месо са с по-малки разлики
помежду си.
През 1990 г. в България са произведени 2
871 млн. л мляко, от което с най-висок относителен дял е кравето мляко – 71,1%. През
2000 г. производството на мляко намалява на
1 655 млн. л, промените в структурата на производството му се изразяват в увеличаване на
дела на кравето мляко с 11,6 пункта са сметка
на намаляване дела на останалите видове мляко между 0,2 пункта при биволското мляко и
7,9 пункта – при козето мляко. През 2010 г.
продължава да намалява производството на
мляко. То е вече 1 195 млн. л или 72,2% от
равнището през 2000 година. Промените в
структурата на производството на мляко през
тази в сравнение с 2000 г. са в посока на незначително увеличаване на дяловете на кравето,
овчето и биволското мляко (между 0,1 и 4,5
пункта) и намаляване на дела на козето мляко
– с 5,9 пункта. Структурата на производството
на мляко през разгледаните години не се отличава съществено от тази през 1968 г. Следователно независимо от резките промени в обемите на производството вътрешно-продуктовата
структура на млякото остава относително стабилна.
В хранително-вкусовата промишленост промените във вътрешно-продуктовата структура
са илюстрирани за млечните продукти (сирене
и кашкавал) и за производството на консерви
(плодови, зеленчукови и рибни).
През 1990 г. производството на сирене и
кашкавал е 142 хил. т, от които 77,5% се падат на сиренето и 22,5% – на кашкавала. През
2000 г. спада на 26 хил. т, което е едва 18,3%
от произведените количества през 1990 г. Но
независимо от този производствен резултат
структурата на производството остава почти
непроменена. През 2010 г. производството на
посочените млечни продукти се увеличава повече от два пъти в сравнение с 2000 г. Но като
се отчете много ниското равнище през 2000 г.
може де се каже, че от една страна това като
тенденция е с положителен знак, но то е далеч
от постигнатото през годините в страната. Специално за тези продукти става ясно, че промените в обема на производството им не кореспондират с неговата структура.
През 1990 г. производството на плодови,
зеленчукови и рибни консерви в България е в
размер на 464 хил. т. Ранжирането им във възходящ ред на относителните им дялове е следното: рибни консерви – 1,7%, плодови консер-
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ви – 45,7% и зеленчукови консерви – 52,6%.
През 2000 г. производството им спада до 74
хил. т или е едва 15,9% от производството им
през 1990 г. Структурата им остава стабилна с
промени в посока на намаляване на дела на
плодовите консерви с 6,5 пункта за сметка на
останалите. През 2000 г. направените изводи
за млечните продукти могат да се отнесат и за
производството на консерви, а именно производството се увеличава (със 73%), в основни
линии се запазват съотношенията между тях и
продължава да намалява делът на плодовите
консерви в общото им производство.
Както при млечните продукти, така и при
производството на консерви в България не се
наблюдават съществени различия между разгледаните по години структури и структурата им
през далечната 1968 година. Налагат се два
извода по отношение на разгледаните продукти
от хранително-вкусовата промишленост: първо,
между промените в обемите и структурата на
производството няма връзка и второ, че структурата на производството остава относително
постоянна в продължение на дълъг период от
време.
3. Експортна структура
През подпериода 1968-1970 г. в износната
листа на България фигурират 32 продоволствени продукти, от които от селското стопанство 12 и от хранително-вкусовата промишленост – 20.
По-голямата част от продуктите, произведени в селското стопанство са предназначени за
вътрешния продоволствен пазар. От тях с найвисок относителен дял на износа се очертават
следните продукти: яйца (26-34%), праскови
(около 28%), домати (20-25%).
При продуктите от хранително-вкусовата
промишленост се наблюдава следната диференциация:
- една част са предназначени в по-голяма
степен за износ: ликьорни вина (7994%), конфитюри (77-92%), компоти
(74-96 %), зеленчукови консерви (6073%);
- друга част - са изцяло за вътрешния пазар – захарни изделия (около 96%);
- трета част - в нея попадат останалите
продукти (винен дестилат, свинско месо,
сирене, кашкавал и гроздови вина). Относителният дял на износа при тях се
изменя в границите от 7-14% (свинско
месо) до 41-60% винен дестилат.

През подпериода 1987-1989 г. в износната
листа на България фигурират 19 продоволствени продукти, от които от селското стопанство 7 и от хранително-вкусовата промишленост
– 12. Износната листа се характеризира със
следните белези:
а) в основни линии тя се запазва. Има известно намаляване на броя на продуктите в сравнение с посочените за 19681970 г. От селското стопанство отпадат
царевица, кромид лук, слънчоглед и ягоди, а от хранително-вкусовата промишленост – винен дестилат и масло, но се
включват телешко и агнешко месо;
б) най-голям е износът на: пшеница - 271454 хил. т, трапезни вина - 153-172 хил.
литра, пресни плодове – 109-163 хил. т,
компоти – 45-65 хил. тона.
През подпериода 1987-1989 г. за 19 основни продоволствени продукти в България е характерно това, че основни продукти, произведени в селското стопанство са предназначени
предимно за вътрешния продоволствен пазар.
Относителният дял на износа е най-висок при
ябълките (11-12%) и доматите (9-10%);
При продуктите от хранително-вкусовата
промишленост се наблюдава следната диференциация:
а) продукти, предназначени в по-голяма
степен за износ: конфитюри (71-81%),
компоти (65-83%), зеленчукови консерви (65-71%);
б) продукти, предназначени изцяло за вътрешния пазар - кашкавал (около 92%),
агнешко месо (97-98%), свинско месо
(97-99%) и захарни изделия (около 98100%);
в) в тази група попадат останалите 5 продукта, които подредени във възходящ
ред според относителния дял на износа
им изглеждат така: телешко месо (510%), сирене (15-19%), птиче месо (2029%), доматено пюре (41-66%) и гроздови вина (50-64%).
В сравнение с износната листа през първия
подпериод (1968-1970 г.), макар че тя като
номенклатура почти се запазва, се забелязват
някои ясно очертани тенденции:
а) при основната част от продоволствените
продукти делът на износа намалява: в
селското стопанство (домати – от 1925% на 9-10%, пипер от 6-9% на 3-5%,
ябълки от 12-17% на 10-12%, праскови
от 28-29% на 7-8%, грозде от 6-13% на
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3-5% и яйца – от 30-34% на 2-4%) и в
хранително-вкусовата
промишленост
(свинско месо от 7-14% на 1-3%, сирене от 30-39% на 15-19%, кашкавал от
22-35% на около 8%, компоти от 7496% на 65-83% и конфитюри от 7792% на 71-81%). При различните продукти причините, довели до тези промени са различни. При яйцата например
производството през 1987-1989 г. нараства почти двойно, но износът им намалява многократно. При други продукти (пипер, ябълки, праскови и грозде)
намаляването на производството им е
съпроводено с намаляване и на количествата за износ;
б) при зеленчукови консерви и сливи делът
на износа им се запазва почти непроменен;
в) увеличаване на дела на износа има
единствено при гроздови вина от 2739% на 50-64%. В случая причината за
този резултат е, че се засилва експортната ориентация на производството им.
През подпериода 2006-2008 г. в износната
листа на България фигурират 21 продоволствени продукти, от които от селското стопанство 4 и от хранително-вкусовата промишленост
- 17. Износната листа се характеризира със
следните белези:
а) В сравнение с другите подпериоди, като
номенклатура на изнасяните продукти,
тя се редуцира силно. В нея се включват: 1) от продуктите в селското стопанство: домати, краставици и корнишони,
ябълки и пшеница и 2) от продуктите в
хранително-вкусовата
промишленост:
месна промишленост (месо от едър рогат добитък, свинско месо и месо от
домашни птици); рибна промишленост
(риба); млечна промишленост (бяло саламурено сирене и кашкавал); консервна промишленост (зеленчукови консерви, месни консерви, доматени консерви,
конфитюри, желета, мармалади, пюрета
и каши); винарска промишленост (гроздови вина) и замразени зеленчуци и замразени плодове;
б) В сравнение с разгледаните предходни
подпериоди количеството на изнесените
продукти също е силно намалено.
През 2009 г. в експортната листа на България над 55% се падат на житните растения и
24,5% - на маслодайните семена.
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Изводът, който се налага е, че намаляват
експортните количества и се редуцира експортната листа на продоволствени продукти в България. От една страна това би могло да се
обясни със съществени промени в обемите на
произведените продоволствени продукти, а от
друга – с промени в експортната политика на
страната, изгубване на традиционни за страната продоволствени пазари и др.
4. Импортна структура
За разглежданите години вносът на продоволствени продукти в България се изменя в
широки граници и променя съществено своя
характер. Докато през 70-те години в България
се внасяха предимно такива продоволствени
продукти, за които няма благоприятни природно-климатични условия (цитрусови, маслини,
кафе, какао и др.), то през 90-те години на
миналия век и досега не само, че се увеличават
количествата на внесените продоволствени
продукти, но и в импортната листа присъстват
и продукти, които са отглеждани в значителни
количества в миналото у нас. Това е свързано
най-вече с възникналите дефицити на продоволствени продукти, резултат от рязкото намаляване на производството им.
През 2009 г. в импортната листа на България, за разлика от експортната, не се открояват ясно фаворитни пера. С най-висок относителен дял са: захар и захарни изделия, зеленчуци и меса и карантини.
Изводи
Основните, изводи, които могат да се направят са следните:
- количеството на основни продоволствени продукти, произвеждани в България
драстично намалява. В страната има
подходящи природно-климатични условия за отглеждането на значителен брой
земеделски култури. Доказателство за
това са постигнатите резултати през минали години у нас. Едновременно с намаляване на обемите се наблюдава и
редуциране на броя на отглежданите земеделски култури;
- независимо от спецификата на различните продоволствени продукти, общото
по отношение на промените в структурата на производството им е, че тя остава сравнително стабилна за анализираните години;
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-

-

-

за разлика от резките промени в обемите структурата на производството на
продоволствени продукти остава относително стабилна;
за експортната листа на България е характерно намаляване на количествата и
свиване на номенклатурата на продуктите;
промените в импортната структура са по
отношение на съдържание и обеми.

Перспективи
Направеният анализ дотук позволява да се
предположи, че като една доказана, трудно

променяща се конструкция, структурата на
продоволствените продукти в България, в контекста на разгледаните й аспекти, трудно би
могло да се очаква да се промени съществено
в близките години. За целта е необходимо време, ресурси и иновации в техника, човешки
потенциал и др., с помощта на които да се създаде подходяща среда за промяна в сложилата
се структура на продоволствените продукти в
България.
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CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE FOOD RESOURCES IN BULGARIA –
DIMENSIONS AND PERSPECTIVES
Darina Ruscheva
Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper studies the different aspects of the changes in the structure of food resources in Bulgaria (product
aspect, inner-product one, export-import one, etc.) A critical assessment has been made of their dimensions and
the main trends in their development have been pointed out. The results make possible to identify what changes in
the structure of food resources could be expected in the future.
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ЦЕНОВИ ЗАВИСИМОСТИ В ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ПРОДОВОЛСТВЕН ПАЗАР
Петко Тодоров
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
Резюме
Изследването на ценовите зависимости в потребителския продоволствен пазар се основава на
възможността да се обособи общ за всички продукти показател за ценово равнище. Той е цената на
хранителната енергия, в случая лева за килокалория. Ценовите зависимости отразяват свързаността между
цените, по които са закупени от домакинствата потребените продукти и цената на хранителната енергия
осигурена от тях двупосочно – в посока от продуктите към енергията и обратно. Схемата е приложима както
по отношение на отделни продукти, така и по отношение на групи продукти. Свързаността е измерима със
статистически методи на корелационния и регресионния анализ. Тези зависимости допълват картината на
процеса на ценообразуване в този пазарен сектор. Независимо от условността на резултатите, те дават
възможност да се открои ролята на отделните продукти и групи продукти в процеса на ценообразуване –
доколко общата цена на храната е зависима от тях и доколко те са зависими от нея.
Ключови думи: продоволствен пазар, ценообразуване, ценови зависимости, цена на хранителна енергия.
Key words: consumers’ market, price formation, price dependencies, price of foods energy.

Увод
Индексите на цените са утвърден и полезен
показател за измерване на пазарни отношения.
Те обаче са недостатъчни за някои специфични
задачи при изследване на продоволствения
пазар. Чрез индексите на цените могат пряко да
се изведат прогностични цени, но чрез общия
индекс на цените на отделен пазарен сектор,
какъвто е продоволственият, не може да се
изведе пряка обща цена, или поне обобщаващ
ценови показател. Така може да се прогнозират
цените по продукти – хляб, мляко, колбаси,
домати, но общият индекс на цените на храните
не води сам по себе си пряко по същия начин
до прогнозируем обобщаващ показател с ясно,
на
недвусмислено
и
подлежащо
операционализиране съдържание. Цената на
храните изобщо не може да е такъв показател,
тя не означава нищо.
Удобен за тази цел е показателят Цена на
единица
хранителна
енергия.
Единицата
хранителна енергия се измерва с калория.
Енергията на потребените хранителни продукти
се измерва с калорийното им съдържание.
Неговата съвкупност за определен период
може да се остойности чрез направения разход
за храни. Годишното потребление, освен
заради останалите съображения, е удобен
период и заради все още подчертано сезонното
потребление на храни у нас. Общият разход за
храни и напитки е за предпочитане пред
паричния
разход
заради
значителните
количества продукти, които се набавят извън
пазара. Потребяваните например консерви от
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плодове и зеленчуци у нас все още са над 90%
от натуралното домашно стопанство. За
изчисляване на цената на потребяваната
хранителна енергия чрез паричния разход се
вземат само количествата купени хранителни
продукти, а това е от значение за пресмятане
на триадата (или триъгълника) „потреблениецени-разходи”.
Резултати
Средногодишната
цена
на
потребена
калория на човек от населението е удобен и
приемлив показател в този смисъл. Строго
погледнато нейният размер отговаря и на
определението
„Средногодишна
цена
на
потребена калория”. Допълнението „на човек
от населението” я въвежда пряко в посочената
триада „потребление-цени-разходи”, която е
най-прегледна
в
състоянието
на
Удобно
средностатистическия
потребител.
нейно представяне е в мерна единица „лева за
1000 калории”, или „лева/килокалория”.
Тази цена в лв/1000 калории нараства от
1997 г. До 2009 г. от около 0,50 лв до близо
1,50 лв. Движението й е плавно, виж фигура 1
(Източник на всички ползвани тук данни са
годишниците на Националния статистически
институт „Бюджети на домакинствата в
Република България” и „Средни цени и купени
количества основни хранителни и нехранителни
стоки от домакинствата”).
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Фиг. 1. Цена на потребената енергия – лв./1000
калории

Показателят
„Цена
на
потребената
хранителна енергия” се оказва твърде значим
за състоянието на продоволствения пазар,
според нашите изследвания. Той е и ключов за
системните връзки в него. Първоначалният
аргумент за такова твърдение са формите на
зависимост между сумата на общия разход за
храна и безалкохолни напитки и показателите
Цена на потребена енергия и Количество
потребена енергия. Корелационното поле на
първата зависимост е представено на фигура
2. Тя обхваща същия период. Всички резултати
в това изследване са в неговите рамки, а
данните са като измерение годишни величини
на човек от населението.

особено значение за системните връзки в този
пазар
и
дава
възможност
за
поне
предварителните изводи, че:
1. потреблението на храни и безалкохолни
напитки у нас е силно икономизирано.
Зависимостта
между
Количеството
потребена
енергия
и
Цената
на
потребената енергия е с огледална на
фигура 3 форма и тук спестяваме
нейната
графика.
Обстоятелството
позволява интерпретиране в плана на
причинно-следствените отношения. Ако
общият разход за храни и напитки е
условие за осъществяване на пазара –
съвкупният потребител излиза на пазара
с определена сума пари, то следствието
от тяхното похарчване е далече по-ясно
като цена на потребена енергия,
отколкото като нейно количество.

Фиг. 3. Зависимост между общия разход за храни и
напитки и количеството потребена енергия

Фиг. 2. Зависимост между общия разход за храни и
напитки и цената на потребената енергия

Зависимостта между „Общия разход за
храни и напитки” и „Количеството потребена
енергия” е представена на фигура 3. От
количеството
калории
са
приспаднати
алкохолните. Потреблението на алкохол е с
автономен характер спрямо потреблението на
храни и безалкохолни. Алкохолните напитки
са изключени от това изследване. Първата
зависимост е категорично по-„подредена” от
втората. Изявената линейна форма има

Нашето изследване показва, че в триадата
„разходи-цени-потребление” (тук подредбата на
елементите е ориентирана различно) е найсилна зависимостта между разходи и цени.
Което ще рече, че с увеличаване/намаляване на
парите за храни и напитки може да се очаква
пропорционално увеличаване/намаляване на
цената на потребената енергия, но не и
количеството на храната, изразено чрез
нейното енергийно съдържание. Стойностните
показатели са водещи спрямо обемните при
мотивацията на съвкупния потребител за
поведението му на продоволствения пазар.
2. цената на потребената енергия е силно
предвидима като следствие от условието
Общ разход за храни и напитки.
Завсимостта между двата показателя се
изразява с уравненето:
У=-0,05+0,001.Х+0,005.Т; R=0,999,
(1)
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където
У - цена на потребената енергия в лв/1000
калории;
Х - общ разход за храни и напитки в
лв/годишно на човек от населението;
Т - фактор време като пореден номер на
година.
Чрез
него
се
изчиства
автокорелацията във временните редове на
У и Х;
R - коефициент на множествена корелация.
Стойността на регресионния коефициент
пред „Х” показва, че с увеличаване на общия
разход с 1 лв, цената на потребената енергия
се увеличава с 0,001 лв., респ.: увеличаването
на общия разход със 100 лв. води до
увеличаване на цената на енергията с 0,1 лв.
През 2009 г. общият разход за храни и напитки
на човек възлиза на 1216 лв., а цената на хранителната енергия – на 1,47 лв./1000 калории.
Елементарно пресмятане показва, че цената на
хранителната енергия се изменя по-силно от
общия разход в причинно-следствения процес.
По подобен начин се осъществява този процес и на равнище отделен продукт. Зависимостта между годишния разход в лв. примерно
за сирене и средногодишната му цена се изразява с уравнението:
У=0,531+0,093.Х–0,05.Т; R=0,991,
(2)
където
У – средногодишна цена на сирене – лв./кг;
Х – разход за сирене – лв./човек годишно;
Т – фактор време като номер на поредна
година;
R – коефициент на множествена корелация.
Цените на продуктите в изследването са цени на купувач. Изследването на тази зависимост по продукти показва, че по правило тя е
достатъчно силна (със стойности на коефициента на корелация над 0,95). Зависимостите
между годишния разход за отделен продукт и
потребеното годишно количество от продукта и
между средногодишната цена на продукта и
потребеното годишно количество от него са по
правило по-слаби от формулираната.
Тук обаче се проявява следната особеност.
При определени продукти адекватността на
статистическия модел се подобрява след
включване на фактора Цена на общата потребена енергия. Примерно за сиренето и за захарта то не е необходимо, включването при тях
на фактора Цена на общата енергия влошава
модела. Но ефектът се проявява при продукти
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като лук, картофи, яйца, свинско месо и др.
Адекватността се оценява чрез съпоставяне на
изчислената теоретична линия на уравнението с
линията на емпиричните данни.
Така уравнението за лук придобива вида:
У=-0,176+0,119.Х+0,235.Х1–0,029.Т;
R=0,996,
(3)
където
У – средногодишна цена на лук – лв./кг;
Х – разход за лук – лв./човек годишно;
Х1 – цена на общата потребена енергия –
лв./1000 калории;
Т – фактор време като номер на поредна
година;
R – коефициент на множествена корелация.
Интерпретацията на участието на фактора
Цена на общата потребена енергия може да се
изразява в увеличаване на цената на лука с
малко повече от 0,02 лв./кг при увеличаване на
цената на общата енергия с 0,10 лв./1000 калории. Средногодишната цена на лука през
2009 г. възлиза на 0,88 лв. Увеличаването на
годишните разходи за лук с 1,00 лв. води до
увеличаване на неговата средногодишна цена с
0,12 лв. Годишните разходи за лук през 2009
са 9,15 лв.
Уравнението за яйцата е съответно:
У=-0,023+0,008.Х+0,046.Х1–0,003.Т;
R=0,994,
(4)
където
У – средногодишна цена на яйца – лв./бр.;
Х – разход за яйца – лв./човек годишно;
Х1 – цена на общата потребена енергия –
лв./1000 калории;
Т – фактор време като номер на поредна
година;
R – коефициент на множествена корелация.
От модела следва, че увеличаване на цената
на общата енергия с 0,10 води до увеличаване
на цената на яйце с половин стотинка, а увеличаване на годишния разход за яйца с 1,00 лв.
води до увеличаване на средногодишната цена
на яйце с близо стотинка. През 2009 г. разходите за яйца са 27,45 лв., цената – 0,21 лв.
Ефектът от включване на фактора Цена на
общата потребена енергия изглежда незначителен. Коефициентите на корелация на уравненията за лука и за яйцата без този фактор са съответно 0,989 и 0,99. Подобрението е също
незначително.
Ефектът
се
усеща
почувствително при ползване на уравненията за
прогностични цели. Там включването на този
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фактор подобрява прогнозните стойности за
съответните продукти обикновено с по няколко
процента.
При някои продукти обаче значимият фактор
е именно Цената на общата енергия, а включването на фактора Годишен разход влошава
адекватността на статистическия модел по посочения по-горе критерий. Така уравнението за
птиче месо е:
У=2,256+1,409.Х; R=0,916,
(5)
където
У – средногодишна цена на птиче месо –
лв./кг;
Х - цена на общата потребена енергия –
лв./1000 калории;
R – коефициент на множествена корелация.
В този случай включването на фактора време също влошава адекватността.
Тук увеличаването на цената на общата
енергия с 0,10 лв. води до увеличаване на
средногодишната цена на птичето месо с 0,14
лв. Тя за 2009 г. е 4,35 лв. По същия начин се
формират зависимостите примерно при общите
показатели за плодовете.
Възможно е проследяване и на обратната
зависимост – как изменението на цените на
продуктите влияе върху изменението на цената

общата потребена енергия. Тогава уравнението
за сирене придобива вида:
У=-0,089+0,163.Х+0,058.Т; R=0,995, (6)
където
У - цена на общата потребена енергия –
лв./1000 калории;
Х е средногодишната цена на сирене –
лв./кг;
Т – фактор време като номер на поредна
година;
R – коефициент на множествена корелация.
От модела следва, че увеличаване на цената
на сиренето с 0,10 лв. би въздействало за нарастване на цената на общата енергия с около
стотинка и половина. Средногодишното изменение на цената на общата потребена енергия
за периода възлиза на около 0,15 лв.
Заключение
Изложените резултати са само повод и аргумент за необходимостта от изследване на
ценовите зависимости в потребителския продоволствен пазар. Адекватната картина на тези
зависимости е възможна, когато този пазар се
изучава като система. Тогава представата за
зависимост би получила необходимото съдържание.

PRICE DEPENDENCIES ON THE CONSUMERS’ FOODS MARKET
Petko Todorov
Institute for Economic Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
The study of price dependencies on the consumers’ foods market is based on the possibility to establish a
common price level index for all products. It is the price of a foods energy, leva for a kilocalorie in this case. The
price dependencies reflect the links between prices at which the used products are bought by households and the
price of foods energy supplied by them in two directions-from products to energy and vice versa. The scheme is
usable by separate products and by groups of products as well. The coherence is measurable by statistical
methods of co-relation and regression analyses. The dependencies supplement the picture of price formation in
this market sector. In spite of results convention they give the possibility to separate the role of different products
and groups of products in pricing-as far as total price of food depends on them and as far as they depend on it.
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КОНЦЕПЦИЯТА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПАЗАРА НА БИОПРОДУКТИ –
МАРКЕТИНГОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Свилен Иванов
Икономически университет, Варна
Резюме
Пазарът на биопродукти е пряко свързан с концепцията за устойчиво развитие, а мястото и ролята и могат
да бъдат наблюдавани във всички елементи, които го изграждат. През последните години все по-често се използват маркетингови инструменти, тактики и стратегии, произтичащи от идеята за устойчивото развитие, които могат да бъдат определени като зелен маркетинг и които стават все по-популярни, надхвърляйки рамките на
пазара на биопродукти. Основна цел на настоящата статия е да покаже взаимовръзката между пазара на биопродукти и концепцията за устойчиво развитие, изследвайки степента на проникване на тази концепция в отделните елементи на маркетинг микса на предложителите на биопродукти, както и ролята и при вземане на решение за покупка от страна на потребителите на тези продукти. Задача на публикацията е да разгледа спецификата на маркетинг микса на предложителите на биопродукти по отделни елементи, изследвайки влиянието на
концепцията за устойчиво развитие при тяхното проектиране. Също така е важно да бъде отчетена и ролята,
която играе концепцията в потребителския избор. При работа върху статията са проведени кабинетно проучване и неструктурирани интервюта с предложителите на биопродукти на българския пазар. Използвани са първични и вторични данни.
Ключови думи: биопродукти, устойчиво развитие, маркетингов микс, зелен маркетинг.
Key words: bio products, sustainable development, marketing mix, green marketing.

Увод
Пазарът на биопродукти е пряко свързан с
принципите на устойчивото развитие. Не би било пресилено да се твърди дори че самия пазар
може да се разглежда като отражение на тези
принципи, че те в известна степен обуславят
съществуването му, както и ролята на основните му съставни части (предложители, потребители и продукти) и вида на взаимоотношенията
между тях. От тази гледна точка принципите на
устойчивото развитие могат да се разглеждат и
като пораждащи самия пазар, като в същото
време трябва да се отчитат и икономическата и
социална мотивация на участниците в него.
По данни на Министерство на земеделието и
храните само за една година в България броят
на сертифицираните преработватели, производители и търговци на биопродукти (които тук ще
наричаме предложители) се е увеличил със 76%,
а сертифицираните площи за биоземеделие са
се удвоили за същия период [1]. Това показва
устойчива тенденция за нарастване на интереса
към българския пазар на биопродукти, която е
особено характерна за последните няколко години. Прави впечатление, че въпреки продължаващата финансова криза, българският пазар на
биопродукти запазва своя темп на развитие.
Ръстът едва ли би могъл да се обясни единствено с помощта на икономически аргументи. Обичайната икономическа логика е когато се наб-
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людава намаляване на разполагаемия доход на
потребителите, да намалява и потреблението,
като респективно потребителите се пренасочват
към продукти-заместители с по-ниски цени. В
същото време, обаче, биопродуктите са с повисоки цени от тези на конвенционалните. Нарастването на броя на предложителите на биопродукти показва, че предприемачите виждат потенциал за развитие в тази посока, въпреки общите негативни тенденции в икономическото
развитие като цяло, а потребителите запазват
своя интерес.
Спецификата на взаимовръзките между
принципите на устойчивото развитие и пазара на
биопродукти може да даде необходимото обяснение защо един пазар на относително по-скъпи
спрямо конвенционалните продукти продължава
да расте въпреки понижаването на доходите на
потребителите като цяло.
1. Устойчиво развитие, зелен маркетинг и биопродукти
1.1. Устойчиво развитие – маркетингова перспектива
В научната и специализирана литература съществуват множество определения за това какво
следва да се разбира под устойчиво развитие.
Въпреки многото вариации, най-ясно принципите са посочени в най-цитираното в литературата
определение, прието с резолюция 42/187 на

Свилен Иванов

Генералната асамблея на Обединените нации [2]
от декември 1987 г., което гласи, че под устойчиво развитие следва да се разбира развитие,
при което „настоящите нужди (на обществото)
трябва да се задоволяват, без да се прави компромис с възможността на бъдещите поколения
да удовлетворят собствените си нужди”. Колкото и логичен и естествен от съвременна гледна
точка да изглежда този императив (все пак е в
пълно съответствие с един от фундаменталните
икономически постулати за неограничените човешки потребности и ограничените ресурси,
чрез които могат да бъдат удовлетворени), в
контекста на 80-те и 90-те години на двадесети
век, той изглежда революционен и в състояние
да преобърне общоприетата бизнес парадигма.
В началото на посочения период фокусът на
бизнеса е върху придобиване на конкурентни
предимства на база разходи или на база диференциация на продукти [3], без да се вземат под
внимание два основни фактора – че ресурсите
все пак са ограничени и че при производството
и реализацията на продуктите се извършват разходи, които никой не отчита и които респективно трябва да бъдат плащани от бъдещите поколения – като замърсяването на околната среда
при производството и дистрибуцията, изчерпването на ресурси, които не се възстановяват сами и т.н.
В същото време през този период водещите
маркетингови концепции са свързани с управление на взаимоотношенията с клиентите, директния маркетинг, фокуса върху емоциите и преживяванията на клиентите [4]. Или с други думи
ядрото на маркетинговите усилия на фирмите е
пряко свързано с поставянето в центъра на
стратегическата дейност на фирмите на клиентите и удовлетворяването на потребностите им,
чрез предоставяне на персонализирана добавена
стойност, надхвърляща ползите от конкретната
употреба на продукта. Трябва да се отбележи
също така, че в края на 90-те години на миналия век започва да се говори и за етичен маркетинг, но той е свързан по-скоро с вида на взаимоотношенията между компаниите, техните
клиенти, служители и конкуренти и с обществото като цяло. Въпреки че през следващото десетилетие е водеща финансовата ориентация на
маркетинговите дейности (все по-широкото използване на финансови показатели за измерване
ефективността на марктинговите усилия, на база на които се определя маркетинговата стратегия на фирмите и се вземат стратегически решения), социално-отговорния маркетинг придо-

бива все по-голямо значение за бизнеса и обществото.
Налице са две основни тенденции, свързани с
дейността на фирмите. От една страна фирмите
са принудени под натиска на конкурентите и
зараждащите се обществени процеси да инвестират в дейности и програми, свързани с тяхната социална отговорност. От друга - поставянето на клиентите в центъра на маркетинговата
ориентация и дейност изисква фирмите да се
съобразяват все повече с желанията на клиентите си при вземането на решения за определяне
на бизнес стратегиите. И ако в обществото тенденциите за увеличаване на чувствителността
към проблемите, свързани с екологията и социалното неравенство стават все по-силни, бизнесът няма как да не се съобрази с тях и да не
преформулира своята ориентация. Защото в
противен случай би загубил конкурентните си
предимства.
От тази гледна точка принципите на устойчивото развитие предоставят на бизнеса необходимата концептуална рамка, за да посрещне
предизвикателствата, идващи от новите обществени нагласи и ориентация.
Цитираната в началото Резолюция е в следствие на натрупаната обществена енергия и първите стъпки, които бизнесът прави в посока към
опазване на околната среда. В началото на 60те години на миналия век американски неправителствени организации започват да поставят открито въпросите, свързани с опазването на
околната среда, а през 1962 г. излиза първият
манифест на това зараждащо се движение –
книгата „Тиха пролет” на Рейчъл Карсън [5].
Малко по-късно представители на корпоративния бизнес започват да предприемат първите
инициативи, свързани пряко с опазване на околната среда, включващи преформулиране на
фирмената мисия и философия, работа с неправителствени организации, дейности, пряко
обвързани с опазването на околната среда (в т.ч.
и промяна на производствените процеси и създаването на нови продукти и технологии), които
обуславят необходимостта от появата на зеления маркетинг.
1.2. Зелен маркетинг и биопродукти
В литературата термините зелен маркетинг,
екологичен маркетинг и маркетинг на околната
среда често се използват като синоними за означаването на един и същ процес. За зелен маркетинг започва да се говори в края на 80-те и
началото на 90-те години на миналия век. Още
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през 1975 г. Американската маркетинг асоциация (АМА) организира първия си уъркшоп, посветен на екологичния маркетинг – като под този
термин се разбира маркетинг на продукти, които не оказват вредно въздействие върху околната среда при всички етапи от производството до
реализацията им. От своя страна Филип Котлър
свързва началото на зеления маркетинг с проведения през 1990 г. Световен ден на Земята, определяйки го като процес, при който фирмите
чрез екологично неутрални продукти и специфичен набор от маркетингови дейности се стремят
да създадат у потребителите си чувствителност
към проблемите, свързани с опазването на
околната среда [6].
Независимо от това къде ще поставим началото му, зеленият маркетинг е специфична дейност, която е породена от възникналата необходимост на фирмите да посрещнат предизвикателствата, свързани с появата на нов тип клиенти и на нови пазари. На американския пазар,
например, е локализирана отделна група потребители, позната под името ЛОХАС (абревиатура
от Lifestyles of Health and Sustainability). Това
са потребители, които са готови да заплащат повисока цена за продукти, имащи пряка връзка с
опазването на околната среда и свързани с
принципите на устойчивото развитие. В същото
време зеленият маркетинг е разработил инструментариум от специфични техники, чрез които
фирмите могат да обслужват релевантните си
пазари – изграждане на зелен маркетинг микс,
зелена STP стратегия, зелен брандинг и т.н. В
резултат от тези тенденции в края на миналия
век започва да се говори за бум на зеления маркетинг и на „зелените” продукти първо на американския, а след това и на европейския пазар.

В последните години, обаче, все повече започват
да се лансират мнения на изследователи, че
всъщност зеленият маркетинг не е толкова
свързан с принципите на устойчивото развитие,
колкото със желанието на фирмите да се възползват от поредната вълна на обществени нагласи и да максимизират печалбите и пазарния
си дял в тези потребителски сегменти [7].
По своята същност появата на биопродуктите
е отражение на възникналата в определени групи от обществото потребност да се консумират
продукти, които имат все по-малко негативна
роля за опазването на околната среда, при производството и реализацията, на които се взема
под внимание и стойността на влиянието върху
природните ресурси и които, не на последно
място, оказват положително въздействие върху
здравето и вкусовете на потребителите. Тази
потребност кореспондира пряко с основния
принцип на устойчивото развитие, защото при
производството и реализацията на биопродуктите замърсяването на околната среда е сведено
до минимум, респективно ограничените природни ресурси биха могли да се използват за подълъг период от време. А потребителите възприемат плащаната по-висока цена за биопродуктите като личен принос към спазването на принципите на устойчиво развитие.
Необходимо е обаче да се направи разлика
между инструментариума на зеления маркетинг
и маркетинга на биопродукти. По силата на
действащата нормативна база в България и в ЕС
като цяло, предложителите на биопродукти са
длъжни да сертифицират всеки етап от производството и реализацията на пазара на биопродукти, което определя и спецификата на техния
маркетинг микс (табл. 1).

Табл. 1. Съпоставка на маркетинг на зелени продукти
Маркетинг
Зелен маркетинг
микс
Продукт
Екологичен продукт, който не оказва
вредно въздействие върху околната среда
във всички етапи от производството до
реализацията
му.
Диференцираща
характеристика „зелен продукт”.

и на биопродукти по елементи на маркетинг микса

Цена
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По-висока от цената на конвенционалните
продукти, заради по-високите разходи при
производството, по-малкия пазар и помалките
произвеждани
количества.
Диференцираща променлива.

Маркетинг на биопродукти
Сертифициран продукт с биологичен произход,
изключващ употребата на всякакви изкуствени
подобрители и съставки, включително ГМО, както и
контакт с тях при производството, съхранението,
транспортирането и продажбата им. Същото е
валидно и за техните опаковки. Продажбата им без
сертификат е незаконна.
Значително по-висока от цената на не-био
продуктите, заради по-високите разходи, свързани с
технологиите на произвоство, разходите за
неконвенционални препарати за растителна защита,
по-ниските от обичайните добиви, малките обеми и
разходите за сертифициране.

Свилен Иванов

Място

Промоция

Фокус върху екологичния отпечатък при
дистрибуцията, къси дистрибуционни канали, отчитане на въглеродните емисии
при доставката, предпочитания към местни и сезонни продукти. Точки на продажба
са специализирани магазини (в т.ч. онлайн канали) и големи супермаркети.
Акцент
върху
въздействието
на
компанията и продуктите и върху
околната среда, произхода на продуктите
и наличието на сертификат, персонален
контакт с потребителите на принципа на
лично общуване в съобщност.

Както може да се види от табл. 1. при проектирането на всеки един от елементите на
маркетинг микса се отчита влиянието, което
производството и реализацията на биопродуктите имат върху околната среда, и което се
превръща в техен диференциращ белег спрямо
конвенционалните продукти. При разглеждането на жизнения цикъл на продуктите Котлър
отбелязва, че използването на „зеленото” като
основен източник на диференциация е характерно за първия етап от цикъла – този на въвеждането на продукта на пазара [6]. Както ще
се види по-долу тази характерна особеност е
присъща и за българския пазар на биопродукти
към настоящия момент.
2. Влияние на принципите на устойчивото развитие върху българския пазар на биопродукти
2.1. Зелената идея
През последните години голяма част от
фирмите в България започват да използват в
дейността си маркетингови стратегии, тактики
и програми, свързани със зелената идея. Само
за една година, например, броят на българските компании, които са декларирали участието
си в т.нар. Зелен кръг (група фирми на българския пазар, които декларират и провеждат инициативи, най-общо свързани с принципите на
устойчивото развитие) се е увеличил от 6 на
над 130. Тази тенденция, макар и непряко
свързана с пазара на биопродукти, показва, че
бизнесът вижда нарастващата роля на принципите на устойчивото развитие за българските
потребители и е готов да ги въведе като част от
пазарната си политика. В същото време по
данни на Асоциацията на биотърговците пазарът на българските биопродукти запазва ръста
си от около 20% годишно, въпреки икономическата и социална стагнация през последните
няколко години [8]. В този смисъл може да се

(продължение)
Фокус върху разстоянието между произхода на
продукта и точката на продажба, пътят на продукта
от производителя до потребителя.
Точки на продажба – специализирани магазини (в
т.ч. онлайн канали), вериги супермаркети и
директно от производителя, профилирани хотели и
ресторанти.
Популяризиране и споделяне на идеи, свързани с
устойчивото развитие, акцент върху сертификата и
произхода на продукта, отражение на консумацията
на продукта върху потребителя (социален статут и
здраве) и личния принос на потребителя за опазване
на околната среда чрез избор на биопродукт.

твърди, че чувствителността към принципите на
устойчивото развитие на българските потребители и в частност на потребителите на биопродукти се превръща в променлива, която ще
придобива все по-голямо значение за опериращите на българския пазар.
2.2. Биопродуктите – стратегия и практика
Както вече беше посочено, принципите на
устойчиво развитие са тясно свързани с българския пазар на биопродукти. В националната
стратегия за развитие на биологичното земеделие в България за периода 2007–2013 г. респектът на потребителите към тези принципи е
определен като един от водещите фактори, от
които зависят обемът, структурата и ефективността на продажбите на пазара на биопродукти. В стратегията са предвидени и вече са проведени част от дейностите в тази посока, насочени към стимулиране на развитието на този
пазар.
Тук изниква въпросът дали и доколко потребителите са склонни да плащат по-висока цена
за биопродукти, водените от съпричасността си
към принципите на устойчивото развитие. В
проведеното преди няколко години национално
представително маркетингово изследване [9]
79,5% от респонденти посочват като основна
причина да купуват биопродукти факта, че те
са по-здравословни от конвенционалните. В
същото време едва 8,6% от тях определят като
водеща причина за покупка връзката между
производството им и опазването на околната
среда. Според направените изследвания потребителите са готови да заплащат средно между
5 и 10% по-висока цена за биопродукти в
сравнение с цената на конвинционалните. Разликата в цената на практика, обаче, е в пъти
по-голяма, като в определени продуктови категории надхвърля 100–200%. Освен на посоче-
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ните в табл. 1. фактори, това се дължи и на
малката трайност на биопродуктите и на все
още малките реализируеми обеми, които водят
и до по-ниска степен на реализация в сравнение с конвенционалните продукти и до по-висок
процент на брак.
При запазването на тази тенденция очевидно
предложителите на биопродукти в България
няма да могат да достигнат ценови равнища
около очакванията на техните потребители. Това означава, че за да запазят присъствието си
на пазара и за да увеличат пазарния си дял, те
трябва да използват други, неценови стимули,
насочени към потребителите. В съзвучие с тази
идея на проведеното в края на миналата година
специализирано национално изложение на биопродукти, принципите на устойчивото развитие
бяха комуникирани като водещи за участниците
на пазара на биопродукти в България.

Фиг. 1. Специализиран щанд за биопродукти

В същото време, ако допреди няколкото години като водещ диференциращ признак на биопродуктите в точките на продажба (фиг. 1.) се
открояваше техния биологичен произход, то
през последните години, особено що се касае
до електронните канали на реализация, за диференциация на биопродуктите се използват
предимно връзките между характеристиките им
и стремежът към здравословен начин на живот.
Възможно е ръстът на пазара на биопродукти да се дължи отчасти и на положителните
нагласи на предприемачите за развитие. През
2009 г. 35% от тях са заявили очаквания оборотът от продажбите на биопродукти да се увеличи, а 28% - да запази нивата си отпреди финансовата криза, което би могло да обясни и
увеличението на броя на предложителите на

72

биопродукти в България, както и на удвояването на площите за биологично земеделие.
Изводи и препоръки
Органичната връзка между принципите на
устойчивото развитие и пазара на биопродукти
може да се използва за стимулиране на участниците в него. През последните години предложителите използват комуникирането им като
маркетингов инструмент, чрез който да популяризират продуктите си и да увеличат лоялността на потребителите си, както и честотата
и обема на техните покупки. Не без значение е
и фактът, че държавната политика в сектора
подкрепя чрез законови, финансови и други
стимули развитието на пазара, превръщайки го
в един от приоритетите си (налице са добра
нормативна регулация, както и финансови помощи за производителите).
Прави впечатление, обаче, че за голяма част
от потребителите връзката между употребата
на биопродукти и личния им принос към идеите
на устойчивото развитие е много слабо изразена. Философията на предлагането на биопродукти съдържа в себе си идеята за създаване на
обща стойност от предложетели и потребители.
Това може да се обясни с факта, че ако маркетингът на съвместно създаване на стойности е
една от водещите тенденции на световния пазар,
то в българската практика тя може да бъде
наблюдавана все още в етапа на нейното зараждане.
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CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MARKET FOR BIO PRODUCTS MARKETING INTERPRETATION
Svilen Ivanov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The bio products market is directly related to the concept of sustainable development and its role and place
could be seen in all its composing elements. In recent years, generating from the idea of sustainable development,
increasingly have been used marketing tools, tactics and strategies that can be defined as green marketing and
which have become increasingly popular, going beyond the market of bio products. The main objective of this article is to show the relationship between the bio products market and the concept of sustainable development by
studying the penetration of this concept in different elements of the marketing mix on bio products market as well
as its role in customer decision taking by the users of these products. Objective of this study is to examine the
specifics of all the elements of the marketing mix of bio products by examining the impact of the concept of sustainable development in their design. It is also important to take into account the role, played by the concept in
consumer behaviour. While working on the article desk research and unstructured interviews with proponents of
bio product Bulgarian market were held. Primary and secondary data is used.
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УСТОЙЧИВ РЕГРЕС В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
Огнян Хубенов
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Отчетен е голям спад в броя на животните по видове и породи, който беше сравнен със стойностите им отпреди близо три десетилетия. Оказа се, че спад от близо 3 пъти има при говедата, останали 539 600. С 9,8 на сто,
само за 1 година, са намалели биволите, като в момента броят им е едва 8 300. През 80-те години българското
животновъдство е можело да се похвали с 10 млн. овце, чийто брой сега е с осем до десет пъти по-нисък. Само
за 1 година намаляването при козите е с 16%. Пчелите за последната година са се редуцирали като брой с 4,3
на сто. Най-малък спад, само с 1%, се наблюдава при птиците. В момента имаме повече от 35 развъдни организации в страната, но този голям брой не определя тяхната ефективност. Все още е неоценено в националната ни земеделска политика стратегическото производство на сектора животновъдство. Така той се оказва в
позицията на загиващ, противно на очакванията и обещанията да бъде възроден с нова стратегия, финансова
помощ и протекционизъм от държавата. При този главоломен спад, на който сме свидетели сега, ако не се
вземат спешни мерки, въпреки огромното им закъснение, през 2014 г. България ще трябва да внася повече от
51 на сто от необходимото ѐ мляко. Нескончаемите проблеми в сектора, белязани в годините на прехода с
един от най-тежките удари на безстопанственост спрямо генетичния ресурс на родните породи животни.
Ключови думи: животновъдство, устойчив, регрес, икономика.
Key words: farming, sustainable, regress, economy.

Увод
Наблюдава се устойчив регрес в животновъдството на България през последните години и
особено през последните десетилетия. Въпреки
множеството предприети мерки от страна на
държавата до сега няма значими индикации и
тенденции за стабилизиране на състоянието му
и за възходящо развитие. Влезлите през последната година в сила изисквания на ЕС допълнително ще утежнят положението най-вече в млечното говедовъдство и яйценосното птицевъдство.
Отчетен е голям спад в броя на животните
по видове и породи, който беше сравнен със
стойностите им от преди три десетилетия. Оказа се, че спад от близо три пъти има при говедата,останали 539 600. С 9,8 на сто, само за
една година са намалели биволите, като в момента броят им е едва 8300. През 80-те години
българското животновъдство можеше да се
похвали с над 10 милиона овце, чийто брой
сега е с осем до десет пъти по–нисък. Само за
една година намаляването при козите е 16%, а
при свинете с около една четвърт и е най–
голямото отрицателно изменение между всички
животни през последните няколко години. Пчелите за последната година са се редуцирали
като брой с 4,3 на сто. Най–малък спад, само
с 1%, се наблюдава при птиците, но той ще
нарастне с влизането в сила на изискванията на
ЕС за безклетъчно отглеждане на кокошки –
носачки. Според данни на браншовици състоя-
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нието на животновъдството е още по–тежко и
към този момент в България има не повече от
150 000–180 000 дойни крави, около 700
000–800 000 овце и около 4000 биволици. С
козите положението също е плачевно.
Анализ и резултати
В земеделието ни след зеленчукопроизводството най–зле е животновъдството, като до това положение се стигна вследствие на политиката в сектора от началото на прехода до днес.
Бяха продадени и изклани стотици хиляди животни с родословие от генофонда на страната,
който се създаваше от дълги години. Унищожиха се и много ферми като сграден фонд. Влияние оказва и известната неорганизираност
между животновъдите, които имат 10 – 15
браншови организации и около 20-25 развъдни,
които трябва да се обединят, за да няма разединение и допълнителни затруднения в бранша.
Големия брой организации в страната не определя тяхната ефективност. Все още е недооценено в националната ни земеделска политика
стратегическото производство на сектора животновъдство.
Животновъдният и млечен сектор се нуждаят
от добра стратегия. Анализът, който МЗХ публикува е по-скоро моментна снимка с пожелания, което е хубаво, но по-важно в този момент
е да се изработи стратегия поне до 2016 г. или
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още по-добре, ако тя е дългосрочна след 2020
г.
Време е за следваща стъпка и да се сравним
с други държави със сходно земеделие, къде се
намира нашето животновъдство и да се види
колко много усилия трябва да се направят, за
да ги достигнем.
Според Националния млечен борд, браншовите организации пледират за стратегия, която
започват да пишат и така и не довършват, като
слабост винаги е била икономическата обосновка. Секторът се нуждае от средства и то
достатъчно и навреме за да има ефект от тях.
За България има определена квота от ЕС за
производството на краве мляко, но ако не изпълняваме 70% от нея – могат да ни я отнемат.
Има спад на потреблението на млечни продукти, което влияе върху покупката и продажбата
на квоти между отделните ферми. На пазара
има достатъчно мляко, а потреблението се
свива, цените за производителя падат непрекъснато или най–малко не са променяни значително през последните десет години при постоянно увеличаване на разходите и изискванията.
Според някои производители, ако се затворят фермите от 2-ра и 3-та категория ще се
остане само със стратегия без реално животновъдство. Може да бъде зададен въпроса.
Колко от фермите въобще ще могат да станат
1-ва категория? А тези, които в момента са
първа категория не могат да задоволят с необходимите количества мляко преработващата
промишленост и се осъществява внос на около
80% от суровината. Което означава, че нашето
родно производство придобива символичен характер и е на път да се обезличи и дори съвсем
да изчезне под външния натиск. От началото на
2012 год. продукция мляко за преработка или
директни продажби могат да предлагат само
говедовъдни ферми от първа категория. Те
трябва да отговарят на изискванията на ЕС, като да имат минималния или по–голям брой животни, придобитите с покупка да са маркирани
и придружени с ветеринарен паспорт и ветеринарно свидетелство за предвижване от един
обект до друг, да е извън населено място, да е
регистриран животновъден обект с масивна
сграда с течаща питейна вода с миячно помещение и помещение за съхранение на млякото
с фаянс, теракот и алуминиева дограма с изградена според изискванията площадка за съхранение на тора и редица други непосилни за
изпълнение условия от повечето фермери и

въпреки удължения с две години срок голяма
част от тях няма да успеят да се справят.
Един от начините млякото от фермите да
достигне пряко до потребителите е използването на млекомати. Само фермите от 1-а група
ще могат да продават директно чрез млекомати.
Млекоматите пък ще трябва да се регистрират
като временни обекти (по чл. 12 от Закона за
храните) и да се намират в същата административна област, където е фермата. Това става
ясно от проекто-наредбата за директните продажби от фермерите, която бе променена след
изискване от страна на Европейската комисия
(ЕК). Предложените от българска страна 500
литра мляко на ден бяха определени като прекалено много и в новата наредба са записани
процентни отношения на база производството
във фермата. Според тях ферма от 1-а категория може да продава не повече от 207 л. мляко
на ден чрез млекомат. Това на практика почти
обезсмисля използването на такава технология,
тъй като такъв литраж не може да покрие вложените средства и да доведе до печалба. В наредбата за директни доставки от фермите, се
включват освен млечни продукти, а също яйца,
пчелен мед, прясна и охладена морска и сладководна риба; прясно месо от птици и зайци
заклани във фермата; месо от отстрелян едър
и дребен дивеч.
Месодайното говедовъдство бележи лек
ръст, който се дължи най–вече на това, че преди то почти не беше развито, а и за да могат
донякъде да се оползотворят субсидиите насочени към него. От значение е и определянето
на подходящите месодайни породи говеда и
кръстоските им с млечните породи, които ще
се отглеждат на първо време. Избора на метода на развъждане и по–точно на вида на кръстосване за получаване на месодайни кръстоски
или отглеждането на чистопородни животни
изисква спазването на определена селекционна
политика и дисциплина за по–продължителен
период от време. Ако се подпомогне сектор
животновъдство по-стабилно, а не както сега с
малки субсидии и съвсем леко намалени лихви
по кредитите, спокойно до 40% от консумацията на месо в страната може да бъде осигурена
от български фермери, според собственика на
първата у нас ферма, получила биосертификат
за месо.
Реалната консумация на вносно месо е съкрушително голяма – почти 90%. Алармира се,
че българинът е забравил вкуса, цвета и мири-
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са на истинското телешко месо, което има
съвсем различна визия, от тази в супермаркета.
Истината е, че цветът на телешкото не е
тъмночервен, а светло розов в зависимост от
възрастта на животните и използваните фуражи
и храни. Според биостопанинът в цяла България по магазините се предлага старо месо,
ядат се крави, говеда, но не и телета на по 6
месеца. Преди скарата пържилата от телешко
трябва да има цвета на крехко свинско, сравняват специалистите в бранша. Фермата изнася
своята продукция основно за Италия и Албания,
където има развит пазар за месни биопродукти.
В Италия във всички детски градини и училища
се дава биологично чиста храна. Тя не можа да
се сети за детски градини или училище у нас, в
които на децата да се предлага такава храна.
Получаването на сертификата е отнело 15 г.,
защото европейските изисквания задължават
фермерите да имат договори за собственост на
земята или да имат договори за аренда наймалко за 5 г.
Според европейската асоциация на търговците на месо и живи животни на европейския
пазар се наблюдава все по-задълбочаващ се
дефицит на месо.
Най-голямо нарастване в рамките на ЕС има
дефицитът на овче и козе месо - над 20%, а
също и на говеждо - около 5%.
Тези отрицателни тенденции ще доведат до
внос на животни и месо от страни извън еврозоната. С оглед на световната демография,
консумацията на месо ще се удвои, посочват
експерти и отбелязват, че селското стопанство
трябва да успее да отговори на това търсене.
Цитират се данни, според които на европейско
ниво при овцете и козите поголовието е спаднало от 102 млн. глави на 87 млн., като в говедовъдството тенденцията е подобна.
Спад на броя на животните има и в България.
Според данните на Европейската асоциация на
търговците на месо и живи животни само за
последните 4 години овцевъдството у нас е намаляло с 8,5 процента.
За да се справят с проблемите в животновъдството, някои страни от ЕС са активирали механизмите на Общата селскостопанска политика
(ОСП), за да подкрепят своите животновъди. Така Франция е отделила през 2009 г. бюджет от
131 млн. евро годишно.
По време на пресконференцията председателят на Съюза на българските аграрни организации посочи, че в разговорите с европейския
си колега са обсъдили какъв тип земеделие и
76

животновъдство ще се развива в България.
Подкрепяме изцяло европейския модел на земеделието, базиран на семейни ферми и на
европейските ценности по отношение на хуманното отношение към животните и опазването на околната среда.
Обсъдени са били и санкциите, които са получили животновъдите по отношение на директните плащания. Искаме да кажем на ЕС, че
животновъдите в България не са престъпници,
а хора, които работят и заслужават да получат
субсидия.
Притиснати от кризата в Смоленския край
стопаните масово започнаха да продават животните си на турски търговци и то на безценица от 3-4 лв. за килограм живо тегло. Солидна
част от стопаните в Родопите изнемогват, тъй
като там по-трудно се гледат животни, а и субсидиите не достигат, за да възвърнат загубите.
Редом с месото и млякото върви за жълти
стотинки, както при прекупвачите, така и сред
гражданите. Литърът гъсто овче мляко се пласира за едно левче, докато реалната му цена е
поне двойна.
Животновъдите дори се замисляли със стадата си направо да тръгнат към Турция или към
Гърция и да ги продадат накуп. Заради ликвидирането на животновъдния сектор, както обясняват планинските стопани, вече не са останали и
хора за браншовото сдружение. Някои фермери
тази година не са могли да пререгистрират организацията си, тъй като броят на членуващите в
нея намалял до критичния минимум.
Независимо от намаляващото производство
на овче месо в страните членки на ЕС при вноса се очаква умерено повишение. От 2009 до
2015 и целта е да се задоволи вътрешното
търсене, което се очаква да спада с по-бавни
темпове от производството.
Водещите страни производителки на овче
месо в ЕС са:
- На първо място са Великобритания и
Ирландия. В Обединеното кралство отчитат 0,3% увеличение на производството
на овче през 2009 г. до 326 000 т въпреки минималния 6% ръст на овце и агнета за клане.
- Ирландия има над 30 000 земеделски
производители, отглеждащи овце. Ирландското производство на овче месо е
спаднало с повече от 6% през 2009 г.
Изнесени са малко под 40 000 т овче
месо за европейския пазар - предимно за
Франция.
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Испания е вторият по големина производител на овце след Великобритания. Там
има 20% спад в овцевъдството през
2009 г. - до 166 000 т. Основната причина за намалението са предимно високите разходи при изхранване на животните.
- Във Франция (която е също сред големите производители) през 2009 производството пада със 7% до 118 000 т.
Какви са световните тенденции в овцевъдството? В търсенето на овче месо в световен
мащаб през 2009 г. има спад, като намалението за ЕС-пазарът е някъде около 12%. Производството на овче месо в Евросъюза покрива
около 75% от потреблението в рамките на Съюза. През последните осем години в ЕС производство на овче месо е намаляло с около 20%.
От външните доставчици Нова Зеландия е найголемият вносител на овче месо в Евросъюза с
дял от около 85%. Австралия е вторият по големина доставчик с дял от около 7%. А Уругвай, Чили и Аржентина предлагат на европейския пазар все по-качествени агнета и търсенето
на тяхната продукция е голямо.
У нас през 2010 г. броят на козите-майки
във всички райони на планиране бележи спад
спрямо предходната година. Най-много кози
майки се отглеждат в Северозападен район –
61,2 хил. бр., а най-малко – в Североизточен и
Северен централен район – по около 35 хил.
броя. Като цяло през 2010 г. общият брой на
козите е356,3 хил. броя, което е с 1,2% помалко в сравнение с 2009 г. При козите-майки
намалението е с 8,3%. Стопанствата отглеждащи кози намаляват с 12,1%.
Около 84,4% от козите – майки се отглеждат
в стопанства с 1 до 49 животни. В сравнение с
2009 г., тези стопанства и отглежданите в тях
кози – майки са с 12,5% по-малко. Стопанствата с 50 и повече кози-майки се увеличават с
15,2%, а животните в тях – 12,9%. През 2010 г.
са произведени 140 834 хил. литра овче и козе
мляко, което представлява 11,4% от общо добитото мляко в страната. Добивът на овче мляко
е 82 127 хил. литра, а на козе – 58 707 хил.
литра. В сравнение с 2009 г. се наблюдава намаление в производството и на двата вида млека,
като при овчето то е с 2,6%, а при козето – с
5,7%. Производството на месо от овце през
2010 г. е 13 320 тона, което е с 0,2% повече в
сравнение с 2009 г. Слабото нарастване на добива на овче месо спрямо 2009 г. се дължи на
по–високото живо тегло, с което са заклани жи-

вотните – средно 22,7 кг. за 2010 г. – при 20,7
кг. през 2009 г. Производството на месо от кози
през 2010 г. възлиза на 3 699 тона, което представлява намаление с 9,9% в сравнение с предходната година в резултат на по-малкия брой
заклани кози – с 16,5%.
Наблюдава се намаление на броя на свинете
като цяло и на свинете – майки в основно стадо, съответно с 9,0% и 4,0% за 2010 г. спрямо 2009 г. Към 01.11.2010 г. общият брой на
свинете е 664,0 хил. бр., а на свинете майки в
основно стадо – 54,2 хил. бр. Тече процес на
привеждане на фамилните ферми в съответствие с изискванията за хуманно отношение по
отглеждане на свине.
В птицевъдството от началото на годината
страната ни заедно с още други дванадесет
страни членки на ЕС са в групата на неизпълнилите Евродирективата за хуманно отглеждане
на кокошките носачки. От 121 птицеферми все
още 10 не отговарят на хуманните норми и до
края на месец май, трябва да няма ферми без
уголемени клетки, което означава, че ще бъдат
ликвидирани голям брой птици, за да се избегнат европейските санкции. В света косумацията
на пилешко месо се увеличава два пъти по –
бързо с 2,9 млн. т. годишно в сравнение с консумацията на свинско месо с 1,4 млн. т. годишно. Като цяло световната консумация на
хранителни продукти се повишава. Същевременно се променят и хранителните навици на
консуматорите. От страните в света - Китай е
водач в консумацията на месо, а ЕС стои начело единствено по отношение на консумацията
на мляко. Знак за променящите се консумационни навици е повишаването на консумацията
на месо, както тенденцията е при пилешкото
месо.
Намалява общата численост на селското население в страната, както в периода преди
членството ни в ЕС, така и след него. За периода 2003 г. – 2006 г. селското население е
намаляло с 4,5%, а след приемането ни в ЕС
това намаление е с 4,8%. Общата тенденция
към съкращаване на човешките ресурси в селата е характерна за всички райони на планиране. Влошена е и възрастовата структура на
населението и след 2007 г – над 65 годишна
възраст в селата са 26% от цялото селско население, а в градовете е 14%. Висок е коефициента на смъртност – през 2010 г. е 24,1 на
1000 души от населението спрямо 20,7 за
2006 г. Високата смъртност и ниската раждаемост водят до отрицателни стойности на естес77
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твения прираст, който е минус 12,1 на всеки
1000 души. Миграцията на селското население
извън страната или към областните и поголеми градове в страната, което води до обезлюдяване на селските райони.
Очаква се фермерите да получат субсидиите
си по финансова линия De minimis, която се
предоставя за изхранване на животните през
2011 г. Средствата ще постъпят днес по банковите сметки на 13 081 земеделски производители, съобщиха от ДФЗ.
Субсидията е предназначена за животновъдите, които отглеждат крави, биволици, овцемайки и кози-майки. Те получават по 60 лв. за
крава или биволица и по 10 лв. за овца-майка
или коза-майка. Ставките са обсъдени с животновъдните асоциации и са одобрени от УС на
ДФ „Земеделие”.
Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически
лица, които са регистрирани по реда на наредбата за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители за 2011 г. Всеки
животновъд, подпомогнат от de minimis, се задължава да запази до края на годината 75% от
броя на животните, за които е получил финансова подкрепа от програмата.
Изводи и препоръки
Да се установят причините, които водят до
тези негативни тенденции, като се започне с
информация и мнения от пряко свързаните с
производството.
Да се осмисли стратегическото значение и
се изработи перспективна стратегия за развитие на животновъдството в страната в съвременните пазарни условия и европейската обща
селскостопанска политика.
Да се съхранят водещите, а също и местните – автохтонни породи в отделните продуктивни направления, с цел запазване на биологич-

ното разнообразие и генетичния потенциал на
страната.
Да се възстанови производството на достатъчни количества от качествена и евтина продукция от животновъдството за изхранване и
задоволяване на нуждите на населението на
страната. При преустановяване на вноса, България да може да се изхрани сама, а не да разчита на импорт и да е зависима от външни
фактори.
Да се създадат условия и икономическа мотивация за задържане и привличане на населението и особено на младите хора, за да изявят
желание да се занимават с животновъдство и
със земеделие като цяло.
Да се сведат средствата осигурени по различните програми за подпомагане навреме и
директно до пряко свързаните с производствената дейност.
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SUSTAINED REGRESSION IN ANIMAL HUSBANDRY IN BULGARIA
Ognyan Houbenov
D. A. Tsenov Academy of Econcomics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
There has been a large decline in animal species and breeds, which were compared with values nearly three
decades ago. It turned out that a decline of almost 3 times in cattle has left 539,600. With 9,8 percent just one
year, fell buffaloes, currently the number is only 8300. In the 80s Bulgarian farming could boast of 10 million
sheep, whose number is now eight to ten times lower. Only one year reduction in goats is 16%. Bees in the last
year have been reduced in number by 4,3 per cent. The smallest decline, with only 1% was observed in birds. We
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have more than 35 breeding organizations in the country, but this number does not determine their effectiveness.
Unrated is still in our national agricultural policy, strategic production of the livestock sector. So he finds himself in
the position of the die, contrary to expectations and promises to be revived with a new strategy, financial aid and
protectionism by the state. In this breakneck decline, which we are witnessing now, unless urgent measures are
taken, despite their delay in 2014 Bulgaria will have to import more than 51 percent of the required ù milk. Interminable problems in the sector marked the years of transition to one of the worst hit of mismanagement against
the genetic resources of native breeds.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА В
СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Гергана Николова-Ралева
Бургаски свободен университет, Бургас
Резюме
В настоящото изложение е представена същността на съвременното разбиране за устойчиво развитие и за
счетоводна политика на стопанско предприятие. Направен е опит с подходящи примери от практиката и приложимата нормативна регламентация да се потърсят връзките и зависимостите между тях. На тази база е изведена ролята на счетоводната политика в стопанското предприятие за постигане на целите на устойчивото развитие.
Ключови думи: устойчиво развитие, счетоводна политика, установени зависимости, примери.
Key words: sustainable development, accounting policy, established dependencies, examples.

Темата за устойчивото развитие се характеризира с актуалност и динамика при нейното
разглеждане и бихме могли да кажем, че тя е
една от така наречените теми в развитие. Това
се потвърждава, както от реалните практически
и регулативни потребности на глобалното общество, така и от изразените възгледи на български и чуждестранни учени и представители
на практиката по тази тема, в т.ч. и на провежданата вече за 11- та поредна година международна научна конференция по посочената
проблематика. Понятието за устойчиво развитие от съдържателна гледна точка търпи развитие, за което свидетелстват интерпретации на
автори от различни научни направления, както
и провежданите срещи и постановяваните актове за неговото утвърждаване1. Това е тема,
която обединява интересите на всички държави
в света и на многобройни научни и практически направления.
Устойчивото развитие има различни аспекти,
в т.ч.: управленски, икономически, екологичен,
социален и пр. Най-общо то се изразява в
стремеж за водене на определена политика и
начин на живот на населението и преди всичко
състояние на икономиката. Целта е, в процеса
на експлоатация на природните ресурси на
Земята, да не се променят параметрите, които
влияят на човешкия живот сега и за бъдещите
поколения.
Постигането на целите на устойчивото развитие е сложен и дългосрочен процес, но формално започва с прилагането на надлежно
оформени нормативни актове и модели на по-

ведение на микро-, макро-, мега- и мезо - равнище. Примери за това могат да се дадат в
различните направления. За целите на настоящото изложение, се ограничаваме по-скоро до
изследване на стопанското предприятие, осъществяващо дейността си в Република България, и прилаганата от него счетоводна политика. Държавата, от своя страна, посредством
правилата, които е създала за организация и
регулиране на обществените дейности, би могла, например, да въздейства върху поведението
на физическите и юридическите лица за постигане на целите на устойчивото развитие. Ако
управляващите органи на едно стопанско предприятие знаят, че неговите данъчни задължения
ефективно ще намалеят в случай, че то явно
води политика за опазване на околната среда,
считаме, че при равни други условия поведението му ще бъде насочено към постигане на
целите на устойчивото развитие. Обратно, ако
стопанските предприятия осъществяват дейността си в среда, която не ги стимулира да
опазват природните ресурси, то естествено, че
за тях, дали ще работят със замърсяващи средата технологии или с най-съвременните - съхраняващи я, няма да има съществено значение.
Известно ни е, че формата на собственост в
предприятието обуславя съответен модел на
поведение, но в случая бихме подчертали, че
степента на институционалното развитие е от
съществено значение. В тази връзка подчертаваме важността и на осъществяване на контрол
върху спазването на създадения регламент в

1
Виж Световна конференция за човешкото развитие, проведена 1972 год., Доклад на световната комисия за околната среда
и развитие от 1987 год., Конференция за околната среда от 1992 год., Форум за устойчиво развитие от 2002 год., Регламенти на Европейския съюз и пр.
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държавата, както и на утвърдените добри практики.
За да бъдат активна част от процесите за
постигане на устойчиво развитие, отделните
стопански предприятия е нужно да определят
своята цялостна политика в условията на конкретната среда. При констатиране на настъпила
промяна в околната среда, поставените цели
остават адекватни на средата, но подходите за
постигането им се налага да се променят, да се
адаптират към новите условия. Това е реално
постижимо и е в правомощията на ръководството на предприятието. Управляващите определят мисията, целите, задачите, които стоят
пред едно стопанско предприятие. Според нас,
именно тук прилаганата счетоводната политика
има своето място най-малко в две направления. От една страна счетоводната политика
съдържа правилата за получаване на текуща и
периодична счетоводната информация, която
се явява съществена за определяне на мястото
на предприятието в дадената среда. На тази
основа се прави анализ и се вземат конкретни
стопански решения. От друга страна счетоводната политика е част от цялостната управленска политика на предприятието, т.е. тя е изготвена и се прилага в пълно съответствие с утвърдените други политики в предприятието, а
именно: финансова, кадрова, маркетингова,
инвестиционна, екологична и пр.
За целите на настоящото изложение приемаме счетоводната политика на стопанските
предприятия като един модел на целенасочено
поведение на предприятието при счетоводното
отчитане на неговата дейност през различните
отчетни периоди, в съответствие с вътрешни и
външни фактори, определящи параметрите на
икономическата среда. Това означава, че счетоводната политика е постоянно променяща се
икономическа ситуация. В същото време, при
нейната практическа реализация трябва да се
спазват определени принципи и целенасочено
поведение за формализация на фактите и явленията, щото тя да дава възможност за сравнителен анализ за отделни отчетни периоди” [1].
В тази връзка ще отбележим, че за да се получи достоверна счетоводна информация в елементите на годишния финансов отчет, определяща роля има и организацията и методологията на осъществяваното текущо счетоводно отчитане в предприятието, а също и представянето на счетоводните данни в елементите на
финансовия отчет. Според проф. Меразчиев не

може да се говори отделно за счетоводна политика за текущото счетоводно отчитане и такава
за представянето на счетоводните данни във
финансовия отчет на предприятието. Приемаме, че текущото счетоводно отчитане на дейността на предприятието и процесът по изготвянето на финансовия отчет са един общ процес, те са взаимно свързани и обусловени един
от друг, и като резултат се получава необходимата за управлението счетоводна информация, характеризираща имущественото и финансовото състояние на предприятието.
Всяка бизнес среда се управлява на базата
на определен обем информация. Известно е, че
ръководството на предприятието, за да вземе
своите обосновани стопански решения, се нуждае от различна по вид и обем информация, в
т.ч.: счетоводна, правна, статистическа, оперативна, нормативна и други. Всеки вид информационен източник обогатява, допълва картината за средата, в която функционира предприятието. От посочените източници, единствено
счетоводната информация е конкретна и специфична за самото предприятие. Доколко обаче тя ще е полезна за нуждите на отделното
предприятие, зависи от начина, по който я управляваме, в т.ч. от приетите правила за създаване на информацията, контрол и използване
за вземане на стопански решения. Точно тук
ролята, мястото, значението и осъществяваният
контрол върху получаваната (създаваната) счетоводната информация и в частност върху прилаганата счетоводна политика в предприятието,
е подчертана. Още повече, съгласно текстовете
на МСС 8, счетоводните политики са от основно значение за правилното разбиране на „информацията, която се съдържа във финансовите отчети, изготвени от ръководството на дадена самостоятелна стопанска единица”.
Какви ще бъдат качествата на счетоводната
информация, зависи изключително от предварително разработената и прилагана в предприятието счетоводна политика. Често се поставя
въпросът за това кои са критериите за определяне нивото на качество на счетоводната информация, тъй като тя засяга интересите на
нейните съставители, проверяващи и голяма
група потребители. Дали е достатъчно да сме
спазили нормативната регламентация на счетоводно отчетната дейност, или, напротив, това е
само изходната база за постигане на качествена счетоводна информация. По наше мнение
постигането на високо качество на създаваната
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в стопанското предприятие счетоводна информация е комплексна величина. От една страна
тя зависи от възможностите, предоставени от
приложимата нормативна уредба2. От друга
страна считаме, че за целта е определящо познаването на спецификите на конкретното предприятие, вътрешната (основно управленската) и
външната среда (в т.ч. правна, политическа,
социална, институционална и пр.), в която то
осъществява дейността си, за да може да се
направи най-оптималният не по принцип, а за
конкретното предприятие избор от нормативно
регламентирани възможности. Разбира се, това
е един сложен процес, в който голяма роля има
съставителят (ите) на счетоводната политика. В
този смисъл, човешкият, субективният фактор
е от съществено значение, защото освен нужната професионална подготовка, това лице
следва да притежава и качества, като: аналитичност, възможности за прогнозиране, морална отговорност и ангажираност към ръководството на предприятието. В подкрепа на становището, че счетоводната политика е проява на
конкретен обективен и субективен избор на
всяко предприятие, ще посочим част от разпоредбите на МСС 8, че „всяка самостоятелно
обособена единица би следвало ясно да очертае всички по-важни счетоводни политики, с
които си е служила при изготвянето на финансовите отчети. Тъй като са допустими алтернативни трактовки в МСФО, за дадена самостоятелна стопанска единица придобива все поголямо значение коя точно счетоводна политика е използвана при изготвянето на финансовите отчети.”. Определено, тук отговорността за
направения избор и за последващия ефект от
него е изключително на ръководните органи в
конкретното предприятие и в частност на съставителя (ите) на счетоводната политика, които
следва да я разработят в съответствие с цялостната му управленска политика. Ключов остава
въпросът за това как бизнесът „гледа” на счетоводството и по-скоро на получаваната от
2

него информация - като на нещо важно или
напротив – като на една изключително регистрационна система.
Като част от едно по-задълбочено авторово
проучване3, ще си позволим да представим
някои от получените резултати във връзка с
прилаганата счетоводна политика в стопанските предприятия. Един от въпросите, поставен в
анкетната карта и имащ отношение към устойчивото развитие е: Как възприемате счетоводната политика на предприятието, в което работите? Получените резултати показват, че 15%
от отговорилите в различна степен на сигурност я приемат като формално разработена,
40% не са съгласни, че счетоводната политика
има формално значение, напротив - определят
като реална ролята й. Останалите 45% от респондентите не могат да преценят. Оттук можем
да предположим, че за начина, по който се
възприема счетоводната политика – реална или
формална, все още не в най-голяма степен е
осъзната нейната роля и значение за постигането на целите на предприятието. По-скоро
считаме, че е добре да потърсим причините за
това, да ги анализираме и работим в нужната
посока за повишаване на степента на осъзнаване и възприемане на счетоводната политика
като нещо наистина значимо за дейността на
предприятието.
Друг въпрос, на който сме потърсили отговор от анкетираните лица, е дали в конкретните
изследвани предприятия счетоводната политика
реално удовлетворява потребностите на счетоводството, в т.ч. и на управляващите на предприятието. Значителна част от отговорите –
85% отговарят положително, едва 5% посочват
не за свой отговор и останалите 10% нямат
отговор. Според нас, ясно се откроява значението на счетоводната политика за нуждите на
счетоводното отчитане като подчертано необходими правила, бази и процедури за създаване
на текуща и на периодична счетоводна информация.

Тук визираме приложението на закона за счетоводството, алтернативните подходи и методи, които са регламентирани в
приложимите счетоводни стандарти – НСФОМСП и МСС съответно за малки, средни и големи предприятия по смисъла
критериите в закона за счетоводството.
3
В проведеното анкетното проучване участват двадесет стопански предприятия, осъществяващи дейност на територията на
Република България. В обхвата на изследваните предприятия попадат относително еднакъв брой малки, средни и големи
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството с различен предмет на дейност. Анкетираните лица са представители
на управляващите предприятието, в т.ч. управители, изпълнителни директори, главни счетоводители, ръководители на финансови отдели и др. В конкретното емпирично изследване е използвана извадка „по удобство”. Типът на изследването е
формулативно, т.е. то има за същинско предназначение по-скоро да се ориентира в една все още малко позната предметна
област и да се получи ориентировъчна информация по основни променливи. Методът за събиране на данните е пряка анкета. Обработката и анализът на резултатите е направена с програмата SPSS. Изследването е формулативно и не претендира
за представителност на резултатите.
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Кое е водещото при разработването на счетоводна политика на предприятието е следващият поставен въпрос, на който 80% от анкетираните отговарят, че това е получаването на
вярна и честна представа за състоянието на
предприятието. Този резултат е важен, за да
установим значимостта на счетоводната политика и мястото й за целите на управлението в
предприятието, в т.ч. и в посока на извеждане
на връзката между качеството на счетоводната
информация и нивото на управление на капитала му.
Разкривайки същността на счетоводната политика в аспект на устойчивото развитие на
предприятието, е необходимо да подчертаем и
последователността при нейното прилагане.
Тази характеристика на счетоводната политика
се дефинира по нормативен път. Тя е регламентирана в текстовете на чл. 4 от сега действащия Закон за счетоводството [4], като един
от счетоводните принципи. „Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период” означава, че всяко предприятие трябва последователно да прилага една
и съща счетоводна политика през отделните
отчетни периоди, с цел да се постигне съпоставимост на отчетните данни и показатели през
различните отчетни периоди. Посоченото законово изискване предполага изключително сериозно и ангажирано отношение на съставителите
на счетоводна политика в предприятието, защото също съгласно цитирания закон, счетоводната политика се приема преди началото на
отчетния период, след което промени в нея не
са препоръчителни. Счетоводната политика
следва да осигурява вярното счетоводно отчитане на протичащите стопански факти, явления
и процеси в съответствие с приложимото законодателство и особеностите на конкретното
стопанско предприятие. Самият този принцип
предполага по определен начин устойчивост в
счетоводно отчетната работа, и оттук - в изпълнението на цялостната управленска политика на предприятието, чрез прилагане на едни и
същи правила, бази, процедури през отделните
отчетни периоди4.
Приложимите текстове на МСС 8 „Счетоводни политики, промени в счетоводните оценки и грешки” логично са в съответствие с рег-

ламентирания в действащия закон за счетоводството принцип „запазване при възможност на
счетоводната политика от предходния отчетен
период”. В съдържателно отношение разпоредбите на цитирания стандарт гласят, че „След
като завърши процесът на подбор на счетоводните политики, същите следва задължително да
се прилагат последователно при сходни транзакции, други събития и състояния освен, ако
даден Стандарт или Тълкуване изрично не
изисква други или разрешава категоризирането
на позициите, за които би било уместно прилагането на различни политики.”. Освен че през
отделните отчетни периоди предприятията
следват една и съща счетоводна политика, също така те прилагат едни и същи подходи
спрямо сходни транзакции. Така например за
едни и същи по вид, произход, стойност и
предназначение активи следва да се прилага
една и съща оценъчна политика, в т.ч. и амортизационна. Ако разгледаме група активи в
едно новоучредено шивашко предприятие, конкретно неговите придобити нови шевни машини, гладачни машини, за чиято експлоатация
планираме, че при равни други условия, ще
бъде една и съща – с еднаква програма за ремонт и обслужване, еднакъв брой работни схеми, условия на съхранение и пр., то счетоводната политика, в частност амортизационната за
сходната група активи, следва да е еднаква.
Счетоводните стандарти за отчитане на дълготрайните (нетекущи) активи5 предоставят възможността на предприятията, да отчитат дълготрайните си активи като разграничими активи, ако са изпълнени изискванията за това.
Предприятието само трябва да прецени в конкретните условия кое ще осигури получаването
на относително по-вярна отчетна информация.
Последователността в прилагането на счетоводната политика съвсем не означава, че тя е
константна величина, и няма как да е така,
след като условията, в които функционира
предприятието, са динамични, а политиката от
своя страна отразява тези обстоятелства. Споделяме твърдението на Публий Сир (І век пр.
Хр.), че: „Лошото решение е онова, което не
може да се промени.”. В контекста на измененията в счетоводната политика ще посочим, че
случаите, в които е допустима промяна в нея,

4

Отчетният период в Република България съгласно Закона за счетоводството е една година, която съвпада с календарната,
т.е. започва на 01.01. и приключва на 31.12.
5
Виж МСС 16 и НСФОМСП 16.
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са ограничени в рамките най-общо на две групи
събития6: първо, когато промяната се изисква
от даден Стандарт или Тълкуване, и второ,
когато ще доведе до отразяване на по-надеждна
и по-уместна информация във финансовия отчет [2]. Емпирично доказателство по този въпрос получихме и в резултатите от проведено
анкетно проучване. В отговор на въпроса:
„Какви са реалните причини за промяна в счетоводната политика на Вашето предприятие?”,
се посочват две групи отговори. По-големият
относителен дял от отговорите за възможните
причини за промяната е в полза на измененията
в нормативната база, и на второ място - като
причина за промяна е посочена получаването
на по-вярна и честна счетоводна информация.
Големият относителен дял на причините за изменения в приложимата в предприятието счетоводна политика в следствие на промяна в
нормативната база е обяснимо. По-скоро то се
аргументира с извършените многократни и
многобройни изменения, и допълнения в приложимото у нас търговското законодателство,
в т.ч. и в счетоводното, които са част от процесите за присъединяване на Република България
към европейското и глобалното стопанство.
Посредством последователното прилагане
на счетоводната политика, на първо място се
получава счетоводна информация за финансовото и имущественото състояние на предприятието през всеки отчетен период. На второ
място - по този начин се осигурява съпоставимост на отчетните данни на конкретното предприятие през отделните отчетни периоди. На
трето място - постига се съпоставимост на
отчетните данни на конкретното стопанско
предприятие с тези на други предприятия, получени при спазване на същата съвкупност от
изходни правила. Постига се разширяване на
изходната база за сравнителни анализи и за
вземане на управленски и други стопански решения. Това е една от предпоставките за нормативното регламентиране на счетоводната
политика. В МСС 8 е записано, че „За потребителите на финансовия отчет е важно да имат
възможност да сравняват не само финансовите
отчети на дадена самостоятелна стопанска
единица, отнасящи се за различни периоди, но
също и финансовите отчети на различни самостоятелно обособени стопански единици.
6
7

Тази информация е необходима с оглед изготвяне на относителни съпоставки на финансовите показатели, финансовото положение и промените в него.”. На тази основа бихме могли
да дадем пример с дадено стопанско предприятие, което при разработването на счетоводната
си политика е имало силна зависимост (уклон)
спрямо приложимото данъчно законодателство,
и в следствие от това е прилагало, съгласно
Закона за корпоративното подоходно облагане7, предимно линеен метод на амортизация
спрямо своите дълготрайни (нетекущи) активи,
без това да отговаря на действителните условия
на експлоатация към момента. Същото това
предприятие, към даден момент, би могло да
реши да осъществи цялостна промяна в политиката си в съответствие с критериите за постигане на устойчиво развитие. Действията на
предприятието биха могли да бъдат в посока на
търсене на най-съвременните постижения на
научно-техническия прогрес. В този примерен
случай преработената счетоводната политика
на предприятието по-скоро следва да съдържа
дегресивни методи за амортизация на наличните активи, съгласно текстовете на приложимите
НСФОМСП 4 - Отчитане на амортизациите и
респ. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, в
зависимост от това кои счетоводни стандарти
предприятието е възприело за своя счетоводна
база. Въз основа на получената счетоводна
информация, ръководството на предприятието
следва да направи сравнителен анализ за това,
какви ще са алтернативните загуби за предприятието, когато: първо – предприятието вземе
решение към същия момент да изпише от състава на дейността си ненапълно амортизираните към момента производствени дълготрайни
активи и веднага на тяхно място да придобие
нови такива; второ – да промени досега използвания метод за линейна амортизация и да приложи дегресивен метод на амортизация на наличните си активи, в следствие на което те ще
се амортизират в максимално кратък срок, и
едва след това да придобие нови съвременни
машини и оборудване.
В подкрепа на връзката: управленско решение, иновативни постижения, счетоводна политика и достигане на целите на устойчивото развитие бихме могли да дадем следния пример.

Виж НСФОМСП 8 и МСС 8.
Виж чл. 55 и др. от ЗКПО, обн. ДВ бр. 105 от 22.12.2006 год., посл. изм. и доп. ДВ бр. 77 от 04.11.2011 год.
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Ръководството на дадено предприятието взема
решение за създаване на звено за научна и
развойна дейност. В резултат от работата на
екип от учени в него, например се достига до
един известен ни експериментален резултат, в
който специалистите предлагат производството
на текстилни тъкани от прясно мляко8. Въз
основа на последователно прилаганата счетоводна политика в предприятието, както и паралелното използване на друг тип информация,
ръководството на предприятието ще може да
направи сравнителни анализи за ефектите от
работата в текстилното предприятие при прилагането и респ. не на иновативното решение.
Едно бъдещо внедряване в предприятието на
научното откритие, при равни други условия,
би било в съответствие с постигането на целите на устойчивото развитие, в аспект на опазване на природните ресурси и създаване на подобри условия на работещите в сектора.
От изложеното тук, не можем да определим
устойчивото развитие като константна величина. Предвид на познаването на характеристиките на околната среда, оскъдността на редица
природни ресурси, степента на тяхната възстановимост и прочее, то бихме могли да отбележим за устойчивото развитие, че то е динамична категория, обуславяща се от отношението
на хората и бизнеса към нея. За постигане на
целите на устойчивото развитие все по-голямо
място заемат иновативните решения, посредством които се стига до намаляване на производствените разходи и запазване на наличните
природни ресурси на Земята, в т.ч. и на човечеството.
Бихме могли да дадем още един пример с
предприятие, което осъществява дейността си
извън населено място. Ако в процеса на производството се създава шум в стойности, близки
до или над нормативно допустимите, в следствие на това се нарушава равновесието в околната среда, както за работещите в него, така и
за животните в района – птици и др. Отчитайки
този факт, управляващите (ръководството) на
предприятието би могло да направи необходимите анализи и прогнози, и на тази база да се
предприемат действия по реконструкция и модернизация на производствената сграда с оглед
намаляване или изолиране на шума в следст-

вие от осъществявания производствен процес,
така че да се запази, респ. възстанови, при
равни други условия биологичното равновесие.
От счетоводна гледна точка влиянието на
обкръжаващата предприятието среда невинаги
се подлага на измерване, респ. отчитане. Подобни процеси, като замърсяване на околната
среда, сравнително трудно се измерват, оценяват и съответно отчитат. Създаването на качествена счетоводна информация, на базата на
добре разработена и последователно прилагана
счетоводна политика, допринася за вземане на
решения относно реалните възможности на
конкретното предприятие за преодоляване на
последици от такъв вид.
Настоящото изложение е подкрепяно от текстове на действащия счетоводен регламент, в
т.ч. и на приложимите счетоводни стандарти.
Посоченото дотук поставя и въпросът за степента на синхронизиране на българската счетоводна теория, правен регламент и практика,
към очертаните Европейски и Световни изисквания за постигане на устойчиво развитие. Нека
подчертаем, че стандартизацията в различни
сфери на човешката дейност, в т. ч. и стандартизацията в счетоводството, е част от мерките
за постигане на устойчиво развитие. У нас понастоящем се прилагат две основни счетоводни
бази за изготвяне на счетоводната политика в
предприятието: НСФОМСП и МСС, МСФО.
Известно е, че по редица причини националните
различия остават в стопанството ни, дори и
след прилагането на МСС в международен
план. За нас е интересен въпросът Как регулирането на счетоводната дейност се отразява
върху качеството на получаваната информация
в България? Отново ще си позволим да включим отговорите на два от въпросите в направеното проучване. Отговорите от първия показват, че регулирането на счетоводната дейност
ще повиши качеството на получаваната отчетна
информация, според 85% от анкетираните.
Всички от респондентите, отговорили на втория
въпрос, подкрепят становището, че спазването
на приложимите правила за създаване на текуща и периодична счетоводна информация, осигуряват в значителна степен нейното качество.
Ясно изразените становища по поставените
въпроси за връзката между качество на счето-

8
[http://www.dnes.bg/mish-mash/2011/11/16/plat-ot-mliako-revoliuciia-v-tekstila.134123]. Виж. „... Платът от мляко на дизайнерката Анке Домаске спечели наградата за иновации на германската Асоциация за изследвания на текстила и получи признание като нова екологична тъкан, която може да предизвика революция в текстилната промишленост. ...”
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водната информация и регулирането й, потвърждават необходимостта от продължаване на
работата на счетоводните специалисти в съответствие с приложимата „счетоводна правна
рамка” в Република България.
От така направеното изложение приемаме,
че за постигане на целите на устойчивото развитие на отделно или група стопански предприятия, водеща е ролята на неговото ръководство, по-конкретно – на мотивите му за управление, както и средата, в която то (те) функционира (правна, институционална, социална, политическа и пр.), също и нивото на интелектуално развитие и иновативните решения. В контекста на устойчивото развитие, мястото на
счетоводната политика е в създаването и последователното прилагане през отделните отчетни периоди, на такава съвкупност от правила,
норми, бази, процедури и концепции за текущо
(предимно за целите на управляващите) и периодично счетоводно отчитане (изключително
насочено към външните за предприятието потребители на счетоводна информация), за представяне на счетоводните данни във финансовите отчети на предприятието, способстващи за
постигането на целите на предприятието. Достигането на нужното ниво на качество на получените счетоводни данни, подпомага за това, те
да бъдат една сигурна информационна база за
вземане на съответните управленски решения
от всички заинтересовани потребители. В тази

връзка, устойчивото развитие можем да обособим като един съществен фактор на обкръжаващата среда, оказващ влияние при определяне
и на счетоводната политика в предприятието,
като част от цялостната му управленска политика. Провеждането на задълбочено, паралелно
изучаване на въпросите на счетоводната политика в стопанското предприятие и на устойчивото развитие в цялост, ще подпомогне развитието и обогатяването на двете предметни области.
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THE ACCOUNTING POLICY PUT INTO THE PRACTICE OF THE BUSINESS ENTERPRISES AIMED AT ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Abstract
This paper presents the essence of the contemporary understanding of sustainable development and of the accounting policy of a business enterprise as well. It is an attempt to look for the relationships and the dependencies
between them by means of presenting appropriate examples from the practice and the applicable regulations. On
this basis, the role of the accounting policy in a business enterprise to achieve the objectives of sustainable development is emphasized.
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ИКОНОМИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ
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Резюме
Всички форми на анализ се осъществяват по повод на конкретно последващо действие. Развитието на аналитичните дисциплини на базата на финансови резултати отрежда съществено място на икономическия анализ
в тази организирана и структурирана съвкупност. Доказателство за неоспоримостта на факта е възможността
да се презентират едновременно и двете лица на икономическия анализ – от една страна като подготвителен
етап при вземане на управленски решения, а от друга като изходна точка, генерираща поводи за провеждане
на финансово-контролни мероприятия и процедури.
Ключови думи: икономически анализ, финансов контрол, обратна връзка, балансирана карта за оценка
(БКО).
Key words: financial-economic analysis, financial control, feedback, balanced scorecard (BS).

Увод
Цел на предложения материал е да се разгледа същността на икономическия анализ
като предпоставка за вземане на решения и
най-вече като елемент в системата на модерен финансов контрол.
Задачите, които се заложени за решаване
са свързани с натрупване на доказателства,
че в структурата на икономическия анализ
присъстват особени индикатори, носители на
широкоспектърна информация, които предпоставят формиране на правилни решения и
едновременно определят посоката за развитие
на обратната връзка, обосноваваща контролно въздействие. Макар да се получава известна тавтология в решаването на поставените
задачи са използвани предимно аналитични
методи.
Не съществува общественозначима сфера,
в която формиращите я елементи да не бъдат
разглеждани в контекста на заложените в тях
възможности за метрифициране и реализация
на контролирано развитие. Всяко явление,
процес или организация притежават уникалност и това налага нужда от специфичен и
адекватен анализ. Динамиката в развитието на
икономическата действителност, която обхваща, структурира и балансира споменатите
социално-значими елементи дава основание
да се счита, че анализът придобива критериална значимост в целия този процес.
Тук е редно да се уточни, че авторът възприема като несъществени различията между
понятията икономически, корпоративен и финансов анализ (вкл. финансово-стопански
анализ) поради едно основание, а именно, че
обект на споменатите аналитични форми е

модерната организация и възможностите й да
материализира интересите на всички пряко
или косвено заинтересовани страни. Макар,
че в доста случаи и названието (името) да има
значение в този случай по-стойностното е, че
в същностната характеристика на разглежданото понятие откриваме черти, причисляващи
го колкото до наука, толкова и до изкуство.
Граница е едвам доловима, защото комбинирането на произволни две числа от годишния
отчет формират коефициент, а изкуството
започва именно от тук, като определя кои да
са числата, как да се комбинират, кога да се
използват и как да се тълкува регистрирания
резултат.
1. Финансовият анализ и счетоводното отчитане
Финансовият анализ, макар и строго дефиниран и структуриран, притежава възможността да наблюдава, установява и преценява
организационното състояние и потенциал без
ограничение от мащаба (включително държавни и международни организации), т.е. основно
социалната нужда предпоставя разширяване
на неговия обхват.
По тази причина все по-често и в икономическите и научните среди се тиражира становището, че финансовият анализ всъщност е
специфичен елемент от факторната система
на съвременната стратегически ориентирана
организация, функционално обвързан, или поскоро произхождащ от модерното управление.
Практически всяко организационно развитие се осъществява в условия на конкурентна
среда и достатъчно ресурсни ограничения, в
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съответствие с основни управленски функции
като бизнес планиране, оперативно регулиране и адекватен контрол.
Оценката за целия този процес е тясно
свързана с непрекъснато и системно отчитане, отразяващо степента на организационно
развитие. Самата отчетна политика пък, от
своя страна е конкретен израз на функционалното състояние и зрелостта на организацията, по отношение на управленските процеси.
Тази своеобразна контролно-информационна функция „отчитане” е резултат найвече на счетоводството, тълкувано като система и наука. Обществените очаквания, стоящи пред него провокират непрекъснатото му
усъвършенстване именно в тази насока, като
целенасочват и контролират този процес чрез
Европейски директиви, Международни счетоводни стандарти за финансово отчитане, национални счетоводни стандарти за финансово
отчитане и др. Тук е редно да се отбележи, че
това е присъщо на счетоводството, като проява и на неговия иманентен, контролен характер.
Развитието на тази част от икономическата
наука еволюира от обслужващо книговодство
до една модерна съвременна форма с изграден инструментариум от методи и средства, в
които данните от преките наблюдения да се
осмислят на базата на установени принципи,
като се стига до обобщаващи заключения,
характеризиращи същността на отразяваните
обекти.
Производствените отношения предпоставят
развитието и усъвършенстването на счетоводната отчетност и утвърждаването на две основни направления – финансово и управленско счетоводство. Въпреки, че съществуват
много класификатори на икономическа информация счетоводните кадри, консултанти и
аналитици прилагат най-често именно това
разделение на натрупаните икономически
данни. Като допълнително основание за този
процес може да се посочи, че двете сфери на
икономическа информация частично се припокриват.
Общото между двата вида счетоводство е
техния обект, или това са организационните
ресурси. В най-общ план информацията натрупана от управленско счетоводство се базира на основните общо счетоводни (фундаментални) принципи, а при тази на управленското

88

счетоводство към тях добавя и отчита ефективността и полезността на управлението.
За приложението на споменатите фундаментални принципи има редица противоречиви позиции. Сигурно е, че тяхното прилагане и
изучаване създават предпоставки за възможно
най-продуктивен и творчески подход към отделните обекти, като при него субективизмът
е редно да бъде контролиран.
По повод на връзката между счетоводството и финансовия анализ може да се изкаже
тезата, че реално това са два допълващи се
елемента от езика на бизнеса, или счетоводната отчетна информация е системният фундамент, на който финансовия анализ реализира своето усъвършенстване в две насоки използвайки агрегираната информация за формиране на показатели и факторни системи, а
също и продължавайки аналитичния процес
започнал от отчетния процес, подготвящ стратегията на управление и контрол.
2. Анализ и управление
Един обективен поглед доказва, че анализът присъства при реализацията на всички
управленски функции като апробира тяхната
достоверност и тества оптималната им жизнеспособност.
В практиката не съществува план, при разработването на който, да не е направен анализ на пазарната конюнктура, икономическата
среда, организационното позициониране и
изградения рейтинг.
Трудно някой би си представил регулиране
на производствената и търговската дейност
без подобаващ, икономически анализ и адекватен регулаторен механизъм.
В бюджетния процес и при разработването
на балансирана инвестиционна стратегия е
невъзможно без анализ да се стигна до какъвто и да е резултат. Въпреки, че в този ред на
мисли може да се спомене и ползва донякъде
управленското счетоводство, когато се заговори за бюджетиране и инвестиционна стратегия критериална роля за успеха може и има
методът на финансовия анализ (ФСА).
А по повод на взаимоотношенията между
анализа и финансовия контрол е редно да се
отбележи, че като резултат могат да се възприемат настъпващите промени в няколко области, като разширяване на обхвата, предполагащо по-масивно контролно въздействие и
развитие на факторната система, предоставяща възможност за ефективен контрол върху
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финансовите резултати или финансовото състояние.
3. Анализ и финансов контрол
В процеса по реализация на конкретна финансово-стопанска дейност анализът притежава методи и подходи, които са тясно свързани
с практиката на контрола. Реално чрез употребата на икономическия анализ се игнорира
възможността да се извършват неправомерни
действия в самия производствен процес, които
в повечето случаи могат да се квалифицират
като престъпления. Интересен е фактът, че в
голяма част от случаите контролната реакция
е с известно закъснение поради ниската приложимост на доказани аналитични методи и
методики. Практиката доказва, че в период на
криза все по-рядко се прибягва до услугите на
анализатори при решаването на вътрешно
организационни проблеми, включително от
чисто производствен и технологичен характер.
Макар, че в анализа са известни немалко методи и принципно обосновани подходи на този
етап реално се използват твърде ограничен
брой.
За основни обекти на анализа като ДМА
съществуват добре разработени методики, но
ефективността от използването им е незадоволителна. Проблем и пред анализа и пред
последващия контрол е слабото приложение
на специфични коефициенти (напр. Степен на
мобилизация и др.).
Когато се заговори за приходи нещата отново придобиват нереален вид. Анализът на
приходната част е поредното доказателство за
проблеми в качеството и конкурентността. В
тези случаи негативните резултати рефлектират както върху самата организация, така и
върху пазара като създават предпоставки за
бързо развитие на компенсаторен икономически механизъм като утвърдената вече сива
икономика.
При анализ на разходите на преден план
излизат проблеми с необоснована себестойност, повишена амортизация, немалко количество брак и др.
Най-общо, към който и обект на анализ да
се насочи фокусът на внимание всичко, което
не е в норма (или поне в допустимите граници
на отклонение) предопределя занижаване и
дори стопяване на всички очаквани финансови
резултати.

3.1. Контролът като обект на анализ
Особен интерес в последните години представлява и самият контрол, като своеобразен
обект на анализ. Свойства на обект на анализ
му придава един от основните му принципи, а
именно принципа на целесъобразност, според
който се доказва, че провежданата процедура
протича икономично, ефективно и ефикасно.
В този контекст се налага методика за минимизиране на средната стойност на контрола.
По този повод на обстоен анализ са подложени операциите по контрол на входящи материали, последващ контрол на продукцията,
контрол на дефектни продукти и евентуалния
им ремонт, контрол върху окончателния брак
и други, като тук се разглежда взаимовръзката между стойността на проведените контролни мероприятия и финансовия ефект от контрола, намерил отражение върху ефективността на цялостната дейност и генерираните от
нея финансовите резултати.
В модерния анализ обаче списъкът на
обектите става все по-голям. За този процес
има две обяснения. Първо. Търсят се нови
приходоносни елементи, или поне такива генериращи стойност. И второ. Така наречените
нематериални активи придобиват критериално
значение за формирането на организационната стойност. И от тук явления, които трудно
се измерват е съвсем естествено трудно да се
контролират.
Провокациите, излъчени от новите обекти,
тълкувани като фактори на организационния
успех са насочени към икономическата мисъл. Сериозни промени настъпват в структурата на аналитичните факторни системи, в
прилаганите подходи и методики, както и в
структурата на субектите, осъществяващи
анализ.
При положение, че под факторна система
във финансовия анализ се разбира обособената съвкупност от показатели, където всеки
отразява определени страни и измерва конкретни параметри на стопанската дейност е
редно да се уточнят и настъпващите промени.
Големият брой анализирани, финансови показатели предполага конструирането и тълкуването на известно количество съотношения.
Проблемът е това количество да се сведе до
разумни граници, като се постигане рационален баланс между достатъчна полезност и
най-необходимата информация, т.е. създаване на ефективна факторна система, адекватна
на новите условия и потребности.
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До края на 80-те години на ХХ-ти век в
традиционните факторни системи се ползват
тези показатели, които обхващат пет основни
аспекта на организационна дейност: ликвидност, съотношение собствени и заемни средства, обръщаемост на активите, доходи и пазарна стойност и приведените в употреба на
тази база коефициенти позволяващи най-вече
да се осмислят връзките между разходи и
продажби, основни активи и пасиви.
3.2. Новите обекти на анализ
От края на ХХ-ти век в структурата на
факторните системи се откриват и нови показатели, отразяващи нематериалните активи,
съществуващи под формата на човешки, информационен и организационен капитал.
Характерно е, че нито един от изброените
нематериални активи не може да бъде измерван отделно и независимо от останалите.
Стойността на нематериалните активи е резултат от тяхната градивна роля и конкретна
способност да спомагат организациите да
реализират своите стратегии. На пръв поглед
измерването на абстрактните по характер
активи изглежда практически невъзможно, но
все пак съществуват някои ясни принципи за
оценка. Нематериалните активи не трябва да
бъдат измервани според средствата, вложени
в тяхното развитие, нито стойността им следва да бъде определяна от независими параметри, описващи финансов еквивалент или
потенциал. Търсената за метрифициране
стойност е детерминирана от синхрона на
конкретния актив и организационната стратегия, или взаимоотношенията със съвременните организационни приоритети.
В този смисъл се подразбира, че в този нов
етап традиционните факторни системи вече
не са адекватни на новите тенденции. Изследванията в тази област предизвикват и подготвят появата на нови парадигми, концепции и
инструментариум. Без съмнение оценката е
ценна управленска практика. Една от ролите
на измерването, особено във формата на
балансирани схеми е да улесни проверката за
хода на действие на различни програми и мероприятия в бизнес организацията.
Изходен пункт на балансово резултатните
методи е разбирането, че да се разчита напълно на финансовите показатели при оценяване и контрола върху изпълнението на поставените цели в организациите е неправилно.
Адаптирането на балансово резултатния ана90

лиз към новите условия освен, че отдава дължимото на традиционните измерители ги допълва и с нови показатели за очаквано състояние и развитие в бъдеще. За основа на този
нов тип анализ се утвърждава нова факторна
система под формата на балансираната карта
за оценка (БКО).
Идеята бизнесът да се разглежда от гледната точка на „карта” предизвиква значителен
интерес още от въвеждането на БКО през
1992 г. Причината е, че все повече менажери
откриват, че им е необходимо нещо повече от
масово прилаганите краткосрочни доклади,
визирайки развитието на способности, които
ще са необходими, за да преуспее организацията и в бъдеще, макар че е възможно тези
промени да ги лишат от печалби в настоящата
година и да доведат до нарастване на разходите.
Именно това е фундаменталната причина,
поради която компаниите се нуждаят от балансирана карта. И нещо друго - съвместяването на финансови и нефинансови измерители на дейността – тяхната роля в реализирането на ефективен контрол на всички, възможни йерархични нива.
Апробацията на БКО като средство за контрол среща трудности, докато обори привидно
по-практичните цели за печалби при висшия
ешелон ръководители. Следователно е важно
внимателно да се прецени какви ключови коефициенти и нефинансови критерии трябва да
се заложат в нея.
В балансираната карта критериите за резултат се комбинират с критерии, които описват изразходените ресурси или извършените
дейности, като тази комбинация се обособява
като един стимул, един своеобразен двигател
на работа. Добре конструираните карти комбинират в съдържанието си няколко перспективи и два елемента, които е трудно да се
разграничат. Те са обвързани в система от
цели и средства.
Развитието на тази революционна факторна система предоставя възможност за задълбочаване на причинно-следствените връзки и
прецизиране на обосноваността на достигнати
цели и резултати, като вече анализът протича
постоянно като непрекъснат процес и решенията формиране на база резултати се онези
сигнали, които управляват и контролират и
операции и тактика и стратегия на модерната
организация. Другият важен момент е, че контролът премества своя фокус от чисто фи-
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нансови резултати в посока към стратегически цели.
Ако трябва да се разгледа от общо приетото разбиране, че: „... финансов контрол е
властта да се управляват финансите на предприятието, да се налага определена финансова политика и естествено да се носи отговорност. Правото на власт, а следователно и на
контрол е израз на отговорност за състоянието на самото предприятие. Като проява на
власт контролът не е просто възможност да
се приложи конкретна форма на контрол, или
да се приведат определени процедури, а преди всичко да се задейства контролната функция. ...” може да се добави, че това вече се
прави приоритетно по повод на контрола върху заявената стратегия. За убедителна приемственост между двата вида контрол засвидетелства неразривната връзка между бюджет и
стратегия, т.е. между финансови резултати и
заложени цели.
3.3. Нови субекти на анализ и контрол
Съвсем естествен резултат от коментираните промени е и настъпването на изменения
в структурата от субектната страна на организационната контролно-аналитична система.
В основни субекти абсолютно целесъобразно
биват припознавани центровете на отговорност и одитните комитети.
В икономическата литература в края на 60те се формира понятието център за финансова отговорност като технологично обособена
единица на бюджетното управление и вътрешен контрол. Това реално е област на конкретна активност и предметна ангажираност в
организацията, за управлението на която са
делегирани правомощия на даден субект (управляващо лице). Същността на правомощията отразява правоотношенията и отговорностите по дейностите на конкретния център.
Важно е да се отбележи, че центровете по
отговорност са сегменти от неформалната
структура на икономическата, а в частност на
вътрешно-контролната система. Причина за
белега е функционалната им ангажираност и
персонифицирането на отговорност.
Одитните комитети са специализирани,
наблюдаващи, консултативни органи в нормативно конкретизирани типове производствени
организации, който изпълняват финансовоконтролна функция в съответствие със Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор.
Реално те наблюдават отчетните процеси,

анализират ефективността на вътрешния контрол, контролират системите за управление
на риска, наблюдават финансовия одит и работата на независимите одитори.
Изводи и заключение
Всичко написано до тук предполага да бъдат формулирани няколко извода и заключение:
Първо. Еволюцията на икономическия анализ е резултат от нарасналите нужди на управлението и социално-значимите и обосновани потребности на обществото. Новата икономическа среда създава условия за моделиране на нови структури с нови и различни
характеристики, които предопределят обновен
по форма и съдържание икономически анализ.
Второ. В условията на финансовоикономическа криза и определен дисбаланс
във финансовия сектор не е възможно да се
формулира правилно решение без достатъчно
информация и подобаващ анализ на неизмерими до скоро фактори на организационния
успех.
Трето. Развитието на теорията и практиката на контрола и в частност на финансовия
контрол е немислима без създаването на нови
методи за новите условия, без иновативни
методики за модерните организации и нов
начин за анализ и метрифициране на новите,
движещи света на бизнеса, идеи.
В най-общ план заключението е, че рационалния и достатъчен анализ върху икономическата действителност и развиващите се в
нея интереси е нужно условие и съществен
елемент от факторната система, позволяваща
усъвършенстване на финансовия контрол, за
който може смело да се твърди, че съдържа
характеристики на много по-мащабен и адекватен и преди всичко ефективен контрол.
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THE ECONOMIC ANALYSIS AS AN ELEMENT OF THE FINANCIAL CONTROL
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Abstract
All forms of analysis are realized on the occasion of a concrete management task and a resulting decision.
Namely as a specific form of an economic analysis, the financial-economic analysis on the principle of a feedback
predetermines the forming of correct decisions and at the same time is an essential part of the overall system of
financial control.
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Резюме
В доклада се разглеждат възможностите за използване на финансовия бизнес анализ за защита на устойчивото развитие на предприятието в условия на финансова и икономическа криза. Традиционната методика на
финансовия бизнес анализ трябва да се усъвършенства, посредством интегриране с утвърдените в международната теория и практика методи за антикризисен анализ, както и с модерната система за анализ „Balanced
Scorecard Method of Analysis”и с методиката за позициониране на предприятието в пазарното пространство –
„SWOT Analysis”.
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В условия на финансова и икономическа
криза финансовият бизнес анализ има ключово
значение за надеждна защита на устойчивото
развитие на предприятието.
Финансовият бизнес анализ е „специализирана” функция, която е предпоставка и се реализира паралелно с основните бизнес функции
на управлението на стопанската единица. Тази
теза е обоснована в теорията, методологията и
методиката на финансовия бизнес анализ, който се прилага както в практиката на реалния
бизнес в Р. България, така и във водещите и
утвърдени пазарни формирования в Европа и
по света [4, 5, 8, 9, 10].
В условията на финансова и икономическа
криза финансовият бизнес анализ „Financial
Business Analysis” е имплицитен компонент на
контролинга [1] в рамките на системата за управление на предприятието.
Една от главните задачи на финансовия бизнес анализ с цел защита на устойчивото развитие на предприятието в условията на финансова и икономическа криза e превенция на риска
от финансова дестабилизация на предприятието
посредством анализ на риска от несъстоятелност (банкрут). Тази задача се хармонизира и с
ключовите задачи на контролинга в системата
за управление на предприятието.
Интегрирането на финансовия бизнес анализ
в балансираната система от показатели за анализ на ефективността, известна като „Balanced
Scorecard Method Analysis” [2, 3] и със стратегическия „SWOT and SWOT Pest Method of
Analysis” [2, 3] дава възможност за устойчиво

позициониране на предприятието в пазарното
пространство.
Интегрирането на техникоикономическия и
особено на финансовия компонент от методиката на финансовия бизнес анализ с направленията на балансираната система от показатели
за
анализ
на
ефективността
„Balanced
Scorecard Method Analysis” [5], както и със
стратегическия „SWOT Method of Analysis” [1,
2, 3], дава възможност за правилно позициониране на предприятието в пазарното пространство, оценка на неговите силни, слаби страни,
възможности за развитие и защита от заплахите
за бизнеса и финансовата му стабилност.
Финансовият
бизнес
анализ
„Financial
Business Analysis” посредством формализираната методология на дискриминантния анализ
позволява разработване на защитен блок от
средства за антикризисно управление на бизнеса и защита на стабилното и устойчиво развитие на предприятието.
В международен мащаб са утвърдени методики за дискриминантен анализ и оценка на
финансовата стабилност и риска от несъстоятелност (банкрут) - [6, 7, 8, 9, 10]:
1. „Z-Score Method of Analysis” на проф.др Едуърд Алтман;
2. Методики за дискриминантен анализ на
риска от несъстоятелност на учени като
Фулмър, Спрингейт, Тафлър и др.
При базисния модел на „Security Financial
Method of Analysis” на проф. д-р Едуърд Алтман (USA) се използват следните групи показатели: показатели за ликвидност, показатели за
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структурата на капитала, коефициенти на рентабилност, коефициенти на бизнес активност,
показатели за оценка на ефективността на инвестиционния избор.
При дискриминантния анализ на риска от
несъстоятелност (банкрут) повечето международно утвърдени учени използват следните групи показатели:
- Liquidity Ratios – Коефициенти на ликвидност;
- Profitability ratios – Коефициенти за рентабилност.
Проф.д-р Алтман постига висока на степен
на сбъдване на прогнозите за финансова несъстоятелност (банкрут) на база на следната
функционална зависимост:
Z=0,012.Х1+0,014.Х2+0,033.Х3+
(1)
+0,006.Х4+0,999.Х5,
където
Х1 - отношение на собствените краткотрайни
активи към общата величина на активите;
Х2 - отношение на неразпределената печалба към общата величина на активите;
Х3 - отношение на брутната печалба, преди
данъци, такси и лихви (EBIT) към общата величина на активите;
Х4 - отношение на пазарната стойност на
обикновените привилегированите акции (финансови активи) към балансовата стойност
на привлечения капитал (Total Debts);
Х5 - отношение на нетните приходи от продажби (Net Sales) към общата величина на
активите.
В трансформиран вид дискриминантната
функция на проф.д-р Алтман придобива вида:
(2)
Z=1,2.X1+1,4.Х2+3,3.Х3+0,6.Х4+Х5.
В методологията на „Z-Sсore Method of
Analysis” има и някои слабости, които влияят
главно върху темпоралния хоризонт, през който може да се очаква степен на сигурност на
сбъдване на прогнозата за настъпване на ситуация финансова несъстоятелност (банкрут) на
предприятието (фирмата).
Тези слабости са преодолими и не омаловажават значимостта на дискриминантния анализ („Z-Sсore Method of Analysis”) за методологията за антикризисното управление финансовия контрол, независимия финансов одит и
контролинг на предприятията (фирмите), както
и реално осъществяване на превенция срещу
финансова несъстоятелност и банкрут.
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Проф. д-р Ед. Алтман, изследва и прилага
поредица от по-съвършени методи, правата
върху повечето, от които своевременно са откупени.
Проф.д-р Ед. Алтман създава т.н. „ZETA
Model of Analysis”. При този модел за анализ
периодът, през който прогнозите се потвърждават с достатъчна степен на сигурност расте.
В резултат от изследвания с висока степен
на сигурност се потвърждава, че недвижимата
собственост, характеризираща своята финансова стабилност със „ Z-Score” параметри,
равни на или по-високи от 2,99, може да се
третира като „финансово стабилна”, а фирмата, чиито „Z-Sсore” параметри са по-малки от
1,81 се характеризира с висока степен на риск
от несъстоятелност (т.н. „финансов срив”).
Възприета е оптимална точка на „ Z-Sсore”
минимум равна на 2,675.
Колкото е по-голямо значението на точката минимум на „Z – Score Financial Method of
Analysis”, рискът от несъстоятелност (банкрут)
е по-устойчив и с висока степен на достоверност.
Британският учен проф. Лис предлага алтернативен модел за дискриминантен анализ на
риска от несъстоятелност:
Z=0,063.X1+0,092.Х2+0,057.Х3+
(3)
+0,001.Х4,
където
Х1 - оборотен капитал/всичко активи;
Х2 - печалба от продажби/всичко активи;
Х3 - неразпределена печалба/всичко активи;
Х4 - собствен капитал/заемен капитал.
Пределният минимум на Z - коефициента,
показващ риска от несъстоятелност според
проф. д-р Лис е 0,0347.
Дискриминантният модел за анализ на риска, предложен от проф. д-р Фулмър се изразява от функционалната зависимост:
Н=5,528.X1+0,212.Х2+0,073.Х3+
+1,270.Х4–0,120.X5+2,335.Х6+
(4)
+0,575.Х7+1,083.Х8+0,894.Х9-3,075
където
Х1 – неразпределена печалба от минали години/всичко активи;
Х2 – нетни приходи от продажби/всичко активи;
Х3 – брутна печалба/собствен капитал;
Х4 – паричен поток/задължения-общо;
Х5 – дългосрочни задължения/всичко активи;
Х6 – краткосрочни задължения/всичко активи;
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Х7 – log(краткотрайни материални активи);
Х8 – оборотен капитал/сума на задължения;
Х9 – log[(брутна печалба+данъци и такси)/(данъци и такси)];
Точността на прогнозиране на риска от финансова несъстоятелност на предприятието по
методиката на проф. д-р Фулмър за период до
една година възлиза на 98%, а за период от две
години - на 81%.
При положение, че значението на Н<0 приема се, че състоянието на банкрут ще настъпи със сигурност. Британският проф. Гордън
Спрингейт предлага следния модел за анализ,
оценка и прогнозиране на риска от финансова
несъстоятелност на предприятието:
Z=1,03.X1+3,07.Х2+0,66.Х3+0,4.Х4,
(5)
където
Х1 – оборотен капитал/всичко активи;
Х2 – (брутна печалба+данъци и такси)/всичко активи;
Х3 – брутна печалба/краткосрочни задължения;
Х4 – нетни приходи от продажби/всичко активи.
Интерпретацията на дискриминантния модел
на проф.Гордън Спрингейт показва, че ако
Z<0,862 недвижимата собственост с много
висока степен на сигурност ще претърпи срив.
Прогнозата на финансова несъстоятелност по
Спрингейт е с гарантирана степен на сбъдване
92,5% в рамките на една година.
Британските учени проф. Р. Таффлер и
проф. Г. Тишоу прилагат подхода на проф. д-р
Ед. Алтман прилагайки собствена четирифакторна модификация:
Z=0,53.X1+0,13.Х2+0,18.Х3+0,16.Х4,
(6)
където
Х1 – печалба от продажби/краткосрочни задължения;
Х2 – текущи активи/задължения;
Х3 – краткосрочни задължения/сума на активите;
Х4 – нетни приходи от продажби/сума на активите.
При Z>0,3 вероятността от банкрут е малка, а при Z<0,2 висока.
Дискриминантният анализ се развива и усъвършенства в научен и практико-приложен аспект от именити учени като – Beaver, W. I.;
1

Fitzpatrick, P. J.; Winakor, A.; Smitir, R. и др.,
част от които и предлаганите от тях методи
разгледахме по-горе.
В условията на финансова и икономическа
криза особено важно за защита на стабилното и
устойчиво развитие е интегрираното прилагане
в управлението на методологии и методики за
тактически финансов, стратегически антикризисен и балансиран бизнес анализ, както и анализ за устойчиво позициониране на предприятието в пазарното пространство [1, 2, 3].
В условията на пазарно стопанство, финансовият бизнес анализ на фирмата (Financial
Business Analysis) трябва да се базира на комплексен, системен и балансиран подход, фокусиращ сред централните си обекти - качество,
конкурентоспособност, ефективност, финансова стабилност и риск от несъстоятелност и
банкрут. Анализът следва да е съобразен със
съвременните и международноутвърдени принципи на балансираната система от показатели,
т. нар. „Balanced Scorecard Business Analysis”,
създадена от проф. Д. Нортън и проф. Р. Каплан.
Философията на балансирания бизнес анализ отчита ключовото значение на финансовите
показатели за оценка на бизнеса, но подчертава
необходимостта от тяхната задължителна интерпретация паралелно с параметри от нефинансов характер. Целта е да се анализира в
детайли взаимната връзка и обусловеност между ключовите аспекти на дейността на фирмата, като се отговори на четири принципни въпроса (фиг. 1).
Въвежда се обект на SWOT анализ – предложение,
бизнес, пазар и т.н.
Силни страни

Слаби страни

Възможности пред бизнеса

Заплахи пред бизнеса

Фиг. 1. Принципен модел на SWOT анализа (Шаблон
за SWOT анализ)1

Анализът на качеството се пренасочва от
бизнес метриката посредством елементарни
коефициенти на средно качество и загуби от
брак към анализ на степента на устойчивост на
клиентското
направление
на
„Balanced
Scorecard Method of Analysys”.

Инструмент за SWOT анализ на адрес http://www.inghenia.com/gadgets/swot/swot_en.php.
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Обект на анализ е степента на устойчивост
на клиентския интерес и възможностите на
предприятието за задържане на определена
пазарна ниша и определен пазарен дял.
Балансираната система от показатели за
анализ на ефективността може да се интегрира
успешно с актуалните и днес „SWOT and
SWOT-Pest Analysis”, даващи възможност за
динамично позициониране на предприятието
сред основните конкуренти. На преден план
излиза модулирането с бизнес метриката за
анализ на конкурентоспособността – признак
на устойчиво развитие.
SWOT анализ
SWOT анализът (SWOT Method of Analysis)
е метод за стратегически анализи планиране,
използван за оценка на силните (Strengths) и
слабите (Weaknesses) страни, възможностите
(Opportunities) и заплахите (Threats), свързани
с проекта или бизнес предприятието. Той
включва определяне на целите на бизнес начинанието или проекта, както и установяване на
вътрешните и външните фактори, които са благоприятни и неблагоприятни за постигането на
тази цел.
Методиката на извършване на SWOT анализа се базира върху определянето на следните
категории:
- Силни страни. Това са характеристиките
на дейността или екипа, които дават
предимство пред другите в бранша.
- Слаби страни. Слабите страни са характеристики, които поставят фирмата в
неизгодно положение спрямо другите.
- Възможности. Те биват външни шансове
да се получат по-големи продажби и печалби в околната среда.
- Заплахи. Това са външни елементи от
околната среда, които могат да причинят
проблеми на бизнеса или начинанието.
Идентификацията на SWOT анализите е от
съществено значение, тъй като следващите
стъпки в процеса на планиране за постигане на
избраните цели могат да бъде получени от
SWOT анализите.
На първо място вземащите решения трябва
да определят дали целта е постижима, като се
имат предвид резултатите от SWOT анализите.
Ако целта не е постижима,трябва да бъде избрана различна цел и отново да се повтори процесът.
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„SWOT Method of Analysis” (Фиг. 1) често
се използва в авангардния бизнес с цел да се
подчертаят и да се определят силните и слабите страни, възможностите и заплахите. Той е
особено полезен за идентифицирането на областите за бъдещо развитие спрямо ключовите
конкуренти.
Графиката (фиг. 2.) показва среден вектор
на всички фактори на оста на силните – слабите страни (вертикал) и оста на заплахите –
възможностите (хоризонтал).

Фиг. 2. SWOT-Pest Method of Analysis

Стрелката показва стратегическия вектор по
посока на идеалната ситуация, която е представена чрез кръгов сектор в горния десен ъгъл.
Текущото положение на организацията е показано с кръг, от който излиза стрелката. Концентричните кръгове спомагат за показване на
напредъка към идеалната ситуация в течение
на времето.
На фиг. 2 е показана т. н. „Шеста сила на
позициониране”, изследвана и обоснована от
щатския учен Маккафи (Вж. посочения по-горе
линк).
Същност на PEST анализа
PEST анализът (PEST Analysis) е анализ на
генералното обкръжение или общата среда,
която се намира около предприятието. Това е
средата, в която то функционира и изпълнява
основната си функция, а именно да генерира
печалба. Тази среда по обхват може да бъде
интернационална, регионална и национална.
Всяка една от тях включва следните задължителни и определящи елементи (фиг. 3):

ФИНАНСОВИЯТ БИЗНЕС АНАЛИЗ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО В ...

-

Политическа и правна (юридическа) среда или политически, правни и регулативни фактори и сили;
Макроикономическа среда или народностопански фактори и конкурентни сили;
Социално-културна среда или социалнокултурни фактори и сили (обществени
сили);
Технологична среда или технологични
фактори и сили.

Въвежда се обект на PEST анализ – предложение,
бизнес, пазар и т.н.
Политически фактори

Икономически фактори

Социални фактори

Технологични фактори

Фиг. 3. Принципен модел на PEST анализ Шаблон за PEST анализ

Анализът на макросредата се нарича съкратено PEST анализ. Той е рамка, която стратезите използват, за да сканират външната среда,
в която организацията оперира. PEST e абревиатура от следните фактори:
- P (Political) политически;
- Е (Economic) икономически;
- S (Social) социални;
- T (Technological) технологични.
В края на XX и началото на XXI век все попопулярен и актуален става проблемът за екологията и природната среда. Поради тази причина PEST анализът се преструктурира и преобразува в PESTE анализ. Към него се прибавя
елементът Е (Ecological), тъй като екологичните
проблеми се превръщат в бича на съвременното общество. Бизнесът е този, който работи
антиекологосъобразно и в най-голяма степен
замърсява околната среда. Затова е необходима промяна. Екологичният фактор е изключително важен и като такъв към него трябва да се
подходи с нужната сериозност. Всяка бизнесорганизация трябва да залага в плановете си
за развитие екологичните мотиви. Те не са желателни, а абсолютно задължителни. Гореразгледаният вид анализ категорично поддържа
това становище и го защитава. Причината е в
това, че екологичните фактори определят физиологическото съществуване на човека като
такъв, а оттам и на всичко останало.

Модел за анализ на 5-те сили на Портър
Моделът за анализ на петте сили (заплахи),
разработен от Майкъл Портър през 1979 г.
(Five Forces Model), е една от основите на анализа на индустрията и създаването на бизнес
стратегия. Той извежда пет сили (заплахи),
които определят наситеността на конкуренцията, а оттам и атрактивността на пазара. Портър
отнася тези 5 сили (заплахи) към микрообкръжението. Това са силите близо до компанията,
които влияят на способността й да задоволява
клиентите си и да има печалба. Изменение в
някоя от силите (заплахите) обикновено изисква
компанията да направи преоценка на мястото
си в пазара. Този модел представя индустрията
като повлияна от тези пет сили. Стратегическият бизнес мениджър, търсещ предимство пред
фирмите съперници, може да използва този
анализ, за да придобие по-добро разбиране за
контекста на пазара, в който фирмата извършва дейността си.
Балансираният бизнес анализ може да се
осъществи посредством различни количествени
методи – конвенционални и нетрадиционни.
Съвременната иконометрия предлага богат
арсенал от способи. В условията на динамичен
пазар и конкуренция интерес представляват т.н.
многопараметрични (клъстерни) методи за
сравнителен анализ. Клъстерните методи могат
да намерят приложение при анализа на съотношенията между конкуриращи се фирми.
Един подходящ метод за балансиран бизнес
анализ на пазарния рейтинг, конкурентоспособността, устойчивото развитие, ефективността и финансовата стабилност на предприятието
(фирмата) е т.н. – „Многопараметричен метод
на разстоянията”.
Един подходящ метод за балансиран бизнес
анализ на пазарния рейтинг, конкурентоспособността, устойчивото развитие, ефективността и финансовата стабилност на предприятието
(фирмата) е т.н. – „Многопараметричен метод
на разстоянията”.
Методът на разстоянията е свързан с определяне на условно разстояние до предварително дефиниран „обект-еталон”. Той може да
бъде - конкурентно изделие, конкурираща се
фирма, функционално звено – център на отговорност, източник на вътрешнофирмени бизнес
процеси и др. Обектът, възприет за еталон се
дефинира от най-добрите, респ. максималните
значения на сравняваните параметри (показатели).
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Какви трябва да
бъдем за
акционерите, за
да преуспеем
финансово?

Какви трябва
да бъдем за
потребителите,
за да
реализираме
нашата мисия?

Финанси
Цели
Показатели
Задачи
Инициативи

Какви процеси
трябва да
подобрим, за да
задоволим
нашите и на
акционерите
потребности?

Потребители

Цели
Показатели
Задачи
Инициативи

Мисия и
стратегия

Как трябва да
развием своите
способности за
изменения и
усъвършенства
не?

Вътрешни бизнес
процеси
Цели
Показатели
Задачи
Инициативи

Обучение и
развитие
Цели
Показатели
Задачи
Инициативи

Фиг. 4. Методика за балансиран бизнес анализ на фирмата „Balanced Scorecard Business Analysis”

Базисната зависимост, върху която се изгражда методиката на многопараметричния бизнес
анализ
има
следния
формалноматематически вид:
2

m
P(i)  ,
(7)
R et   1  k.

Pm (i) 
 i 1
където
Ret – условно математическо разстояние до
обекта – „еталон”, притежаващ най-добрите
(като правило максималните) значения на
сравняваните параметри (показатели);
k – коефициент на значимост на анализирания показател, обект на сравнителния бизнес
анализ;
P(i) – числово значение на i -я сравняван показател от множеството показатели, обекти
на клъстерния анализ;
Pm(i) – максимално числово–стойностно
значение на i – я сравняван показател от
множеството показатели, обекти на клъстерния анализ;
i=1, …, m – брой на показателите (стойностни характеристики) на сравняваните обекти
на бизнес анализа.
2

Посредством математически разчети чрез
клъстерния метод на разстоянията може да се
установят отстоянията до т.н. „условно изделие
(предприятие) – еталон”, дефинирано от найдобрите (максималните по значение) параметри, постигнати от конкуриращите се фирми от
даден бранш (отрасъл, подотрасъл, пазарен
сегмент) .
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На база на данните за условното разстояние
до обекта (изделието) – „еталон” (Ret), дефинирано от най-добрите (максималните по стойност ) параметри, можем да получим т.н. индивидуален коефициент за конкурентноспособност - (Ki):
1
(8)
ki 
1  R et
Оптималното значение на Ki e равно на
1,00.
Всяко отклонение на коефициента (Ki) под
единица показва степен на намаление на индивидуалната конкурентоспособност на изделието, респ. на конкуриращата се фирмапроизводител.
Философията на балансираната система за
бизнес анализ предполага изследвне на връзките и зависимостите между широк кръг от финансови и нефинасови показатели, като за
ключов приоритет се приемат интересите на
потребителите. Водеща става ролята на т.н.
„Клиентско направление” в методологията и
методиката на „Balanced Scorecard Method of
Business Analysis”.
От позиция на един съвременен прочит, съответстващ на европейските и световни стандарти в обхвата на балансирания бизнес анализ
на конкурентоспособността трябва да се включат показатели за анализ и оценка на основната
дейност на предприятието, ефективността, финансовата стабилност и риска от финансова

ФИНАНСОВИЯТ БИЗНЕС АНАЛИЗ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО В ...

дестабилизация, несъстоятелност (банкрут) на
предприятието (фирмата).
Яснотата по тези въпроси, която осигурява
финансовия бизнес анализ дава възможност на
мениджмънта да аргументира и осъществи
правилна стратегия и тактика с цел подсигуряване на устойчиво развитие на предприятието
(фирмата) в условия на глобална финансовоикономическа криза.
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THE FINANCIAL BUSINESS ANALYSIS - INSTRUMENT FOR SECURITY AND
MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMPANY IN THE
CONDITIONS OF FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
Marko Timchev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the paper are discussed the possibilities for financial business analysis utilization as means for sustainable
development of the company in the conditions of financial and economic crisis. Тhe traditional method of financial
business analysis must be enhanced through integration of the established in the international theory and praxis
methods for anti - crisis analysis and the contemporary system analysis (Balanced Scorecard Method of Analysis),
as well as the method for market positioning of the company – SWOT Analysis.
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ЗА ПОНЯТИЕТО „ЛИЧНИ ДАННИ” ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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Резюме
Премахването на физическите граници между държавите, бързото технологично развитие и глобализацията
в комуникацията както между гражданите, така и между институциите доведоха до нови предизвикателства за
защита на данните. В тази връзка, почти няма сфера в съвременния социален, икономически, обществен и политически живот, в която да не се налага да бъдат извършвани действия по обработване на лични данни, както
и получаването на достъп до такива данни.
Ключови думи: лични данни, специфични признаци, чувствителни данни, защита на личните данни.
Key words: personal data, specific indication, sensitive data, personal data protection.

Увод
Премахването на физическите граници между държавите, бързото технологично развитие и
глобализацията в комуникацията както между
гражданите, така и между институциите доведоха до нови предизвикателства за защита на
данните. В тази връзка, почти няма сфера в
съвременния социален, икономически, обществен и политически живот, в която да не се налага да бъдат извършвани действия по обработване на лични данни, както и получаването на
достъп до такива данни.
Разкриването на лични данни става все поголяма част от съвременния живот и често е
обект на обработка от страна на различни държавни и частни институции, като например:
службата ГРАО, МВР, работодатели, хотелиери,
банки, застрахователи и др.
За целите на публичния, така и на частния
сектор държавата изисква от гражданите да
предоставят най различни данни. Тъй като те са
една много ценна информация, възниква необходимостта да бъдат добре защитени. Това налага приемането на единен набор от правила за
защита на личните данни, валидни в целия ЕС,
както и повишаване отговорността и отчетността за обработване на лични данни.
С приемането на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) [4] бе хармонизирано българското законодателство с европейското общностно право в областта на обработката и защитата
на личната информация на гражданите и свободното й движение. Създаде се определена
правна сигурност при упражняване правата на
физическите лица, така и засилване на международното сътрудничество с други надзорни
органи в областта на защитата на личните данни.
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Основен проблем при прилагането на Закона за защита на личните данни е идентифицирането на предмета за защита на неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица, а именно кои данни са лични.
Възниква необходимост от изясняване съдържанието на понятието „лични данни”.
1. Определение на понятието „лични данни”
Легална дефиниция на понятието „лични
данни” се съдържа в чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, 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.
От една страна, това понятие напълно прилага условията на Директива 95/46 на Европейската общност за защита на личността срещу обработка на лични данни и свободното
движение на тези данни и Конвенция 108 на
Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, т.е. не
се различава от дефинициите, упоменати в текстовете им. За да гарантира по високо ниво на
защита на определени категории данни, определението за „лични данни” дадено от българския законодател в исторически план е видоизменено. Понятието не се различава с особена
простота и яснота [1], тъй като при неговото
тълкуване е необходимо да се вземе предвид
както текстът на ЗЗЛД, така и този на Директива 95/46/ЕО и Конвенция 108 на СЕ [2]. Това
наложи приемането на изменението и допълнението на ЗЗЛД от 2005 г., където се правят
корекции в дефиницията, наложили се във
връзка с хармонизиране на нашето законодателство с европейското, както и равномерното
ниво на защита на личните данни.
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От друга страна, това е водещо понятие в
закона, което се употребява единствено за физическите лица (субекти на личните данни) 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).
Семантичното тълкуване налага извода, че
използваният термин в ЗЗЛД има два белега
(елемента), а именно: първо, данни са всяка
информация1 [4] отнасяща се до физическото
лице, която може да повлияе върху отношението към него, както и на неприкосновеността на
личността му, т.е дали се отнася за неговия
личен, професионален или обществен живот;
второ, данните не трябва да са анонимни, т.е.
трябва да са лични [3]. Данните, които са приведени във форма, непозволяваща те да бъдат
свързани със съответното физическо лице, за
което се отнасят, не са лични, а анонимни.
Сложността при определянето на понятието
се предоставя и от факта, че в закона не са
определени еднозначно „специфичните признаци” на физическото лице, т.е цитираните идентичности нямат легални (нормативни) дефиниции, поради което би довело до злоупотреба
при тълкуването им, както от страна на потребителите на база данни, така и от регулаторните органи.
Данни относно физическата идентичност са:
имената, ЕГН или ЛНЧ, адресът, месторождението, телефонните номера, паспортните данни
на лицето. Това е лична информация, която е
свързана с всички тези данни, които персонализират физическото лице. ЕГН-то е уникален,
универсален идентификационен код, който отразява реални факти за възрастта, пола и
приблизителното месторождение на лицето и е
средство за еднозначното идентифициране на
физическото лице в различните регистри и информационни системи. Също така може да бъде средство на достъп до широк спектър от услуги в частния сектор, например като номер на
банкова сметка, за доставка на комунални услуги, за читателска карта в библиотеката и др.
Според Закона за българските лични документи
съществуват три документа за самоличност –

шофьорска книжка, лична карта и международен паспорт. Това са единствените три документа, с които дадено лице може да се идентифицира. Проблемът е, че ЕГН-то е единединствен код към тези документи, а също така
и към имотите и банковите сметки на всеки.
Следователно с него може да се изтегли кредит, да се купи мобилен телефон или да се извърши друга измама за бързи пари. За разлика
от него, идентификационните кодове в някои
държави са произволен набор от цифри, които
могат да бъдат като социален-осигурителен
номер, данъчен код, номер на паспорт, шофьорска книжка и др. В крайна сметка, тези
номера се използват да се идентифицират лицата в различни регистри: на данъкоплатците,
за социално подпомагане, за гражданско състояние и др., като характерно за тях, е че не се
използват за друга цел. От което, следва, че по
този начин се избягва опасността да се разкрият всички данни наведнъж.
Определението на понятието „лични данни”
е изключително широко и съгласно чл. 1, ал. 6
от ЗЗЛД, условията и редът за обработването
на единен граждански номер и на други идентификационни номера с общо приложение се
уреждат в специални закони (Закон за българските лични документи (ЗБЛД), Закон за достъп
до обществената информация (ЗДОИ), Закон за
защита на квалифицираната информация
(ЗЗКИ), Закон на търговския регистър (ЗТР) и
др. Следователно, в специалните закони законодателят е този, който определя кои категории
лични данни следва да бъдат публични, защото
не трябва да се нарушава забраната за прекомерност на личните данни.
Под физиологична идентичност се разбира
пол, възраст, работоспособност, височина, тегло, гръдна обиколка, цвят на косите и очите,
наличие на брада, мустаци и др. особени физически белези, както и биометрични данни изображението на лицето на гражданина и
пръстовите му отпечатъци, които се използват
за разпознаване и проверка на заявена самоличност (§1. т.16 от допълнителните разпоредби на Закон за българските лични документи).
Генетичната идентичност се отнася за расов
или етнически произход. В българското законодателство не съществува дефиниция на поняти-

1
Понятието „информация” е дефинирано в Българския тълковен речник, издателство Наука и изкуство, 2001, четвърто преработено издание като: 1. Предадено или получено съобщение, сведение, знание за някого или за нещо; 2. Служба, която
дава такива сведения; 3. Сведения, знания за предметите и процесите в света, възприемани, натрупвани и предавани от човека, от специални устройства и др.
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ето „генетична информация”. Основната законодателна уредба, регламентираща събирането
и обработването на този тип информация за
българските граждани е дадена в Закона за
здравето. Съгласно него генетични изследвания
за медицински или научни цели се извършват
единствено от акредитирани генетични лаборатории, които могат да бъдат държавно или частно финансирани. Със сигурност има случаи, в
които е напълно възможно да отнасяме към
генетични данни здравеопазването и медицинските данни, т.е. здравна информация. Според
чл. 27, ал. 1 от Закона за здравето, здравна
информация са личните данни, свързани със
здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка
друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.
Съществува изрична забрана за предоставяне
на тези данни на работодатели, здравноосигурителни организации и застрахователни компании.
Към психологическа идентичност могат да
се отнесат следните данни, като: характер,
темперамент, чувства, навици, воля, внимание,
както и съответни психически отклонения от
приетите норми (психично здраве, разстройства
и лечение).
Под „икономическа идентичност” се разбира
имотното/финансово състояние на лицето,
участие и/или притежаване на дялове или ценни
книжа в дружества и др.
Към понятието „културна идентичност” се
отнасят постижения в областта на литературата
и изкуството, интереси и пристрастия към определен тип култура, а също и данни за духовни и морални ценности на личността, за духовни и морални потребности, за обичаи и традиции [5].
В социалната идентичност се включват навици, образование, допълнителни квалификации, предходна трудова дейност и др. Към нея
можем да отнесем и обществената идентичност, която включва данни за социалната активност и ангажименти на личността - членство
в политически партии, синдикати, неправителствени организации, сдружения, заемане на постове в държавната или общинска администрация.
Към личната информация влизат и личните
данни за близки и родственици по права линия
(баща, майка, брат, сестра, деца), т.е. данни за
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семейното положение и родствените връзки на
дадено физическо лице е семейна идентичност.
Изясняването на специфичните признаци е
абсолютно необходимо и за разбиране на специалната уредба за защита на личните данни по
ЗДОИ, ЗЗКИ, ЗТР и др., тъй като част от тези
данни се съхраняват в информационни фондове, които се създават и управляват от публичния и частния сектор. Огромен е броят на организациите, които разполагат и обработват
личните ни данни ежедневно, като МВР, общини, работодатели, синдикати, застрахователи,
банки, БТК, различни фирми за електроснабдяване, водоснабдяване и др. Следователно,
признаците са толкова всеобхватни, тъй като
няма данни, които да се отнасят за физическото лице и да не могат да бъдат причислени към
някои от специфичните признаци, които от своя
страна да идентифицират пряко или непряко
личността.
2. Специална категория лични данни
Всички закони изрично предвиждат защита и
по отношение на личните и т. нар. чувствителни лични данни [6]. Това са данни, засягащи
строго личната сфера на физическите лица и
внимателно са подбрани от законодателя. Законът за защита на личните данни е първият
подобен изчерпателен законодателен акт, който
се отнася до личните данни в България и се
прилага спрямо всички видове обработка на
лични данни – независимо дали става въпрос за
неутрални (обикновени) или чувствителни данни.
Концепцията за разграничение на обикновените и чувствителните данни е добре позната в
повечето държави от ЕС и е отразена в международни документи и документи на Общността
[7]. Признатите данни, изброени от Конвенция
108 на Съвета на Европа за защита на личните
данни (чл. 6), както и от Директива 95/46/ ЕО
(чл. 8) превъзхожда тези на националните граници. При съпоставка на списъците с чувствителни данни между Конвенция 108 и Директива
95/46/ ЕО се откроява разлика. Конвенцията
допуска държавите да предвидят по–голяма
защита на лични данни от описаната, т.е дава
възможност да се допълни съответния списък
със специални категории данни, които са характерни за съответната страна. Докато Директивата забранява уреждането на по-висока защита, тъй като целта й е да въведе едно средно
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равнище на закрила във всички държави–
членки [8].
Списъкът на определени категории данни,
които са с по-високо ниво на защита се съдържа в чл. 5, ал. 1 ЗЗЛД и обхваща данни, които
разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски,
политически или синдикални цели, данни, които
се отнасят до здравето, сексуалния живот или
до човешкия геном.
Спрямо тези данни се прилага основното
положение, че не могат да бъдат обработвани
автоматизирано, освен ако законите гарантират
подходяща защита за това.
Всяка обработка на специални категории
данни е забранена. Списъкът с чувствителни
данни трябва да бъде формулиран по начин,
които безпогрешно показва степен на точност,
т.е. че по подходящ начин отговаря на особеностите при обработка на обстоятелствата.
Целите, за които се събират данните, условията за обработката им, конкретните интереси
на администратора, както и на потенциалните
получатели на данните и евентуалните последици за засегнатите лица са фактори, които
взети заедно, позволяват да се определи степента на чувствителност. Следователно, няма
специални категории на чувствителни данни.
Налице е просто специален режим за всеки
един от тези данни. Употребата им може да се
разглежда като възможен източник на особени
рискове за субектите на данни. Въпреки, това,
дали и до каква степен тези рискове оправдават
изключването на обработването им, е въпрос,
на който може да се отговори само поотделно
за всеки един от тези данни и предвид на обстоятелствата, характерни за специфичната
уредба. Всички данни, следователно, трябва да
бъдат оценени на фона на контекста, който определя тяхното използване.
Събирането на тези данни се подчинява на
две групи правила. Първата е общата забрана,
която е установена в името на здравето, упражняването на законни права и обществен интерес. Втората е свързана с изчерпателно изброяване на хипотезите, в които по изключение
е допустим достъпът до тях. В чл. 5, ал. 2
ЗЗЛД изрично са предвидени случаите, в които
се позволява обработката на такива данни:
- позволява се достъпа до чувствителни
данни и тяхното обработване, ако това е
необходимо за целите на трудовото за-

-

-

конодателство, на превантивната медицина и медицинската диагностика, на
журналистическата дейност, литературното или художественото изразяване.
друга възможност за разрешаване на
обработването е изричното съгласие на
физическото лице, както и когато състоянието му не позволява да даде съгласието си, когато това е необходимо за защита на живота и здравето на физическото лице.
също така и когато обработването се извършва от организация с нестопанска
цел, при условие, че обработването е
свързано единствено с нейните членове
и данните не се разкриват на трети лица
без съгласието на физическото лице.

3. Основания за допустимост на обработката
на лични данни
Характерно за обикновените, така и за чувствителните лични данни са следните общи основания за допустимост на обработката им:
- Първо, даването на изрично съгласие от
страна на физическото лице, което е едно от основанията, които легитимират
обработването на лични данни. Според
европейските органи за защита на данните, съгласието изисква въвеждането
на механизми, които не оставят съмнение относно намерението на физическите лица да изразят своето съгласие.
Единствено явното волеизявление представлява валидно изразено съгласие, което трябва да се даде преди стартирането
на обработването на данни и преди всяко
ново използване на тези данни. Голяма
част от нарушенията в това отношение
са относно използваните лични данни за
търговска информация, реклама или пазарно проучване без физическото лице,
за което се отнасят тези данни, да е дало
своето съгласие.
- Второ, интересно е, че законодателят и в
двата случая на забрана е освободил
журналистиката и изкуството при обработването както на обикновени данни,
така и при чувствителни данни, с уговорката, че не нарушават личния живот
(Решение 6287 от 14.05.2009 г. по адм.
д. 3012/2008 г., трето отд. на ВАС – в
случаите на обработване на лични данни
единствено за целите на художественото
изразяване, което да не нарушава неп103
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рикосновеността на гражданите, при тиражиране на литературното произведение да се преведат данните в анонимни).
Въпреки, че обхватът на личните данни е
широк, не всяка информация се разглежда като
лични данни. Ако идентифицирането на дадено
физическо лице на базата на дадена информация би изисквало влагането на много средства,
време и усилия, то тази информация не се разглежда като лични данни [9].
Показателно е, че при прилагането на закона прави изключение за събиране и обработка
на лични данни „единствено за лични или домашни дейности”, както и за информацията,
която се съхранява в Националния архивен
фонд (чл. 1, ал. 9 ЗЗЛД).
В тези случаи извън приложното поле на
ЗЗЛД обаче няма да възниква кумулация на
гражданска и административнонаказателна отговорност. Няма го и задължението за вписване
в регистър. Няма я общата забрана за обработване на информация. Независимо от ЗЗЛД съществува отговорност за непозволена обработка на лични данни и по други закони. При специални категории данни е предвидена наказателна отговорност, например публикуването на
лична информация в интернет като снимка и
фалшива молба за помощ е относим чл. 212а,
ал. 1 от НК.
ЗЗЛД сваля защитата си в случаите, когато
физическите лица сами са публикували определени факти и сведения за собствения си личен живот – чл. 5, ал. 1, т. 5. Веднъж качен и
публикуван един материал в социалната мрежа,
той престава да бъде личен и други могат да го
ползват по начин, който може да има сериозни
последици за личния и професионален живот.
Следователно, ЗЗЛД предвижда изключения от
принципа на съгласието – за журналистическата дейност, за обществената информация, както и за лични и домашни цели.
Важно е да се знае, че ЗЗЛД не се прилага
за обработването на лични данни от физическо
лице, което не е администратор – във връзка с
лични интереси и за лично ползване.
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Заключение
Личната информация като основна ценност
на съвременното общество е обект на голям
интерес от страна на различните държавни и
частни институции. Възможностите за възникване на проблеми при обработката на личните
данни, както и опасността от нарушаване на
правата на гражданите е изключително голяма.
Това поражда редица въпроси, свързани с управлението, съхранението и контрола на достъп до личните данни.
Като цяло, правилното прилагане на правилата за определянето на глобалните стандарти
за защита на личните данни е необходимост,
както от гледна точка на хармонизацията на
нашето законодателство с европейското, така и
осигуряването на по-високо ниво на защита във
всички области на съвременното общество.
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Abstract
The removal of physical borders between countries, rapid technological development and globalization of communication, both between citizens and the institutions brought new challenges for data protection. In this context,
almost no sphere in contemporary social, economic, social and political life in which you do not have to be carried
up the processing of personal data as well as gaining access to such data.
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ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НОВИЯ ФОРМАТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ОТЧЕТНОСТ XBRL КАТО
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Резюме
Разширеният език за бизнес отчетност, по-известен като XBRL (eXtensible Business Reporting Language), все
повече се използва като универсален език за електронен обмен на финансови данни както вътре в предприятията, така и в комуникацията им с различни държавни органи. Полезността на XBRL за организациите може да
се търси в различни направления като XBRL осигурява средства в рамките на организациите за прехвърляне на
транзакционни данни и управление на информацията между отделните подсистеми, използвайки обща вътрешна таксономия. Стандартът XBRL поддържа голямо разнообразие от данни, които организациите използват за
изграждане на доклади за управление, включително финансови отчети, балансирани карти с резултати, и доклади за устойчивост. Днес както при всички проекти с отворен код, ползите и напредъка на XBRL са поставени
пред редица изпитания, което пък от своя страна разкрива нови области за бъдещи научни изследвания.
Ключови думи: XBRL отчетност, финансова информация, устойчиво развитие.
Keywords: XBRL reporting, financial information, sustainable development.

В наши дни обществото е постигнало значителен напредък в своето развитие, чиято интензивност непрекъснато нараства. Икономиката,
като средство за развитие, използва физически
ограничени ресурси, чийто източник е природата. Тези ресурси трябва да се потребяват по
начин, осигуряващ база за развитие за много
дълъг период от време. Това означава осигуряване на непрекъсваемост на процеса на развитие при нарастване на неговата интензивност,
т.е. развитието трябва да бъде устойчиво –
непрекъсваемо и с увеличаваща се интензивност. Устойчивото развите има две страни:
- наличие на развитие, на процес на реално увеличаване на благосъстоянието;
- устойчивост на процеса на развитие –
наличие на условия за непрекъснато
продължаване на развитието при увеличаване на неговата интензивност и запазване на ресурсната база за развитие.
В контекста на настоящото изложение в условията на все по-динамично икономическо
развитие, когато се предявяват все повече
изисквания към прозрачността на финансовата
информация, финансовото отчитане все още
твърдо се придържа към представяне на данните в хартиен формат. Разширеният език за бизнес
отчетност,
по-известен
като
XBRL
(eXtensible Business Reporting Language), все
повече ще се налага като универсален език за
електронен обмен на финансови данни както
вътре в предприятията, така и в комуникацията
им с различни държавни органи.
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Целта на настоящата публикация е да се
дефинира същността и обхвата на XBRL като
единен формат за електронна отчетност и на
тази база да се изведат основните насоки за
извличане на полезност за прилагащите го
предприятия в контекста и на концепцията за
устойчиво развитие.
Концепцията за устойчивост възниква във
връзка с икономическото развитие и поспециално – с управлението на природните ресурси по начин, запазващ техните възпроизводствени възможности. Началото е поставено в
Германия през XVII век по отношения на горските ресурси.
Съвременното разбиране за устойчивост
предполага запазване на цялата ресурсна база
на развитието – освен природната среда като
основа на всички дейности тук трябва да се
включват изградения капитал, социалния и човешки капитал, културното наследство.
Придържайки се към дефиницията, дадена
от Организация за икономическо сътрудничесво
и развитие (ОИСР) през 1998 г., че „висшият
принцип на устойчивото развитие се изразява в
максимизиране на човешкото благосъстояние и
осигуряване на подходяща икономическа, социална и природна база за бъдещите поколения” [1], и на дефиницията, че устойчивото
развитие е „развитие на обществото, при което
се установява динамично равновесие както в
самото общество (между отделните сфери на
обществен живот), така и между обществото и
природата. То предполага разумно използване

Румяна Маринова, Атанас Атанасов

на наличните ресурси, за да се осигури достоен живот не само на сегашните, но и на бъдещите поколения. Устойчивото развитие може да
бъде осъществено чрез предварително определени параметри на неговите основни компоненти: икономика, социална сфера и природа”
[2], считаме, че идеята за въвеждането на електронен формат на финансова отчетност изцяло
се вписва в концепцията за устойчивост.
Идеята за изработка на единна система за
бизнес комуникация възниква още през 1998 г.
Върху нея съсредоточават усилията си много
големи компании от цял свят, обединени в консорциума XBRL International1. Целта е да се
създаде унифициран метод, отговарящ на изискванията на всички потребители, без оглед на
тяхното местоположение, език, пазарен сектор
и фирмена организация. Няколко години покъсно първите резултати вече са на лице. През
декември 2001 г. Bank of America прилага за
първи път един нов стандарт за обмен на данни,
наречен XBRL, използвайки реална информация
за своите клиенти.
Вече повече от десет години XBRL е разработен за увеличаване на ефективността и ефикасността на тези трансфери на информация.
XBRL е език, който използва Интернет технологии за предаване на бизнес информация, съчетан с метаданни (данни за данните), свързани с
информацията. XBRL е разработен в контекста
на правилото, че потребителите се нуждаят да
разберат бизнес информацията. XBRL е модел
на бизнес отчетност, еквивалентен на универсалния код за продукти (UPC) или друг вид на
бар код. Точно както чрез UPC бар код еднозначно се идентифицира физически продукт,
като например книга или дреха, чрез XBRL еднозначно се идентифицират „парчета” информация. Точно както UPC бар кода позволява на
специализиран софтуер да извлича ключови
характеристики на даден продукт (например,
тегло, размери, характеристики, цена и т.н.),
така XBRL предоставя данни за ключовите атрибути на информация (например, по смисъла
на елемента от данни, тип на данни, времеви
период, организация и т.н.). По свой начин
XBRL осигурява средства в рамките на организациите за прехвърляне на транзакционни данни и управление на информацията между отделните подсистеми, използвайки обща вът-

решна таксономия2. Стандартът XBRL поддържа голямо разнообразие от данни, които организациите използват за изграждане на доклади
за управление, включително финансови отчети,
балансирани карти с резултати и доклади за
устойчивост.
Бизнес организациите все повече споделят
информация с партньори, заинтересовани
страни, както и множество регулаторни органи.
Част от тази информация е за осъществени
транзакции (например: на поръчки за покупка,
логистични данни, фактури и т.н.), докато други
прехвърляния на информация се отнасят до пошироки аспекти на дейността на организацията.
Тези трансфери могат да включват информация за финансовите резултати, рискове, устойчивостта и съответствието на отеделни ключови
характеристики от дейността, статистичеки
данни и др. Често информацията, която обикновено се произвежда със сложни компютърни
системи, се представя в хартиен формат. След
това, много често потребителите на тези печатни доклади включват поне част от тази информация в техните собствени аналитични бази
данни.
Разширеният език за бизнес отчетност, поизвестен като XBRL, се използва като общ език
за електронен обмен на бизнес и финансови
данни. Полезността на XBRL за организациите
може да се търси в две направления:
- Все повече публични органи по света
изискват от фирми и други организации
да представят техните бизнес и финансови данни или доклади в XBRL формат.
- XBRL, когато се прилага по интелигентен начин, може да донесе и други предимства на организациите – съкращаване на времето за изпълнение на процесите, икономия на човешки ресурси, заети с въвеждането на информацията и
пренасочването им към аналитични процеси с по-голяма стойност за организацията, съкращаване на разходите за отпечатване на милиарди страници с данни,
които в последствие отново се въвеждат
ръчно и т.н.
- Използването на единния формат за финансова отчетност ще доведе до повишаване на прозрачността на оповестяваната финансова информация и ще повиши

1

За повече информация относно развитието на XBRL и конкретните издадени таксономии Виж: www.xbrl.org.
Таксономията може да се отнася или до йерархичната класификация на дадени обекти, или до принципите, които лежат в
основата на тази класификация. В и ж http://rechnik.info. Виж и: IFRS Taxonomy Guide 2009, IASCF, 2009, p.12.

2
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нейните аналитични качества.
В много страни по света, използването на
XBRL отчетността предстои да бъде въведена
задължително3. Към настоящия момент представянето на данните в XBRL формат се изисква4от редица местни регулаторни органи, например в Китай, Италия, Япония, Сингапур и
САЩ. В близко бъдеще други потребители на
финансова информация, като анализатори и
инвеститори очакват компаниите да предоставят своята информация в XBRL формат. От
друга страна XBRL също може да донесе много
ползи за организациите и техните заинтересовани страни. Затова те не могат и не трябва да
игнорират развитието на XBRL и да стоят далеч
от него.
При разглеждането на модела за осигуряване на прозрачността, важно значение има и
формата, в която информацията се предоставя,
а след това се използва от аналитиците и от
другите заинтересовани страни. Доскоро изборът на формат не представляваше особен интерес – дали да е на хартиен носител или в
електронна версия, която е близка до хартиения вариант по своята функционалност. Днес
предприятията имат възможност да публикуват
информацията
на
базата
на
Интернетплатформа чрез значително по-функционалния
език XBRL. Той е разновидност на XML – разширен език за маркиране на документи, който
е част от веригата на корпоративна отчетност в
групата на поддържащите технологии. С прехода към тази нова технология се премахва
трудоемкия ръчен труд, свързан с подготовката,
публикуването и анализирането на Интернетинформацията. Целта е да се постигне пълна
интеграция на Интернет с офис-приложенията и
така да се автоматизира и оптимизира използването на информацията.
Като цяло XML създава фундамент за следващата фаза на глобалната информационна
революция. Мащабите на неговото използване
за търговски и частни цели в целия свят нарастват много бързо. За повечето участници във
веригата на корпоративна отчетност не е нужно
да знаят как се „чете или пише” на XBRL. Достатъчно е да знаят, че той помага да се решат
компютърните проблеми на съдържанието и

автентичността, а също да се използва връзката
между съдържанието и формата за осигуряване на пълнотата на информацията, нейното качество и бързината на получаване. Областта на
приложение на езика XBRL не ограничава финансовата информация до първото равнище на
модела за осигуряване на прозрачността. Той
позволява да се разгледа практически всякаква
информация, включително нефинансова, специфична за отделни отрасли или предприятия,
която се отнася за второто или третото равнище на същия модел. Освен това този език облекчава събирането на информация не само
вътре в предприятието, но и извън неговите
граници. XBRL дава възможност на потребителите да търсят свързана информация по цялата
мрежа на нейната обработка в програмите,
подпомагащи вземането на вътрешни управленски решения или решения от инвеститорите.
Възможността за събиране на съдържателно
свързана информация извън пределите на
предприятието носи непостижими досега изгоди
за цялата верига на корпоративната отчетност.
Информацията се събира еднократно и след
това се използва многократно, без предприятието да се грижи за нейното обновяване. Всичко
това значително ускорява процеса на отчитането и осигурява аналитична гъвкавост, непостижима досега.
Условията на единния европейски пазар и
очаквания конкурентен натиск налагат значителни промени в работата на българските
предприятия още през периода на подготовката
на страната за пълноправно членство в ЕС. Те
не могат да устоят на конкуренцията и да развиват успешно своята дейност, без да си осигурят ефективно управление, адекватно на спецификата, сложността и динамиката на новата
бизнессреда. В тези условия изключително важен фактор и ресурс е икономическата информация, в това число осигуряваната от счетоводството. Съществена предпоставка за успешното управление и за просперитета на всяко предприятие е способността му да организира информацията си като свой основен ресурс и да я използва като важно конкурентно
предимство.

3
С подкрепата на Европейската комисия е стартиран специален проект – XBRL Europe, чиято цел е да се насърчи въвеждането на езика в данъчното и регулаторното отчитане, а също така в статистиката и в другите сфери на финансова отчетност/
www.cio.bg/; Виж и: Официален вестник на Европейския съюз, посл. изм. и доп., 19.11.2009 г., С279/Е36-39.
4
Обща рамка за финансова отчетност (FINREP) и Обща рамка за надзорна отчетност (COREP) http://www.cebs.org/standards.htm.
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Основните предимства на XBRL, които можем да изведем са свързани с оптимизиране на
процесите по трансфер, анализ и оповестяване
на финансовата информация. Вместо тази информация да се третира като един структуриран текст или таблица, за всеки нейн елемент
се задават отделни идентификатори. Например,
чистата печалба на едно предприятие има свой
собствен уникален идентификатор (tag). Тези
XBRL идентификатори дават възможност на
компютърния софтуер автоматично да обработи информацията, без да се налага допълнителна ръчна намеса. По този начин чрез приложни програми информацията лесно се преобразува. Така справките и отчетите могат да
бъдат трансформирани в различни формати
„четима информация”. Това улеснява използването на финансовата информация, нейния
анализ и сравнение от различните пазарни
участници. От друга страна се осигурява възможност за по-бързо изработване и анализиране на отчетите, тъй като се редуцира необходимостта от структурирането на една и съща
информация в различни форми и разрези. Ограничава се ръчното обработване, с което се
намаляват и възможностите за грешки. Следствие от това е и възможността отчетите и анализите да обхващат по-голям обем информация,
което има положителен ефект върху управленските и надзорни процеси. XBRL e платформа,
която се използва от различни програмни продукти, но за да се структурира отчетната информация, се въвеждат така наречените таксономии. За всеки вид отчетност се създава отделна XBRL таксономия. Тази таксономия осигурява структурирането на данните и връзките
между тях. Тя представлява класификатор на
отделните елементи на даден отчет, като в нея
също се задават и логическите връзки и зависимости между тях. Така предприятията, използващи разширения език за бизнес отчетност
и създадените таксономии, ще разполагат с пошироки възможности за верифициране на информацията. Това се отнася в най-висока степен за тези, които предоставят поднадзорна
информация или са задължени да оповестяват
публична такава.
В контекста на развитието на регулаторните
механизми в областта на финансовото счетоводство, инерцията около XBRL е част от поширока тенденция към сближаване и приемането на универсалните стандарти, като например
МСФО, с цел да се подобри ефективността на

световното бизнес отчитане. Като част от тази
тенденция, XBRL ще допринесе за намаляване
на сложността, за по-голяма прозрачност, повисока степен на сравнимост, подобрена ефективност и други потенциални ползи от преминаването към глобалната стандартизация на
бизнес отчитането. Това от своя страна налага
дефинирането на основния кръг от заинтересовани страни в този процес, а именно:
- Инвеститорите - инвестиционната общност все по-често търси високо качество
на финансова информация. Инвеститорите възприемат XBRL като възможност
да анализират компании по целия свят.
Фирмите, които не предоставят тази информация може скоро да изпитат нужда
от въвеждането на този формат, притиснати от акционери и анализатори. Колкото повече търсенето за XBRL финансова информация расте, толкова подобри визможности се откриват, когато
се сравняват финансовите резултати на
компаниите.
- Капиталовите пазари – с въвеждането на
XBRL се очаква да бъде реализирана
много по-голяма ефективност на тези
пазари. Един глобален набор от стандарти за отчетност и единно средство за
оповестяване могат да улеснят двете
страни - компании и инвеститори за полесен достъп до множество чужди пазари. В действителност, това може да помогне за стимулиране на инвестициите и
разширяване на трансграничните капиталови потоци, подобен на този на
МСФО.
- Фирмите - унифицирането на финансовите процеси на докладване чрез
глобална отчетност може да премахне
различията в системите за счетоводна
отчетност и прилаганите счетоводни
стандарти като база за изготвяне на финансовите отчети и да се даде възможност за по-голяма последователност при
отчитането, като по този начин се постига намаляване на разходите, повишаване
на оперативната ефективност и намаляване на вероятността от потенциални
грешки, в резултат от неправилното
прилагане на стандартите.
Развитието и значението на платформата
XBRL отлично се вписва в изявлението на Philip
Ameen, главен финансов мениджър на General
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Electric, който наскоро прогнозира, че „дебатите за това как регламентирането на пенсионните плащания, дериватите или лизинга засягат
„нетния доход” на компаниите ще изглеждат
като на забавен кадър също, както ръкописни
книги от 1900 година изглеждат за нас сега”
[3]. За разлика от тези прогнози, ние считаме,
че възходът на XBRL и на нарастващото му използване за публикуване на финансова информация не променя основите на финансовосчетоводната концепция, а само начините за
разкриване на информация и степента на разкритието. Промените в оповестяването на резултатите от финансовата отчетност са следствие от фундаментални промени на това как се
извършва дейността, а не от начина, по който
операциите и събитията се отразяват счетоводно. Развитието на тази технология със сигурност ще доведе до премахване на някои бариери пред разкриването на финансова информация и ще предложи нови възможности, които не
са били използвани до момента, ще изведе финансовата отчетност на по-високо ниво в развитието й и ще я доближи до концепцията за ус-

тойчиво развитие. По този начин ангажираността на отделните корпорации и регулаторни органи ще се превърне в ключов елемент от цялостната система на социалната отговорност,
реализирана чрез създаването на адекватна
система от комуникации и връзки с обществеността. Но за да е икономически обосновано
въвеждането на подобна платформа за електронна отчетност, трябва да има търсене на
оповестена по подобен начин финансова информация и ясни критерии кой задължително
следва да извършва такова оповестяване, защото в противен случай нейното създаване се
превръща в безмислено упражнение за милиони хора.
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Abstract
In terms of the dynamics of economic development, when brought more requirements for transparency of financial information, financial reporting is still using paper format. Expanded Business Reporting Language, better
known as XBRL (eXtensible Business Reporting Language), is increasingly used as a universal language for the
electronic exchange of financial data both within enterprises and in communication with various government authorities. XBRL provides tools within organizations to transfer transaction data and control information between
subsystems using a common internal taxonomy. XBRL standard supports a wide variety of data that organizations
use to build reports for management, including financial reports, balanced scorecards, and reports on sustainability.
Today, as with all open source projects, the benefits and progress of XBRL have placed a number of tests, which
in turn opens up new areas for future research.
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СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
МЕЖДУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ИКОНОМИКАТА
Росица Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Политиката на Европейския съюз за устойчиво развитие се основава на обективна симбиоза между икономическо развитие, социална справедливост, развитие на екологосъобразен бизнес, съхраняване и подобряване
качеството на околната среда. В единството от икономическо, социално и природосъобразно развитие на бизнеса значително нараства необходимостта от формиране на ефективна връзка между информацията за околната среда и тази за икономическото развитие на страните, регионите и въобще на икономиката в световен
мащаб. Стратегията на Европейския съюз за развитие на околната среда като важен елемент на устойчивото
развитие поставя два основни въпроса, които следва да намерят решение на политическо ниво. На първо място, това е въпросът за изграждане на единна политика за околната среда във връзка с развитието на икономиката. Вторият въпрос е свързан с ефективно приобщаване на екологичната политика към общата политика на
съюза. По този начин могат да бъдат решени различни екологични проблеми, свързани с промените в климата,
устойчивия транспорт, природата и биологичното многообразие, здравето на хората и околна среда, използване на природните ресурси и управление на отпадъците. Потребностите от качествена информация и изграждане на единна политика за околната среда води до обективния извод за необходимостта от обсъждане и приемане на система от екологични показатели за анализ, оценка и прогнозиране на различни нейни елементи. Така
става възможно извършването на един детайлен и задълбочен анализ както на макро-, така и на микро-ниво на
устойчивото развитие.
Ключови думи: устойчиво, информация, разходи, зелени продукти, стратегия, показатели.
Key words: stable, information, expenses, green products, strategy, indicators.

Увод
Развитието на научно-техническия прогрес
особено в края на ХХ и началото на XXI в. води
до съществено въздействие на човека върху
околната среда. Причините за възникване на
екологичните проблеми най-общо се групират
на обективни и субективни. Обективни причини
сa географското положение на страните, степента на тяхното икономическо развитие, равнището на използване на технологиите в производството и др., [7] а субективни-некомпетентност и подценяване на важността на тези
проблеми, ниска екологична култура на населението [7], както и загърбване на екологичните проблеми от страна на бизнеса, стремеж
към максимална корпоративна печалба и др.
Приоритетна цел на Европейския съюз е
постигане на устойчиво развитие. Икономическият растеж следва да бъде обвързан с опазване на околната среда и намаляване на социалното неравенство. За това е необходима съответна информация, която може да бъде получена от системата от показатели за анализ и
оценка на различните аспекти на устойчивото
развитие.
Поставената в изследването цел е формиране на система от показатели, характеризиращи

комплексно икономическото, екологичното и
социално развитие на бизнеса и на страната
като цяло в съответствие с европейските виждания и стратегии за устойчиво развитие, за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
В разработката са представени: 1) Критичен
анализ на нормативната уредба в България в
областта на околната среда и нейното опазване. 2) Етапите при утвърждаване и провеждане
на екологичната политика в страната. 3) Системи от показатели за анализ и оценка на околната среда, на екологосъобразно развитие на
бизнеса и на социалния аспект на устойчивото
развитие, като се пледира за интеграция между
икономическите, екологични и социални показатели. Подобна интеграция е полезна, тъй като
интегрираната резултатна аналитична информация за всички аспекти на устойчивостта е
предпоставка за вземане на добри стратегически и оперативни решения в тази важна за развитието на Европейския съюз област. 4) Подходи за анализ и оценка на устойчивото развитие.
Подчертава се обективната връзка между развитието на икономиката и околната среда. Изхожда се факта, че човекът едновременно е и
цел, и средство за постигане на целта. 5)
Принципите за устойчивост в развитието. Те са:
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търпимост и поносимост (единство между социално развитие и околна среда); жизнеспособна и природосъобразна икономика (единство
между икономическо развитие и околна среда);
справедлив и разумен растеж, и намаляване на
социалното неравенство (единство между икономическо и социално развитие). Пресечната
област между трите аспекта формира концепцията за устойчиво развитие.
1. Анализ на нормативната уредба в България в
областта на околната среда
За пръв път научната същност на понятието
„екология” е формулирана от немския ученбиолог Е. Хекел през 1866 г. Екологията се
определя като наука за “взаимоотношението
между живите организми и средата, която ги
заобикаля.” [8].
Развитието на нормативната уредба в страната в областта на околната среда и нейното
опазване може да се разграничи на три етапа,
съобразно конкретните политически, икономически, социални и екологични условия в развитието на България.
Първият етап е характерен за последното
десетилетие на ХХ в., когато се приемат редица нормативни документи [3, 4, 6] поставящи
началото при решаване на екологични проблеми в България. Нормативната база има ретроспективен характер и е насочена към действия
за оценка на вече нанесени екологични щети.
Вторият етап е характерен за началото на
XXI в. и е свързан с хармонизиране на нормативната уредба в страната в областта на околната среда с тази на Европейския съюз във
връзка с преговорите за присъединяване на
България към него. Определя се правната същност на околната среда, на природните ресурси
и на опазването на околната среда [1]. Приетите нормативни документи са в съответствие
със счетоводните принципи, изискванията на
Закона за счетоводството и приложимите счетоводни за отчитане на разходите за опазване
на околната среда и на придобитите и използвани от предприятията активи [5]. Нормативна
уредба има определена превантивна насоченост [1, 2]. Вменява се задължение на предприятията да възстановяват околната среда за
причинени от тях щети, като разходите за това
са за тяхна сметка. Предприятията се задължават да предоставят информация, включително
собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на
случаи на причинени екологични щети. Така се
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създават правни условия за изготвяне и представяне на един бъдещ интегриран отчет за дейността на предприятията, който да съдържа интегрирана икономическа, екологична и социална информация.
Третият етап обхваща периода след 2007 г.
в условията на членство на страната в Европейския съюз. Нормативната база се хармонизира в съответствие с приетата от Европейската комисия „Стратегия Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Вниманието е насочено към ефективно прилагане на екологичното законодателство в страната като важен фактор при решаване на екологичните проблеми.
2. Подходи за анализ и оценка на устойчивото
развитие
Различните мнения и възгледи относно същността, предпоставките и движещите сили на
развитието са обективна предпоставка за разработка на различни подходи за анализ и оценка на напредъка или изоставането в областта
на устойчивото развитие. Тези подходи са:
2.1. Икономически подход
Икономическият подход е базиран на система от показатели, характеризиращи икономическото развитие на отделните страни и региони. Считаме този подход за ограничаващ, тъй
като информацията единствено за икономическото развитие не е достатъчна за измерване на
устойчивото развитие.
2.2. Екологичен подход
Националните счетоводни системи на страните-членки на Европейския съюз не създават в
достатъчна степен необходимата информация
за природните ресурси и тяхното изчерпване,
за разходите за контрол, опазване и възстановяване на природната среда. Европейската комисия представя стратегия за „зелено” счетоводство [10] както и счетоводни модели, насочени към изготвяне и представяне на екологични отчети, като напр. отчети за физическите
потоци на емисии във въздуха, вкл. на парникови газове, за потребление на материали, за
паричното изражение на разходите и таксите за
опазване на околната среда.
Екологичното „зелено” счетоводство може
да се базира на три различни подхода: 1) Подобряване на националния сметкоплан на страната чрез използване на синтетични счетоводни
сметки и прилежащи на тях системи от анали-
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тични сметки за отчитане на разходите за опазване и възстановяване на природната среда. Не
бива да се забравят иновативните идеи на бележития български учен в областта на счетоводството и стопанския анализ проф. Тотев,
който още през далечната 1976 г. фиксира насоките за разширяване на предмета на счетоводството и необходимостта от създаване на
счетоводна информация именно за разходите
за опазване на околната среда [11]. 2) Използване на различни счетоводни измерители за
създаване на комплексна счетоводна информация за определяне на значенията на различни
екологични показатели за анализ и оценка на
устойчивото развитие. Считаме, че по същество този подход в значителна степен се доближава до предходния подход. 3) Счетоводно отчитане на природните ресурси и създаване на
счетоводна информация за количеството и качеството на природните запаси и на потоците
от природни ресурси, необходими за осъществяване на дейността на предприятията.
Считаме, че екологичният подход би имал
ограничителен характер, ако не се използват
предимствата на екологичното счетоводство в
съчетание с икономическите и социални аспекти на устойчивото развитие.
2.3. Еколого-икономически подход
Подходът се базира на обективната връзка
между икономиката и околната среда, проявяваща се в използването и в последствие изчерпване на природните ресурси, влагани в дейността на стопанските субекти, както и в замърсяване на околната среда. Съвременните
еколого-икономически подходи са ориентирани
към промени в системите на националните
сметки на страните. „Европейската система от
сметки е основният инструмент както при изготвяне на икономическата статистика на Европейския съюз, така и при изчисляването на редица икономически показатели. Европейският
съвет призова Европейският съюз и държавитечленки да включат в националните си сметки
ключовите аспекти на устойчивото развитие.
Националните сметки ще бъдат следователно
допълнени с интегрирано еколого-икономическо отчитане, което предоставя напълно последователни данни.” [9].
2.4. Социално-екологичен подход
Основава се на системния подход и на връзката между благосъстоянието на хората и екосистемите. Подходът предполага както отчита-

не на всички разходи, извършени за развитие
на хората (социален аспект) и на екосистемите
(екологичен аспект), така и разпределение на
тези разходи и на получените ползи от тяхното
извършване.
2.5. Комбиниран подход
Подходът се базира на използване на система от показатели в трите аспекта на устойчивото развитие-икономически, екологичен и социален. Считаме подобен подход за изчерпателен,
тъй като реално може да се анализира и оцени
напредъка или изоставането в устойчивото развитие на страните и регионите.
3. Система от показатели за анализ и оценка на
устойчивото развитие
Разкриването на връзките между икономическите, екологичните и социални аспекти на
развитието налага необходимостта от разработване и използване на система от показатели
за анализ и оценка на моментното състояние,
напредъка и перспективите за устойчиво развитие. Считаме, че системата от икономически,
екологични и социални показатели следва да
отговаря на определени изисквания. Те са: 1)
да осигурява пълна, ясна, точна, достоверна и
своевременна информация на макро-и микрониво в областта на устойчивото развитие; 2)
правилен избор на показатели, въз основа на
подходящи критерии; 3) ясна, достъпна и надеждна методология за определяне на значенията на показателите; 4) формиране на висококвалифициран и компетентен състав от сътрудници на регионално и национално равнище за
анализ и оценка на устойчивото развитие.
3.1. Икономически показатели
Икономическите показатели за анализ и
оценка на икономическия аспект на устойчивото развитие могат да се разграничат на макрои микроикономически.
Обобщаващ самостоятелен макроикономически показател за анализ и оценка на дейността е брутният вътрешен продукт на страната.
Значението на показателя кумулира добавената
стойност от всички стопански дейности в държавата, които имат парично изражение, поради
което той е измерител на резултата от функционирането на пазарната икономика.
Растежът на брутния вътрешен продукт е
базов макроикономически показател за анализ
и оценка на ефективността на икономиката на
национално и европейско равнище. Но величи113
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ната на показателя не измерва екологичните и
социални аспекти на устойчивото развитие.
Констатира се „необходимостта от допълване
на брутния вътрешен продукт с показатели,
обхващащи други икономически, социални и
екологични въпроси, от които изключително
зависи благополучието на хората” [9], тъй като
той „няма за цел да измерва точно икономическия и социален напредък в по-дългосрочен
план и по-специално капацитета на обществото
да се справя с проблемите във връзка с изменението на климата, ефикасното използване на
ресурсите или социалната интеграция.” [9].
Възможни са различни подходи за допълване
на брутния вътрешен продукт: 1) формиране на
общ показател за величината на брутния вътрешен продукт в единство със здравеопазване и
образование (напр. индекс на човешкото развитие за анализ и оценка на благосъстоянието на
населението чрез измерване на нивото на
грамотност,
степента
на
образование,
очакваната продължителност на живота и др.);
2) интегриране на икономическите показатели с
тези за измерване на социалните и екологични
аспекти за оценка на благосъстоянието на
страните; 3) формиране на система от екологични показатели за анализ и оценка на напредъка в областта на опазването на околната
среда и конкретно за екологосъобразно взаимодействие между обществото и природата.
Критичният анализ на прилаганите подходи
за допълване на брутния вътрешен продукт
недвусмислено показва, че се дава приоритет
на отделни групи показатели. Считаме за необходимо разработване на система от свързани
помежду си показатели за комплексен анализ
на всички аспекти на устойчивостта в развитието на страните-икономически, екологичен и социален. И на тази основа подбор на ключови
показатели за анализ на аспектите на устойчивото развитие на микрониво, т.е. на ниво предприятия от стопанската практика.
Микроикономическите показатели могат да
се групират в следните насоки: 1) финансови
показатели, в т.ч. за финансова стабилност,
финансови резултати, ефективност, парични
потоци, ликвидност, обръщаемост на активите
и др.; 2) нефинансови показатели, в т.ч. за
анализ на отношенията с клиентите, персонала
и др.; 3) показатели за анализ на вътрешните
бизнес процеси.
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3.2. Екологични показатели
Като показатели за анализ и оценка на екологичния аспект на устойчивостта в развитието
могат да се използват т.нар. „въглероден отпечатък” и „екологичен отпечатък”.
На съвременния етап се налага необходимостта от разработване на обобщаващ показател за екологичното състояние. Такъв показател може да бъде индексът за екологичното
състояние, чието значение отразява замърсяването и останалите щети нанесени от хората и
бизнеса върху околната среда. Индексът следва да се базира на правилно подбрани ключови
елементи, характеризиращи състоянието на
околната среда, като напр.: 1) изменение на
климата и използване на енергията; 2) състояние на природата и биоразнообразие; 3) замърсяване на въздуха и неговото отражение върху
здравето на хората; 4) използване и замърсяване на водата; 5) използване на ресурсите и генериране на отпадъци. Съвременните условия,
в които се развива бизнеса и въздейства върху
околната среда, налагат необходимостта от
допълване на индекса на екологичното състояние с обобщаващ “широкообхватен показател
за нейното качество, като напр. посочва броя
европейски граждани, живеещи в здравословна
среда.” [9].
3.3. Социални показатели
Показателите за анализ на социалния аспект
на устойчивостта могат да се групират в насоките: 1) борба с бедността; 2) демографски
промени; 3) образование, обучение и обществена информираност; 4) здравеопазване; 5)
насърчаване на устойчивото развитие на населените места.
Първата група показатели обхваща: коефициент на безработица; коефициент на бедност;
дълбочина на бедността; относителен дял на
разходите на домакинствата за храна и др.
Показателите, характеризиращи демографските промени са: 1) за брой, структура и възрастова структура на населението; 2) за раждаемост (коефициенти на раждаемост, плодовитост, фертилност; среден брой живородени
деца от една жена и др.); 3) смъртност (коефициенти на обща, преждевременна и детска
смъртност, и др.); 4) естествен прираст на населението; 5) средна продължителност на живота; 6) миграция на населението; 7) демографско заместване.
Показателите, характеризиращи равнището
на образование, обучението и обществената
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информираност могат да се групират в насоките: 1) грамотност на населението на възраст
над 15 години; 2) дял на разходите за образование от брутния вътрешен продукт; 3) обучение през целия живот; 4) човешки капитал.
Показателите в областта на здравеопазването могат да се групират в насоките: 1) основна
хигиена; 2) достъп до безопасна питейна вода;
3) хранителен статус на децата; 4) съдържание
на потенциално опасни химически вещества в
храната; 5) здравен статус; 6) очаквана средна
продължителност на живота.
Показателите за устойчивост на населените
места могат да се групират в две насоки: 1)
площ и население на регулирани и нерегулирани селища; 2) инфраструктурни разходи на човек от населението.
Значенията на социалните показатели са основа за сравнителен анализ както на времевите
колебания и тенденции на резултатите, постигнати от страните и региони в социалния аспект
на устойчивото развитие, така и за динамичен
анализ на социалния елемент и определяне на
влиянието на факторите върху напредъка или
изоставането в тази важна област на устойчивостта в развитието на регионите, страните и
Европейския съюз.
Изводи и препоръки
Системата от показатели за анализ и оценка
на устойчивото развитие непрекъснато се обогатява и усъвършенства. Тя следва да предоставя своевременна, пълна и достоверна информация за вземане на комплексни решения в
икономически, екологичен и социален аспект.
Критичният анализ на съвременните подходи
и показатели за анализ и оценка на устойчивото
развитие налага определени изводи. Те са: 1)
Необходими са действия за екологизиране на
съзнанието и поведението както на отделните
хора (единство между екологичен и социален
аспект), така и на субектите от реалния бизнес
(единство между екологичен и икономически
аспект); 2) Необходим е нов подход за измерване на социалния и екологичен напредък; 3)
Налице е потребност от законодателни промени по отношение на съдържанието на годишния
финансов отчет и конкретно във връзка с разширяване кръга на предприятията, изготвящи
годишен отчет за дейността. В тази насока
следва да се помисли и за съставяне от предприятията на интегрирани отчети, съдържащи
както икономическа, така и екологична, и социална информация, като напр. информация за

потреблението на енергия, генерирането и третирането на отпадъци, за природния капитал и
промените в различните видове природни ресурси и запаси, за паричното изражение както
на нанесените, така и за предотвратените щети
на околната среда. Регламентирането на единен отчет за дейността, включващ икономическото, екологично и социално състояние и развитие на бизнес субектите, е обективна предпоставка за едновременно изготвяне и представяне на икономическа, екологична и социална
информация. По този начин се преодолява неравномерното представяне на информация за
различните аспекти на устойчивото развитие; 4)
възниква необходимост от приемане на правна
рамка за екологично „зелено” счетоводство; 5)
следва да се разработи методология за определяне на стойността на продуктите и услугите на
микрониво във връзка с екосистемите. Повод
за размисъл е формирането на методология за
счетоводно отчитане на тези продукти и услуги;
6) и един, на пръв поглед не толкова важен
проблем, свързан с липсата на еднозначно определение за грамотност на населението. В
настоящите условия на глобализация, движение
на хората и повсеместно използване на съвременните информационни и комуникационни
технологии съдържанието на показателя за
грамотност значително се разширява и изменя.
Нашето убеждение е, че при анализа и оценката на социалния аспект на устойчивото развитие определено място заемат показателите за
компютърна и езикова грамотност на населението.
В заключение може да се обобщи, че „целта
е да се разработят показатели, които са максимално близко до непосредствените информационни потребности на хората, измервайки в
частност напредъка в постигането на социалните, икономически и екологични цели по устойчив начин.” [9].
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MODERN APPROACHES FOR ANALYSIS AND APPRAISAL OF THE INTERACTION
BETWEEN ENVIRONMENT AND ECONOMY
Rositsa Ivanova
University National and Word Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The European Union’s policy on stable development is based on the objective symbiosis between the economic
development, the social justice, the development of business conformable to ecology, preservation and improvement of the environment quality. In the harmony of economic, social and natural development of business considerably growls the necessity of formation of effective relation between the information about the environment and
the information about the countries` economic growth, the regions and the economy worldwide in general. The
European Union’s strategy on development of the environment as an important element of the stable development
poses two main problems, which are to be solved on political level. First comes the problem on formation of uniform policy on the environment in relation to the economy development. The second problem is about the effective incorporation of the ecological policy with the general policy of the Union. In this way can be solved various
ecological problems related to changes in climate, stable transport, nature and biological diversity, the health of
people and environment, the use of natural resources and the waste management. The necessities of qualitative
information and formation of uniform policy on the environment lead to the objective conclusion about the necessity of discussion and adoption of a system of ecological indexes for analysis, appraisal and prognostication of
various elements of it. This makes possible the implementation of a detailed and profound analysis on macro-, as
well as on micro-level of the stable development.
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КОРПОРАТИВНАТА НЕФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ: ИЗРАЗ НА СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКА И ЕКОЛОГИЧНА АНГАЖИРАНОСТ НА БИЗНЕСА
КЪМ ОБЩЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
Борислав Боянов
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Разработката има за цел да представи същността, структурата и обхвата на т.нар. „корпоративни нефинансови отчети” на големи мултинационални корпорации от различни икономически сектори, съдържащи преди
всичко нефинансова информация за постигнатите резултати по икономия на ресурси, екологосъобразно производство, поети ангажименти към определени социални групи и към обществото като цяло. Корпоративната
нефинансова отчетност се разглежда като ключов елемент за постигане на корпоративна прозрачност спрямо
всички заинтересовани страни - вътрешни и външни потребителски групи на информация. С помощта на този
тип отчетност се установяват постигнатите резултати от предварително заявените ангажименти и отговорности
в бизнес програмата за устойчиво развитие, изразяваща се в нарастване на общественото благосъстояние,
социална справедливост и екологична стабилност. От гледна точка на вътрешните цели на всяко предприятие,
информацията в нефинансовите отчети се използва като потенциален фактор за въздействие върху поведението на настоящите и бъдещите инвеститори, допринасящ за повишаване търсенето на акции, а оттам и нарастването на капиталовата база и създаването на възможности за разширяване мащабите на дейността. Разгледани са най-новите насоки за съставяне на отчети за устойчиво развитие, публикувани в началото на декември
2011 г. от организацията „Глобална инициатива за отчетност (GRI)”. Изразява се становището, че утвърждаването и широката приложимост на единните стандарти за устойчиво развитие ще осигурят яснота, надеждност и
сравнимост на информацията, а това ще удовлетвори в по-голяма степен всички заинтересовани лица.
Ключови думи: устойчиво развитие, нефинансова отчетност, ангажираност, стандартизация.
Key words: sustainable development, non-financial reporting, commitment, standardization.

Увод
В най-общ план устойчивото развитие представлява глобална стратегия за дългосрочно
развитие, породена от бързо нарастващия разрив между планетарната ограниченост на ресурсите и удовлетворяването на човешките
потребности. Понятието „устойчиво развитие” е
формулирана за първи път през 1987 г. в доклада „Нашето общо бъдеще” от Световната
комисия по околна среда и развитие, поизвестна като „Комисията Брундланд”. Основната цел е все по-пълно удовлетворяване на
потребностите на настоящото поколение, но и
осигуряване на възможности за висок жизнен
стандарт на бъдещите поколения. Под въздействието на динамична съвкупност от фактори се
очертават обхвата и основните компоненти на
устойчивото развитие - обществото, икономиката и околната среда, както е показано на
фиг. 1.
Концепцията за устойчиво развитие намира
приложимост на различни нива - глобално, регионално, национално, както и на микро равнище, обхващащо поведението на отделните
стопански субекти (домакинствата и бизнеса).

УСТОЙЧИВО РАЗВИ ТИЕ

ОБЩЕСТВ О

ИКОНО МИКА

ОКОЛНА
С РЕДА

Фиг. 1. Компоненти на устойчивото развитие

В настоящата разработка се разглеждат политиките, мерките и действията, които се разработват, прилагат и оповестяват публично от
бизнес-организациите и по-конкретно от големите предприятия и мултинационални корпорации. Въвежда се термина „корпоративна нефинансова отчетност” с който се обозначава целия процес по наблюдаването, събирането,
систематизирането, изготвянето и представянето от предприятията на специални отчети, съдържащи обобщена информация, с предимно
нефинансов характер, доказваща постигнатите
резултати за определен отчетен период в следните три направления:
- икономически просперитет;
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-

социална справедливост;
опазване на околната среда.

1. Същност и съдържателна страна на нефинансовата отчетност
1.1. Същност и разновидности на нефинансовите отчети
На пръв поглед бизнеса, предприемаческия
дух и стремежа за максимизиране на постигнатите резултати от дейността на предприятията
са в противовес със социалната и екологична
ангажираност и етичното поведение. И в това
няма нищо изненадващо, тъй като се получава
сблъсък на антагонистични интереси - от едната страна са предприемачите, организиращи
стопанската дейност с цел печалба, а от другата страна са домакинствата, потребителите,
които целят задоволяване на неограничените
потребности, стабилен и устойчив ръст на качеството на живота, постигане на социално
равенство и справедливост и опазване на околната среда. Но в съвременния свят, комплексните и динамични обществено-икономически
отношения, налагат отвореност, гъвкавост и
отговорност в действията и поведението на
бизнеса. Необходимостта от публично оповестяване на положените усилия и постигнатите
резултати от предприятията налагат разработването и прилагането на определена система за
нефинансово отчитане.
В специализираната литература корпоративната нефинансова отчетност кореспондира с
понятията „отчет за устойчивото развитие”,
„социален отчет”, „екологичен отчет”, „отчет
за корпоративната устойчивост” и др. Това
терминологично разнообразие е породено от
факта, че системата на нефинансовото отчитане е сравнително нова, все още няма утвърдени традиции, единни и общоприети принципи и
правила. Текущото състояние показва, че от
страна на предприятията се използват не само
различни наименования, а и практики като:
- изготвяне и представяне на самостоятелен нефинансов отчет;
- представяне на нефинансова информация в приложенията към финансовите
отчети;
- публикуване единствено на финансови
отчети и пояснителни бележки към тях.
Изборът на дадена практика за публикуване
на информация за социалните и екологични
ангажименти на предприятието е резултат от
определен процес на вземане на решение, в
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който основно значение има анализа „ползиразходи”. В определени случаи усилията и разходите, които трябва да направи предприятието, за да събере, анализира и оповести информация за получените резултати по икономия на
ресурси, ограничаване на вредни емисии, редуциране консумацията на вода и енергия, предоставяните социални пакети на персонала,
участието в обществено полезни дейности и
др., се оказват икономически необосновани, а
и получената информация е несъществена. В
крайна сметка при избора на конкретна практика водещи са показателите за размера на предприятието, като брой наети лица, реализирани
приходи, притежавани активи, териториален
обхват, пазарен дял. На базата на тези критерии може да обобщим, че за големите мултинационални корпорации е напълно приложимо
и дори задължително изготвянето на самостоятелни нефинансови отчети, докато малките и
средни предприятия, функциониращи на територията на дадена държава могат да си позволят облекчена форма на отчитане.
1.2. Структура и съдържание на нефинансовите отчети
Нефинансовите отчети на мултинационалните корпорации обикновено са структурирани по
следния начин:
- изявление на ръководството по отношение на целите и стратегията;
- профил на предприятието - наименование, юридическа форма, организационна структура, териториален обхват на
извършваната дейност, иновации, притежавани търговски марки, продукти, получени отличия и награди;
- параметри на отчета - отчетен период и
цикъл, определяне на обхвата и ограничителните условия на съдържащата се
информация;
- управление, ангажираност и обвързаност
- включва управленска структура и механизъм за вземане на решения, потенциални потребители на информация,
списък на групите заинтересовани лица,
към които предприятието следва да поеме ангажименти.
Необходимо е да се подчертае, че въпреки
нефинансовия си характер, отчетите за устойчиво развитие съдържат и финансова информация, която позволява изчисляването на определени показатели, част от които попадат в
приложното поле на финансово-стопанския
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(бизнес) анализ, а други имат по-широк обхват.
Сред добрите практики е групирането на информацията в два раздела:
- информация за преките финансови въздействия от възприетата инициатива за
устойчиво развитие, която показва извършените разходи за екологични и социални дейности и да улавя свързаните с
тях ползи;
- информация за косвеното въздействие
на предприятието върху екологичната и
социална среда.
По отношение на съдържателната страна на
разглежданите отчети се открояват три основни
направления, а именно:
1. Икономическо - показва как предприятието влияе на икономическата система, в
която функционира, както и въздействието, което оказва на заинтересованите
страни.
2. Социално - адресирано е до социалните
структури, върху които предприятието
въздейства чрез своята дейност. Тук се
представят постигнатите резултати в
следните области: защита на човешките
права, осигуряване на условия за полагане на достоен и честен труд, провеждане на обучения и допълнителни квалификации, съответствие с обществения
интерес, превенция на корупцията, грижа за живота и здравето на клиентите,
лоялна маркетингова политика и информиране на потребителите.
3. Екологично - дава информация за въздействието на предприятието върху екосистемите, биоразнообразието, въздуха,
водата и земята.
2. Измерване и оценяване на получените нефинансови резултати
2.1. Измерване на нефинансовите резултати
Както стана ясно, нефинансовото представяне обикновено се свързва с влиянието, което
предприятията чрез своята дейност оказват
върху социалната и околната среда. За да може да се управлява това влияние се разработват и прилагат определени количествени и качествени индикатори. В съответствие със съдържанието на нефинансовите отчети, тези
показатели се подразделят на три групи - икономически, социални и екологични. Те задължително следва да бъдат добре обосновани,
надеждни, и сравними с показателите на други

предприятия, както и с тези на самото предприятие от минали отчетни периоди.
Нефинансовото отчитане следва да бъде
правдоподобно. Това позволява и извършването
на надежден контрол. А когато има контрол,
тогава и информацията е значима и достоверна.
2.2. Съдържание на системата и процеса на
оценка
Актуалността на системата за оценка зависи
от нейните проектанти, от съответните длъжности лица, натоварени с тази работа. Характерното в случая е, че системата не е изградена на базата на някакви законови регулации, а
въз основата на съществуващите принципи,
правила и критерии, предлагани от някоя от
стандартоопределящите организации, оценени
като приложими от „дизайнерите” на системата. В групата на т.нар „дизайнери” на системата се включват различни специалисти от областта на социалните и природните науки.
Крайният продукт от тяхната работа може да
бъде авторски и индивидуален за всяко предприятие, представен под различна форма: индивидуална система, отчет или качествена скала,
сертификат или табелка, които могат да бъдат
използвани от заинтересованите лица, за да
разберат нефинансовите резултати на предприятието.
2.3. Основни правила, принципи и насоки за
нефинансово отчитане
Съществуват множество и разнообразни
правила за поведение и стандарти, разработвани от правителствени и неправителствени организации, отделни индустрии и предприятия. Тук
са представени в синтезиран вид най-широко
разпространените принципи и насоки, както и
организациите, които ги разработват и публикуват, а именно:
1. Глобален договор на Организацията на
обединените нации (ООН) - приет е през
1999 г. и съдържа 10 принципа систематизирани в четири групи - човешки
права, трудови стандарти, околна среда
и борба с корупцията.
2. Насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
за мултинационалните предприятия препоръки под формата на принципи и
стандарти, изготвяни от правителствата
и адресирани към мултинационалните
предприятия, обхващащи девет области
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на бизнес-поведение: заетост и индустриални отношения, човешки права,
околна среда, разкриване на информация, борба с подкупите, интереси на
потребителите, наука и технологии, конкуренция и данъчно облагане.
3. Напътствия за отчитане на Глобалната
инициатива по отчитане (GRI), които определят принципите и показателите, които организациите могат да използват при
измерването и отчитането на своите
икономически, екологични и социални
резултати.
4. Международно признати и утвърдени
стандарти за устойчиво развитие като
ISO14000, SA8000, ISAE3000, AA1000
и др.
Всеки от горепосочените набор от принципи
и насоки за отчитане на устойчивото развитие
има пряко отношение и върху изграждането на
адекватен и функциониращ счетоводен модел
за идентифициране, обхващане и счетоводно
признаване на направените разходи, свързани с
всеки един от компонентите на устойчивото
развитие. Очертават се концептуалната рамка и
основните принципи на нефинансовото отчитане, спазването на които гарантира високо качество и коректност пред широката публика.
В определени случаи, в зависимост от потребностите им, големите компании разработват
свои индивидуални счетоводни модели за оценка на устойчивото развитие. Типичен пример е
моделът за оценка на устойчивото развитие
(Sustainability Assessment Model) на Бритиш
Петролиум, най-големият производител на петрол и газ в света. Моделът се състои от четири
етапа, базирани на подхода за счетоводно обхващане на всички разходи в парични единици,
като на всеки етап се оценяват приносите на
проектите и дейностите, включени в Програмата за устойчиво развитие на компанията.
3. Въздействието на нефинансовите отчети
върху инвеститорите и останалите заинтересовани страни
Публичното оповестяване на отчетите за устойчивото развитие през последните години
придоби огромна популярност. Желанието за
прозрачност и информираност на заинтересо-
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ваните лица и на обществото е инициирано от
възможността за привличане на нови инвеститори и акционери. А това означава привличане
на допълнителни капитали и създаване на възможности за реализация на нови проекти.
Сред страните със силно развити икономически отношения висока оценка за дейността си
получават предприятията, които оповестяват
информация за дейността по социално отговорно инвестиране като:
- социално отговорното инвестиране насочва към професионално управлявани
портфейли, формирани на базата на социално отговорни критерии. Въз основа
на тези критерии се изграждат и съответните индекси, с помощта на които се
оценяват портфейлите на отделните
компании. Сред водещите индекси са:
Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
FTSE4Good, KLD Domini 400;
- в областта на потребителските стоки популярност придобиха схемите за сертифициране, като подход за постигане на
по-високи икономически, социални и
екологични
стандарти.
Сред
найизвестните в тази област са: Fair Trade,
Rainforest Alliance, Utz Kapeh, Recycling;
- медийни награди - Fortune 500. Most
Accountable Companies; Fortune. “Most”
and “Least” Admired Companies; The
Observer. Top Good Companies Guide.
Както беше посочено, нефинансовата отчетност дава възможност на бизнеса за постигане
на прозрачност при представянето на нефинансовите аспекти на дейността. А това неминуемо рефлектира положително върху обществената репутация и доверие в предприятието. В
подкрепа на това твърдение са и резултатите от
„доклада Мейс”, изготвен от Корпоративната
социална комисия към правителството на Австралия през 2003 г. Докладът показва, че компаниите които интегрират дейности за устойчиво развитие имат по-ниско рисков профил, като
същевременно се повишава стойността на тяхната търговска марка и репутация. На фиг. 2
са показани движещите сили и връзките между
корпоративните дейности за устойчиво развитие и стойността за акционерите [1].
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намаляване ролята на
регулаторните органи

популяризиране на
марката и засилване на
доверието

нови възможности за
бизнес

управление на избора

подобряване на
връзките със
заинтересованите
лица

намаляване на
разходите

тясно сътрудничество
с бизнес партньорите

фактори,
добавящи
стойност за
акционерите

понижаване на
оперативния и
стратегически риск

повишаване на
потребителската
лоялност и на
продажбите

по-добър достъп на
капитал на по-ниска
цена

Фиг. 2. Фактори, оценявани от акционерите в процеса на вземане на решение за инвестиране

Експертите и финансовите анализатори отдавна наблюдават разминаване между общата
стойност на компанията, измерена в цената на
акциите и стойността на активите. За да се
коригира информационната асиметрия, която
съществува между мениджърите и инвеститорите се налага по-гъвкаво управление на стойността на компанията и адекватно улавяне на
пазарните промени. Според привържениците на
това мнение сегашния режим за оповестяване
на информация подчертава постигнатите финансови резултати от миналото, но не може да
ориентира инвеститорите за бъдещите перспективи. Пред масовото прилагане на нефинансовото отчитане и въвеждането на нови форми на
оповестяване все още стоят редица пречки,
които могат да се обособят в три групи:
- липса на съпоставимост на данните компаниите от отделните сектори оповестяват различна по обем и съдържание
информация;
- липса на яснота и надеждност на данните - информацията в повечето случаи е
хаотично представена, малка по обем и
отразява преди всичко позитивните тенденции, което създава пречки при оценяването на компанията от инвеститорите;
- ограничен период от време и ресурси.
Тези ограничения са и емпирично доказани
от направеното изследване през 2008 г. от The
Boston College Center for Corporate Citizenship,
USA [2]. Разгледани са нефинансовите отчети и
корпоративни практики за оповестяване на ин-

формация на 50 американски компании от 5
икономически сектора. Проведени са експерименти на над 1000 инвеститора. Резултатите
потвърждават вече посочените пречки и затруднения.
Изводът, който може да се направи е, че
трябва да се установи вида на информацията,
която е най-желана от инвеститорите и какъв
ефект ще окажат подобряването на съпоставимостта, яснотата и надеждността на информацията, както и времевия период върху вземането на решения.
4. Стандарти на GRI. Насоки за „устойчива
отчетност”
През последните няколко години значително
нарастна интереса на различни социални групи
към екологичното, социалното и етичното
представяне на компаниите. Широка приложимост придобиха разработваните насоки за отчитане на устойчивото развитие на американската фондация „Глобална инициатива по отчитане (GRI)”. От 1997 г. до сега тази фондация
разработва и публикува т.нар. „Напътствия за
отчитане”, които определят рамката, принципите и показателите, които организациите могат
да използват при измерването и отчитането на
своите икономически, екологични и социални
резултати. GRI непрекъснато работи за подобряването и разпространяването на напътствията, които са свободно достъпни за обществеността. Понастоящем тези принципи са се превърнали в международен стандарт, който се
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прилага доброволно от около 1800 предприятия от цял свят. През 2011 г. стартира последната версия на третото поколение „напътствия”, по известни като „G3.1 Sustainability
Reporting Guidelines”. В тях са залегнали следните принципи на нефинансово отчитане:
1. Изключителност.
2. Същественост.
3. Отзивчивост.
4. Всеобхватност
на
заинтересованите
страни.
5. Пълнота.
6. Представяне на устойчивото развитие в
по-широк контекст.
Четвъртата генерация на „Напътствията за
отчитане” е в процес на разработване и се
очаква да бъде официално публикувана през
май 2013 г. Целите, които си поставят от GRI
са цялостност и завършеност на новите стандарти, които да бъдат в съответствие с новите
концепции, тенденции и инструменти, използвани в глобален мащаб от предприятията.

Заключение
Утвърждаването на нефинансовата отчетност изисква полагането на редица усилия,
както по отношение на формалната структура
и изисквания към отчетите, така и от гледна
точка на приложимите правила и принципи.
Необходимо е да се вземат генерални решения
и да се приемат глобални стандарти за нефинансово отчитане, базирани на принципи и диференцирани на две нива - за големите корпорации и за средните и малки предприятия.
Предприемането на тази голяма крачка ще издигне статута на нефинансовата отчетност като
надежден инструмент за идентифициране, оценяване и управление на социалния и екологичен риск в полза на стабилността и бъдещите
постижения на дългосрочната стратегия за устойчиво развитие.
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CORPORATE NON-FINANCIAL REPORTING: EXPRESSION OF SOCIO-ECONOMIC
AND ENVIRONMENTAL COMMITMENT OF BUSINESS TO SOCIETY AND
THE ENVIRONMENT
Borislav Boyanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The study aims to present the nature, structure and scope of the so-called "corporate non-financial reports" of
large multinational corporations from various economic sectors, containing mainly non-financial information results
in savings of resources, environmentally sound production, commitments to certain social groups and society as a
whole. Corporate non-financial reporting is seen as key to achieving corporate transparency to all stakeholders internal and external user groups of information. With this type of reporting are established results of prior commitments and responsibilities stated in the business program for sustainable development, expressed increase in
social welfare, social justice and environmental sustainability. In terms of internal purposes of each enterprise,
non-financial information in reports is used as a potential factor to influence the behaviour of current and future
investors, contributing to increased demand for shares and hence increase the capital base and create opportunities for expanding the scale of activity. The latest guidelines for compiling reports on sustainable development,
that are published by the organization “Global Reporting Initiative (GRI)” in early December 2011, are reviewed.
Expressed the opinion that the promotion and wider applicability of uniform standards for sustainable development
will provide clarity, reliability and comparability of information – and that in greater extent will satisfy all stakeholders.
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УСТОЙЧИВО ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Ивета Николова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Представено е Съобщението на Европейската комисия (ЕК) до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно енергийната ефективност, чрез което
голяма част от ключовите действия в новия план за енергийна ефективност се трансформират в задължителни
мерки за страните-членки на ЕС. Най-евтина е енергията, която не се потребява. Планът за енергийна ефективност, представен на 08.03.2011 г. от ЕК, предлага редица мерки за енергийна ефективност, които следва
да се прилагат във всички сектори на икономиката с цел постигане на допълнителни икономии от енергия.
Стратегията „Европа 2020“ предвижда 20% намаляване на очакваното потребление на енергия в ЕС до 2020 г.
Разгледани са целите и задачите на създадения Световен съвет по устойчиво зелено строителство (World Green
Building Council - WGBC). Обсъдени са резултатите от първата Световна седмица за зелено строителство, организирана от WGBC, и от първата годишна конференция на WGBC в София – Sustainability Forum Sofia, на
29.09.2011 г. с участието на българския еврокомисар Кристалина Георгиева, министри, международно признати лектори и гости, ключови представители на бизнеса, научните среди и политиката. По данни на WGBC
строителната индустрия е отговорна не само за ¼ от въглеродните емисии в световен мащаб, но и за изчерпване на 50% от ресурсите годишно. Известно е, че 85% от общите разходи на една сграда са по време на експлоатацията й. Именно затова потенциалът за повишаване качеството на живот и за намаляване на експлоатационните разходи чрез политики и стимули за устойчива градска среда е много голям. „Устойчиво зелено
строителство” не означава „озеленяване”, а опазване на околната среда и постигане на енергийна ефективност,
т.е. равнопоставеност между екология, икономика и социално-културни аспекти.
Ключови думи: устойчиво зелено строителство, енергийна ефективност, екология.
Key words: sustainable green building, energy efficiency, ecology.

Увод
Темата за същността, целите и реализацията
на устойчивото строителство е много интересна и модерна не само за инженерите и архитектите, а и за икономистите. 2010 г. беше
специална за сектора на енергийната ефективност и изобщо за новия клон на икономиката,
наречен „зелена индустрия”. Европейският съюз (ЕС) прие нови правила за сградите, които
целят уеднаквяване на контрола в цяла Европа,
поставяне на две големи цели – значително ограничаване на основния разход в сградите за
енергия и намаляване на произтичащите от нея
емисии парникови газове и най-вече на отделяния при изгарянето СО2. Най-евтина е енергията, която не се потребява. Обратното броене за
постигане на целта на ЕС за 20% повишаване
на енергийната ефективност до 2020 г. започна.
Прогнозите обаче показват, че при съществуващото статукво, ЕС би постигнал тази цел наполовина, т.е. само 10% повишаване на енергийната ефективност.
1. Планът на ЕК за енергийната ефективност
За да се навакса закъснението при постигане на целта на ЕС - 20% повишаване на енергийната ефективност до 2020 г., ЕК предложи

нов план, който съдържа мерки за активизиране на държавите-членки за по-ефикасно използване на енергията – от нейното преобразуване,
през нейното разпределение до крайното й
потребление. Еврокомисарят по въпросите на
енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Целта на
нашето предложение е да направим ежедневното използване на енергия по-ефикасно и да
подкрепим гражданите, обществените органи и
предприятията с цел по-добро управление на
енергийното им потребление, което би следвало също да доведе до намаляване на разходите
за енергия. Така ще бъде създаден значителен
потенциал за разкриването на нови работни
места в целия ЕС.”.
Предлаганите от ЕК 6 мерки са амбициозни.
Тук ще се спрем на 2 от тях:
а) Енергоразпределителните предприятия и
дружествата за търговия с енергия на
дребно ще бъдат задължени посредством
въвеждане на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) да реализират ежегодни
икономии от 1,5% от обема на своите
енергийни продажби сред крайните потребители на енергия. Друга възможност
е държавите членки на ЕС да предлагат
различни механизми за спестяване на
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енергия, като например програми за финансиране или доброволни споразумения,
които ще доведат до същия резултат, но
няма да налагат задължаване на енергийните дружества;
б) Общественият сектор ще даде пример:
обществените органи ще насърчават пазарната реализация на енергоефективни
продукти и услуги, след като бъдат законово задължени да закупуват енергоефективни сгради, продукти и услуги.
Освен това, те ще трябва да намалят допълнително консумацията на енергия в
собствените си помещения, като всяка
година извършват задължителни ремонтни дейности, обхващащи най-малко 3%
от общата разгъната застроена площ
(РЗП).
Новият план за енергийна ефективност на
ЕК беше продиктуван от актуалните призиви за
действие, отправени от Европейския съвет на
04.02.2011 г., от Съвета по енергетика на
10.06.2011 г. и от Европейския парламент. За
да се справи с голямото предизвикателство за
20 % повишаване на ЕЕ до 2020 г., на
08.03.2011 г. ЕК представи нов план за ЕЕ с
редица мерки в него за прилагането им във
всички сектори на икономиката, с цел постигане на допълнителни икономии на енергия. Нещо повече, голяма част от предложените ключови действия в плана за ЕЕ бяха трансформирани в задължителни мерки. Това предложение
се основава на съществуващите вече директиви
за комбинираното производство на енергия и
енергийните услуги, като ги обединява в широкообхватен правен инструмент. В съобщението
е предвидено през 2014 г. ЕК да оцени постигнатия напредък по отношение на 20% повишаване на ЕЕ до 2020 г. и при необходимост да
направи допълнително законодателно предложение за определяне на задължителни национални цели за ЕЕ на всяка една страна членка
на ЕС.
2. Световен съвет за устойчиво зелено строителство – цели и задачи
Темите „Устойчиво зелено строителство” и
„Устойчива зелена икономика” имат огромно
значение в глобален мащаб. Те са теми, цели и
задачи на създадения Световен съвет за зелено
строителство (World Green Building Council WGBC). По данни на WGBC строителната индустрия е отговорна не само за ¼ от въглеродните емисии в световен мащаб, но и за изчерп124

ване на 50% от ресурсите годишно. Известно
е, че 85% от общите разходи на една сграда са
по време на експлоатацията й. Затова потенциалът за повишаване качеството на живот и за
намаляване на експлоатационните разходи чрез
политики и стимули за устойчива градска среда
е много голям. „Устойчиво зелено строителство” не означава „озеленяване”, а опазване на
околната среда и постигане на ЕЕ, т.е. равнопоставеност между екология, икономика и социално-културни аспекти.
Световният съвет за зелено строителство е
най-голямата международна организация, посветила дейността си на устойчивото развитие.
Член на този съвет може да стане само една
организация от всяка държава, доказала своята
компетентност и потенциал. Мисията на зелените съвети е трансформирането на строителния сектор в устойчив сектор, като част от зелената икономика. Важни инструменти за налагането на устойчивите практики са сертификационните системи.
3. Конференцията „Зеленото строителство –
устойчив път за постигане на енергийна ефективност и икономически растеж”, София,
07.10.2010 г.
Конференцията е първата и най-важна стъпка в областта на устойчивото строителство у
нас, затова тя беше проведена на високо правителствено ниво с представители на 200 български и чуждестранни фирми, с организационната подкрепа от Американската търговска камара и Търговската служба към посолството
на САЩ в България. Известно е, че инвеститорите от Западна Европа и САЩ строят зелени
сгради, тъй като това има голям икономически
смисъл. Ето какво е състоянието на сградния
фонд у нас: 3 700 000 жилища, от които
96,5% са частни; 65% са в градовете и са
предимно кооперации. Голяма част от жилищата са строени между 1960 г. и 1980 г. и са с
ниска ЕЕ. Общият брой на жилищните кооперации е около 80 000, в които има 700 000 жилища. Панелните жилища, които се нуждаят от
сериозно обновяване, са с площ от 53 млн.
кв.м и в тях живеят 2,7 млн. български граждани. За 1 кв.м са необходими около 150 лв. за
саниране.
Средствата за саниране се търсят по линията на оперативна програма „Регионално развитие”. Към 01.10.2010 г. е имало сключени договори за проекти на стойност 400 000 лв.
Според разчетите на МРРБ около 4 млрд. евро
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ще са нужни на България, за да реши проблема
с ЕЕ на жилищата. Ако се направят тези инвестиции, годишните икономии ще са около 560
млн. евро от спестявания на енергия между
40% и 60%. Сред приоритетите е от 2018 г.
всички публични сгради, които ще започнат да
се строят, да бъдат с разход на енергия близо
до нулата, а от 2020 г. това ще бъде възможно
и за всички останали сгради. На тази конференция е проведен семинар за американската
сертификационна система на сградите (LEED) с
участието на 50 български и чуждестранни
фирми. Известно е, че над 60% от електричеството в света се използва за отопление и охлаждане на сградите.
4. Българският съвет за устойчиво строителство – програми и сертификати за зелено строителство
С основаването през 2010 г. на Българския
съвет за устойчиво развитие (Bulgarian Green
Building Council - BGBC) България също прави
сериозни стъпки в правилната посока. Това е
НПО (неправителствена организация) с нестопанска цел в обществена полза. BGBC инициира, подпомага и осъществява дейности, които
повишават качеството на живот у нас чрез изграждането на устойчива среда и създаване на
здравословни и природосъобразни обитаеми
пространства. Негови членове и партньори са
представители на индустрията, науката, архитекти, инженери, икономисти, политици, студенти и др. Съветът разработва и участва в
програми на ЕС, свързани с устойчивото развитие и ЕЕ; съдейства за налагането на единен
стандарт у нас за сертифициране на сгради и
съоръжения; влияе върху развитието и внедряването на устойчиви технологии, като се популяризират постиженията в тази област сред
проектанти, инвеститори и всички участници в
регионалното развитие и благоустройството на
местно и държавно ниво; подпомага държавни
и други институции при създаването на съобразена с международните стандарти нормативна
уредба за проектиране, изграждане и експлоатация на сградите у нас.
Една от най-важните цели на BGBC е да съдейства за налагането у нас в пилотна фаза на
единен стандарт за сертификация въз основа на
действащата германска система. Този стандарт
е адаптиран към климатичните особености на
България и отговаря изцяло на българското законодателство. Сертифицирането е задължителен и актуален инструмент за насърчаване на

устойчивото строителство, тъй като сертификатът е доказателство за високото качество на
сградата пред собствениците и ползвателите й.
Той повишава шансовете за продажба и наемане на пазара на недвижимите имоти с цени, повисоки от обичайните с 15-20%. От сертификата печелят не само собствениците, инвеститорите и ползвателите на сградите, печелят и
българската, и европейската икономики.
В основата на издавания от BGBC сертификат е залегнала разработената от Германския
съвет за устойчиво строителство (DGNB –
Deutsche Gesellschaft fuer Nachhaltiges Bauen)
система за оценка на качеството. Всички критерии на тази система са измерими и дефинират обективно качествата на сградата. За сертифицирането трябва да са изпълнени основните две цели: ЕЕ и качество на въздуха в помещенията. Най-същественото изискване на системата е да се изследват разходите през целия
жизнен цикъл на сградата. Оценяват се едновременно трите основни аспекта на устойчивото
развитие – екологичните, икономическите и
социалните аспекти.
Немската система DGNB е създадена през
2008 г. съвместно с Германското министерство на транспорта, строителството и благоустройството. Засега чрез нея се оценяват нови
офис и административни сгради. Тя все още не
включва всички видове сгради и на практика е в
процес на доразвитие и доусъвършенстване.
Системата е сред водещите на световния пазар
благодарение на подробните си качествени и
количествени критерии.
Проблемите на зеленото строителство се
решават от добре обучени специалисти в тази
област. Към BGBC има новосъздадена специализирана академия. Тя и Европейският политехнически университет (ЕПУ) в Перник организират новия Департамент по устойчиво строителство към ЕПУ. В него ще се преподават
всички специалности, които са свързани с основните критерии за устойчивост. Ще бъдат
привлечени водещи европейски експерти. Академията към BGBC и ЕПУ са разработили концепция за високотехнологичен парк за устойчиво строителство. Този парк ще бъде модел за
устойчива среда и център за иновации в областта на устойчивото градско развитие. Освен
университетска сграда, комплексът ще съдържа Научен център за иновативни разработки,
офиси за водещи международни компании,
кампус, бизнес хотел и многофункционална
сграда. Сред дейностите на BGBC, които са с
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цел да приобщят и информират заинтересуваните страни, са семинари и събития, посветени
на устойчивото градско развитие. Усилията са
за създаване на устойчива среда в два варианта
сгради:
а) „Пасивна сграда”, ориентирана предимно към енергийното потребление;
б) „Интелигентна сграда”, ориентирана към
високотехнологичното ниво на контролни системи за управление на системите.
Зелената сграда е много по-комплексно понятие, което в една или друга степен включва

горните две сгради. Първите проекти у нас,
които са получили златен сертификат по системата за сертифициране DGNB-Bulgaria, са:
Софарма Бизнес Тауърс и Сердика Офиси София – версия на системата „Нови административни и офис сгради”; Софарма Бизнес Тауърс
и Сердика Център София – версия на системата „Нови търговски сгради”; Офис сграда на
фирма „КНАУФ” с РЗП = 2500 кв.м и административна сграда на Центъра за изследване
на демокрацията с РЗП = 2100 кв.м (Фиг. 1-4).

Фиг. 1. Сердика Офиси/Сердика Център

Фиг. 2. Офис сграда на фирма „КНАУФ” с
РЗП=2500 кв.м

Фиг. 3. Административна сграда на Центъра за изследване на демокрацията с РЗП = 2100 кв.м

Фиг. 4. Кулите на Софарма Бизнес Тауърс

5. Световна седмица на зеленото строителство
и Първа годишна конференция на WGBC –
Sustainability Forum Sofia, 29.09.2011 г.
Поради изключителната важност и актуалност на проблемите за енергийната ефективност в целия свят WGBC обяви последната
седмица на септември 2011 г. за Световна
седмица на зеленото строителство. Да си „зелен”, означава да си зрял! Началото е поставено в средата на 90-те години на ХХ-ти век. Повече от 20 години действат успешно редица
световно признати системи на зелени сгради:
LEED (САЩ), BREEAM (Великобритания),
CASBEE (Япония), QSAS (варианти: Катар и
Кувейт), ESTIDAMA и др.
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Две са най-широко използваните системи в
Европа: немската DGNB и английската BREEAM.
Досега 200 000 сгради в света са получили
BREEAM-сертификат като зелени сгради, а над
1 млн. сгради вече са регистрирани за оценка.
BREEAM е основана през 1990 г. като продължение и усъвършенстване на BRE (British
Research Establishment) – институция, основана
и работеща непрекъснато от 1921 г. Категориите и критериите в BREEAM са основно свързани с потреблението на топлинна и ел. енергия,
вода, ресурси и строителни материали. Високата степен на доверие се базира на системата
за обучение на оценители, която е на базата на
UKAS – британската система за акредитация.
BREEAM се използва в различни формати, кое-
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то й осигурява гъвкавост чрез съответни схеми,
приспособени за местните условия във Великобритания, Норвегия, Швеция, Испания и Холандия. Друга система - BREEAM-GULF е предназначена за климатичните условия в Близкия
изток, има разработени BREEAM-варианти за
Румъния и Полша.
На 29.09.2011 г. в София се проведе Първата годишна конференция на WGBC Sustainability Forum Sofia с участието на българския еврокомисар Кристалина Георгиева,
министри, международно признати лектори и
гости, ключови представители на бизнеса, научните среди и политиката. Този висок форум,
посветен на темата за устойчивото градско
развитие, е събитие с голяма важност не само
за България и Европа,а и за целия свят. Конференцията беше регистрирана като предхождащо
събитие на срещата на ООН за устойчиво развитие „RIO+20” през 2012 г.

ЗКИР, не могат актуално да следват бързите
темпове, с които нарастват икономическите
центрове у нас. За актуализирането на ЗУТ и
ЗКИР и за привеждането им в съответствие със
Закона за енергийната ефективност (в сила от
14.11.2008 г.) и Закона за енергията от възобновяеми източници (в сила от 03.05.2011 г.) в
Народното събрание на Р България са внесени
законопроекти за тяхното изменение и допълнение.
Накрая, но не на последно място, бих искала да изтъкна, че интересът ми към проблемите на енергийната ефективност и устойчивото
развитие на икономиката възникна по време на
2,5-годишната ми работа като офис мениджър
в „ПроЕкоЕнергия” ООД и се задълбочи при
разработването на магистърската ми дипломна
работа по стопанско управление в ЛТУ под научното ръководство на доц. д-р инж. Иван Палигоров.

Изводи и препоръки
Ако допреди няколко години беше модно да
се купува на зелено, днес тенденцията вече е
да се строи зелено. Независимо дали става
въпрос за жилище, офис или административна
сграда устойчивото строителство се превърна в
маркетингов инструмент за инвеститорите. Няма универсална формула за осъществяване на
добър зелен проект на сграда. Подходът е винаги конкретен и включва проектиране, съобразено с условията на терена и микроклимата,
вида на сградата като предназначение, локация
спрямо географските посоки, комуникативност,
запазване на съществуващата зеленина. Всеки
ден ставаме свидетели на нови открития, подходящи за зеленото строителство. Основният
закон, който регламентира дейностите в областта на устойчивото строителство, е Законът
за устройство на територията (ЗУТ). ЗУТ се
счита за един от най-комплицираните и несъвършени нормативни документи в съвременното ни законодателство. Водещи инструменти на
ЗУТ са: градоустройствените планове, нормативите при застрояването на отделни квартали
и сгради, чиито кадастър и имотен регистър се
регулират съгласно Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР). Обаче, и ЗУТ, и
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SUSTAINABLE GREEN BUILDING – ESSENSE, PURPOSES AND REALIZATIONS
Iveta Nikolova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The Communication from the European Commission (EC) Energy Efficiency (EE) Plan 2011 is presented; a major part of the key actions in the new EE plan are transformed into compulsory measures for the EU Member
States. The cheapest energy is the energy that is not being used. The EE plan presented by the EC on 8 March
2011 contains EE measures which should be applied in all the economy sectors in order to achieve additional energy savings. The Europe 2020 strategy provides for a 20% decrease of the expected energy consumption in EU
by 2020. The aims and tasks of the established World Green Building Council (WGBC) are discussed. The article
examines the results of the first World Week for Green Building organized by WGBC and the first annual Conference of WGBC in Sofia, Sustainability Forum Sofia of 29.09.2011, with the participation of the Bulgarian member
of the EC Mrs. Kristalina Georgieva, ministers, famous lecturers and guests, key representatives from the business,
science and politics. According to data of WGBC, the building industry is responsible not only for ¼ of CO2 emissions world-wide, but also for exhausting annually 50% of the resources. It is known that 85% of the overall
building costs occur during building exploitation. That’s why there is a huge potential for quality of life improvement and exploitation costs decrease by policies and stimuli to sustainable town environment. “Sustainable green
building” doesn’t mean “planting”, but conservation of the environment and achievement of EE, i.e. equal treatment of ecology, economy, social and cultural aspects.
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УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОМАСАТА ЗА ЕНЕРГИЯ
Найден Найденов
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Устойчивото използване на биомасата за енергия не само е продиктувано от широкото разбиране на ползите от биомасата пред конвенционалните енергийни източници като подобряване сигурността в доставките, намаляване на парниковите газове и създаването на възможности за заетост, но също от факта, че биомасата е
по-комплексен и различен от всеки друг възобновяем източник. Докато създава редица ползи производството
на биоенергия може да повлияе негативно върху хранителната сигурност на някои страни и общества. Това
изисква да се подлага в по-голяма степен на стратегическо планиране биомасата за енергия в сравнение с останалите възобновяеми източници. В изследването се дискутират въпроси с разработването на Национален
план за действие за енергията от възобновяеми източници и се открояват някои проблемни области свързани
със законовата база и насърчаване на използването на енергия от биомаса чрез когенерация.
Ключови думи: устойчиво използване на биомасата за енергия, Национален план за действие за енергията
от възобновяеми източници, стратегическо планиране на биомасата за енергия, насърчаване на инвестициите в
когенерация.
Key words: sustainable use of biomass for energy, National Renewable Energy Action Plan, strategic biomass
planning, promotion of more efficiency use of biomass energy, co-generation.

Увод
Биомасата е една от основните суровини в
икономиката за енергия, храна, фураж, химикали и строителни материали. Тя стои в пресечната точка на широк обсег от политически,
икономически, екологични и социални интереси.Много и твърде разнородни са заинтересованите лица, участващи във вземането на решения относно използването на биомасата, което я прави сложен и труден за управление ресурс. В редица случаи използването на биомасата за енергия може да предизвика нежелани
ефекти за други отрасли или продукти, какъвто
е световният случай с нарастването на цените
на храните в резултат на засиленото търсене
на биомаса за производство на биогорива през
2006-2008 г. [5]. Всички тези аспекти подчертават необходимостта от координиране и съгласуване на политиките за устойчиво използване на биомасата за различи цели.
Новата директива на ЕС за 20-процентен дял
на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен баланс през 2020 г изисква от
всяка страна да повиши тяхното използване в
зависимост от потенциала, с който разполага.
(Директива 2009/28/ЕО) [1]. За България е поставена цел от 16%, която ще се изпълнява съгласно Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници [4]. Биомасата е
един от ресурсите, който в общата цел на ЕС
се предвижда да доминира сред възобновяемите източници, достигайки дял от две трети през

2020 г. Този дял при използването й по сектори варира в широки граници като за отопление
и охлаждане е 80%, за транспорт - 90, а при
производството на електроенергия - 18% от
общата електрическа енергия от възобновяеми
източници до 2020 г. [1, 4]. За всяка страна в
зависимост от местните особености биомасата
ще има различна степен на използване.
1. Защо устойчивото използване на биомасата
за енергия се нуждае от стратегическо планиране?
Необходимостта от планиране на потреблението на биомаса за енергия се определя преди
всичко от широко възприеманите ползи от нея
пред конвенционалните енергийни източници –
като сигурност в доставките, съкращаване на
парниковите газове, по-малка технологична
зависимост и създаването на възможности за
заетост. Но също и от факта, че биомасата като възобновяем енергиен източник е по-гъвкав,
разнообразен и комплексен ресурс, от който и
да е друг възобновяем енергиен източник
Напоследък в редица документи на ЕС обаче
се изразява безпокойството, че биоенергията
може да се превърне в сложен въпрос на междуотрасовата политика. Това означава, че докато за едни производството на биоенергия създава ползи, други социални групи, сектори и
страни могат да понесат вреди. Налице са редица неблагоприятни примери като въздействието върху хранителната сигурност, засегнала
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най-силно през последните години бедните
страни на Африка; поскъпването на растителните хранителни масла и индиректно храните
на световните пазари; загубата на биоразнообразие в плантациите за палмово масло в Индонезия; изчерпването на водните запаси, поради
напояването на енергийните култури в САЩ и
др. [5]. Мащабите на въздействията могат да
бъдат както местни и регионални, засягащи
опазването на почвените и водните ресурси и
биоразнообразието, така и от световен мащаб
като климатичните изменения.
Недостатъчно обоснованата цел от началото
на това столетие за преминаване към икономика, основана на повече биоресурси вместо на
изкопаеми горива, задълбочи съмненията в бъдещото им използване. Биомасата е ресурс с
многоцелево приложение-за храна, влакна, химикали, строителни материали, енергия и др.,
като пазарните цени на тези стоки не винаги
могат да се предвидят. При това идеята за поефективно и устойчиво използване на биомасата чрез добавяне на по-висока стойност в енергетиката, най-често води до сътресения в секторите, подържащи най-вече хранителната сигурност. При прогноза за нарастване на световното население над 8,3 млрд. души през
2030 г., за което ще са необходими, по данни
на ФАО, с 50% повече храна и горива и 30%
повече вода, възниква загриженост относно устойчивото използване на биомасата за различни
цели [3].
В отговор на тези тревоги и във връзка с
разработването на националните планове за
възобновяемите източници ЕК публикува през
2010 г Доклад за критериите за устойчивост на
биомасата, в който въз основа на оценка на
въздействието се стига до извода, че задължителни стандарти на този етап не са необходими,
защото поне 90% от биомасата, която се използва в ЕС идва от горски отпадък и вторични
продукти от други индустрии [2]. Критериите от
препоръките обаче са свързани с обща забрана
за използване на биомасата от гори в райони с
високо биологично разнообразие; мониторинг
върху произхода на биомасата; диференциране
на националните схеми в полза на инсталации,
които постигат висока ефективност при конверсията на енергията; и методология за изчисляване на парниковите газове. Комисията определя националните планове като ключов инструмент в политиката на ЕС за използване на
възможностите на биомасата в отоплението/охлаждането, транспорта и производството
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на електричество. През 2011 г. въз основа на
анализ на представените планове ЕК разгледа
възможностите за приемането на нови мерки
като общи критерии за устойчивост на биомасата на равнище ЕС.
Това поставя потреблението на биомаса за
енергия да бъде обект на засилено стратегическо планиране в сравнение с останалите възобновяеми енергийни ресурси.
Планирането на несигурността или както
ФАО отбелязва на „редвидимите изменения”,
би трябвало да е в същността на политиката по
устойчиво използване на биоресурсите, за да
се справим с негативните ефекти колкото е
възможно по-рано, балансирайки между екологични, социални и икономически въздействия.
Ето защо планирането едновременно трябва да
постигне целта за максимизиране на производството на биоенергия и да даде по-гъвкав отговор на риска от промени, свързани с другите
отрасли и околната среда.
Устойчивото използване на биомасата напоследък се обсъжда или в самостоятелна
стратегия, или като част от енергийна, и/или
климатична стратегия, например във връзка
със задълженията по Протокола от Киото.
Общият план за действие за биомасата на
ЕС изисква разработване на съответни национални планове. Подобни планове бяха приети
най-напред в девет страни членки, като България попадна в групата на други шест страни,
където заедно с Австрия, Франция, Латвия, Румъния и Словения плановете за действие бяха
представени в рамките на определения срок –
края на юни 2010 г. Сред изоставащите в изготвянето на планове бяха и някои страни с
високо развита промишленост за биоенергия,
каквито са Финландия и Швеция, например.
Както в плана за действие в използването на
биомасата на ЕС (EU BAP, 2005), така и в порано разработените планове на национално ниво в началото се следваше подхода на енергийния приоритет. След първите неблагоприятни
сигнали обаче последва критика и преразглеждане на стратегиите като се обърна внимание
на страничните ефекти върху земята, биоразнообразието, водните ресурси, производството
на храна и емисиите от земеделието. Още в
началото в този подход нямаше яснота, доколко биомасата допринася за смекчаване на климатичните изменения и за преодоляването на
недостига от енергия. През 2009 г. се стигна
до публикуването на Наръчник за най-добри
практики въз основа на оценката на национал-
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ните стратегии за използване на биомасата и
съответните планове за действие в 12 страни
членки на ЕС (BAP Driver, 2009) Редица международни организации като ФАО, ЮНЕП и др.
също публикуваха Препоръки за устойчиво използване на биоенергията (FAO 2008, 2010) и
Предпоставки за устойчива биоенергийна политика (UNEP DTIE, 2010). В интегрирания подход
на ЕС за разработване на национален план за
действие се препоръчва да се обърне внимание
на следните елементи (Табл. 1).
Табл. 1. Елементи относно използването на биомасата за енергия при съставянето на Национален план
за действие (Приети от Експертна група на ЕС през
февруари 2008 г.)
Физични и ико- Дървесина и остатъци от нея,
номически
на- отпадъци, земеделски култури
личности от би- и отпадъци от тях, вкл. страомаса:
нични продукти
Приоритети
за Поставяне на подходящи цели в
използване
на три области: отопление, произбиомаса:
водство на електричество и
транспорт,
включително
и
енергийна ефективност
Мерки,
които Развитие на ресурси за биомамогат да бъдат са:
взети до 2020 г. Мобилизиране на нови ресурси
зa биомаса (идентифициране,
каталогизиране и обмяна на
най-добрите практики)
Създаване на конкурентен и
устойчив пазар и верига на
доставка, включително внос на
биомаса
Изпълнение чрез Използването на земята, биовъвличане
разнообразието и икономиката,
включвайки разходи и въздействие върху заетостта
Източник: BAP Driver, (2009): Best practice guidelines based
on the assessment of national biomass strategies and action
plans in 12 EU countries.

В Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (2010 г.) на България, представен на ЕК се посочва, че през
2006 г. 93% от енергийната биомаса е доставяна от горското стопанство и 7% от промишлени отпадъци [4]. В перспектива до 2020 г. се
предвижда ръст от 14% при следното съотношение: 78% биомаса от горското стопанство,
15% от селското стопанство, от която 11% от
култури, които пряко се изгарят и 4% от странична продукция, и 7% от промишлени отпадъци. Освен това в частта за биомасата е записано „покачването на разходите в селското стопанство да се акумулират в цената на зърното,

а не в цената на отпадъка” [4]. Безспорно това
е остаряло разбиране в разрез с пазарните
изисквания и предупрежденията, които отправят международните институции, да не се разглежда биомасата от селското стопанство приоритетно като източник на енергия. По същия
начин нелепо звучи тезиса за „окрупняване на
животновъдните ферми през следващите 3-5
години, което ще позволи изграждането на икономически ефективни инсталации за биогаз”.
Не става ясно и как селското стопанство ще
участва в плана за увеличаване на разполагаемите ресурси от биомаса. Дадени са общо пустеещите земи (348118 ha) и необработваните
земи със селскостопанско предназначение
(461142 ha) без да е посочено каква част от
тях се предвиждат за енергийни култури, а
мерките се прехвърлят към Програмата за развитие на селските райони [4]. Част от тези земи
биха могли да се използват за отглеждането на
бързооборотни дървесни видове, тревисти или
други култури.
Стимулите за производство на биомаса и
биогаз трябва да се създават и чрез технологиите за по-ефективно използване на енергията
например комбинирано производство на топлина и електрическа енергия, а не само чрез
преференциални цени на изкупуване на електрическата енергия. Очевидно Националният
план в частта си за използване на биомасата за
енергия особено от селското стопанство се
нуждае от по-задълбочено проучване на възможностите, от научно обосновани препоръки
и прогнози.
3. Насърчаване на производството на енергия
от биомаса чрез законови и икономически инструменти?
Една от предпоставките за насърчаване на
инвеститорите е да се създаде стабилност и
доверие в законовата база. Според проучване
на Центъра за правни инициативи от края на
2010 г. Законът за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ) е един от най-често променяните актове.Обнародван и влязъл в сила на 3
май 2011 г. например той отново е обект на
промяна в началото на 2012 г., което създава
несигурност в инвестиционната среда. Инвеститорите в проекти за биоенергия нямат яснота
дали ще получат законови гаранции за достъп
до електрическата мрежа и дали тя разполага
със свободни капацитети за присъединяване на
нови мощности.Тази несигурност се подсилва и
от факта, че процесът на подписване на нови
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договори за присъединяване на централи от
ВЕИ вече е блокиран, поради запълване на свободните капацитети на мрежата у нас. От друга
страна е налице забавяне в разработването на
10-годишните планове за нейното развитие,
които да ориентират инвеститорите за бъдещите възможности. Въпреки уверенията на правителството, че проектите за биоенергия няма да
бъдат включвани в 10-годишните планове за
присъединяване и ще продължи да се прилага
за тях сега действащия закон за присъединяване в едногодишен срок, това не насърчава инвеститорите в централи на биомаса. Те искат
законови гаранции, че техните проекти като
част от ВЕИ ще се разглеждат равностойно с
останалите и за тях също ще има свободен капацитет за присъединяването им. Друг важен
момент е искането на инвеститорите държавата
приоритетно да осигури свободен капацитет за
присъединяване на централите на биомаса в
районите, където са горските източници на
дървесина, за да се минимизират разходите за
доставка на биомаса. Освен това за избора на
място от значение е в близост до централите да
са налице достатъчно големи населени места
или други потребители, за да използват топлоенергията от когенерацията при производството
на ток. Когенерацията, разглеждана като едновременно производство на топло- и електроенергия от биомаса, е законово изискване за да
се ползва преференциална тарифа за тока.
Разбира се това условие би било изпълнено
само ако се предложи топлоенергията на конкуренти цени и се осигури целогодишното й
потребление. Друг важен стимул за привличане
на инвеститори за производство на биоенергия
е 20-годишното изкупуване на електрическата
енергия по цена, която се индексира с промяната на разходите за суровини и труд.Повисокото увеличаване на преференциалните
тарифи за енергия от биомаса спрямо останалите алтернативни енергийни източници също
би било допълнителен стимул за инвеститорите
в централи на биомаса. Засега по данни на
Министерство на земеделието и храните потенциално подходящи места за тяхното изграждане са Банско, Пазарджик, Ихтиман и други
населени места. Интегрирането на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници с 10-годишните планове за
присъединяване на нови мощности от ВЕИ към
националната електрическа мрежа би осигурило по-голяма прозрачност и сигурност за бизнеса. Освен това устойчивото използване на
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енергията от биомаса трябва да се разглежда и
като начин в по-малка степен да се оскъпява
електрическата енергия за крайните потребители при изпълнението на целта на ЕС за дял на
възобновяемите източници от 16 процента в
енергийния баланс на страната.
Заключение
Реализирането на поставената цел за 16
процента дял на възобновяемите източници на
енергия в енергийния баланс на страната през
2020 г. в съответствие с Националния план за
действие определя биомасата като един от потенциалните източници на енергия. Устойчивото
използване на биомасата за енергия означава
да не се разглежда приоритетно само като
енергиен ресурс, а да се отчита комплексното
й влияние върху хранителната сигурност, климата, заетостта и цената на енергията.
Установено е, че за страните членки на ЕС
не се налага въвеждането на задължителни
стандарти за устойчивост, с които да се гарантира хранителната сигурност, защото се предвижда биомасата за енергия според Националния план да нарасне до 2020 г с 14%, като
78% бъде от горското стопанство, 15% от
селското стопанство и 7% от промишлени отпадъци. Въпреки че биомасата от селското
стопанство не би могла да засегне продоволствената сигурност нелогично и в разрез с пазарните изисквания в Националния план се предвижда покачването в производствените разходи
да се прехвърля изцяло върху основната продукция (например зърното), а не върху страничната, която е ресурс за енергия. От друга
страна в закона за енергията от възобновяеми
източници е предвидено 20-годишното изкупуване на енергията да става по цени, които се
индексират при поскъпване на суровината и
труда, с което законово се гарантира необходимия стимул. Устойчивото използване на биомасата за енергия означава да не се допуска
прекомерно оскъпяване на електрическата
енергия за крайните потребители като за целта
инвеститорите трябва да се насърчават към поефективни технологии за използване на биомасата (например когенерация).
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SUSTAINABLE USE OF BIOMASS FOR ENERGY
Nayden Naydenov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The sustainable use of biomass for energy is not only based on the widely recognized benefits of biomass over
conventional energy sources-such as improved security of supply, reduction of greenhouse gases and creation of
employment opportunities, but also from the fact that biomass as a more complex and diverse than any other renewable resources. While yielding many benefits, bioenergy production in believed to affect negatively on some
countries and societies. The sustainable use of biomass for energy requires more (strategic) planning compared to
other renewable resources. The paper discusses biomass strategies and action plans for energy from renewable
sources in the EU and at national level. The paper also describes some conditions to promote of a more efficiency
use of biomass energy, in partly through co-generation.
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Резюме
Навлизането и масовизацията на електрическите автомобили е в пряка зависимост от развитието и оптималното разположение на инфраструктурата за зареждането им. В нашата страна се очаква през 2012 година
да бъдат инсталирани първите обществени зарядни станции. В други страни е необходимо да се мисли за увеличаване на броят им като следствие все по-големият брой електрически автомобили по улиците.
Ключови думи: електрически автомобили, инфраструктура, обществени зарядни станции.
Key words: electric car, infrastructure, public charging.

Електромобилите, макар и единици, са вече
и в България. От тук нататък следва да се
обърне внимание на технологиите за обществено зареждане, които все още не са развити,
особено на тези за бързо зареждане до 30 минути. Към момента електромобилите определено могат да се зареждат в домашни условия
и клиентите, които ги купуват на днешните все
още високи цени вероятно имат гаражи, в които да инсталират домашните си зарядни станции. Значението на обществената инфраструктура за зареждане е огромно за възприемане и
разпространението им. У нас занапред предстои изграждането на множество обществени
зарядни станции от различен тип. Няколко компании работят по проблема за бързо зареждане
на електромобили, такова, което ще отнема
време дори в рамките на десет минути.
Германският енергиен гигант RWE се е заел
със задачата, наречена супер-бързо зареждане
на електрически автомобили, която освен конвенционалното зареждане с променливо напрежение (AC), предлага и улра-бързо правотоково зареждане (DC).
В техническо отношение, Combi-Station на
RWE осигурява 20 пъти по-бързо зареждане на
модерните електрически автомобили, отколкото от стандартен домакински електро източник.
Двутерминалната станция използва нова директна система за лесни разплащания, кредитни
карти и с SMS съобщения. Концепцията е особено подходяща за монтиране на зарядна инфраструктура за електромобили на бензиностанции и паркинги. По-голямата част от следващото поколение електроавтомобили ще бъде технически оборудвано за бързо зареждане, за
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което ще бъдат нужни съответните зарядни
системи.
По отношение на правотоковото зареждане,
Combi-Station поддържа японския стандарт
CHAdeMo и колите с такива портове ще могат
да се зареждат с до 50 кВ мощност на зарядната станция, в която променливото зареждане се
превръща в правотоково и остава само енергията да се разпредели между отделните клетки в
батерията на колата. Това прави възможно
зареждането на батериите на съвременните
електромобили до 80% само в рамките на 20
минути, а на станцията има опции за избиране
на период от 10, 20 или максимум 30 минути
като времетраене на зареждането. Електрическите
автомобили,
които
не
поддържат
CHAdeMo стандарта се зареждат с до 22 кВ
мощност и променливо напрежение. За тази
цел Combi Station е оборудвана с трифазна
400 волта връзка, чрез която батериите могат
да се зареждат все така до осем пъти по-бързо,
отколкото от стандартен контакт. Ако е оборудвано с такава технология, електрическото
превозно средство може да се зареди напълно
в рамките на час.
Плащането с мобилен телефон или банкова
карта е насочено към голям обхват от клиенти
и не е обвързано с никакви договори. С тази
система може да се плати зареждането на момента, а клиентите на RWE-Autostrom могат да
се възползват от Plug & Charge стандарта, който представлява система за автоматична идентификация на клиента, която позволява достъп
до всички свързани със зареждането данни чрез
интелигентен зареждащ кабел. Просто трябва
да се включи електрическия автомобил, след
което идентификацията, процесът на зареждане
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и плащане стартират автоматично. Системата е
разработена предимно за обществено ползване,
Combi Station е проектирана интуитивно и е
много лесна за използване. Всички функции на
правотоковото зареждане са достъпни от 10инчов екран с опростено меню. За сигурност, в
съответствие с международните стандарти за
сигурност и защита на потребителите, станцията прекъсва моментално зарядния процес в
случай на издърпване на зарядния конектор.
Освен всичко друго, станцията може да прави и
автоматична проверка на колата, така че едва
ли ще има нужда от въвеждане на каквато и да
било информация. На всички RWE зарядни
станции, електрическите автомобили могат да
се зареждат с екологично добита 100% чиста
електроенергия, генерирана от възобновяеми
източници.
Инфраструктура за зареждане на електрически автомобили в България предлага от
Shneider electric, като предлаганите продукти
са разделени в четири основни категории:
1. Инфраструктура за бързо зареждане на
електрически автомобили. Тя представлява
инфраструктура за зареждане на електрически
автомобили на паркинг за служебни автомобили. Наличието на автопарк от електрически
автомобили е израз на ангажимент за опазване
на околната среда от страна на компаниите.
Също така, то е резултат от икономически анализ на разходите. За да се гарантира, че мениджърът на автопарка винаги ще има готови
електрически автомобили при оптимален разход, решението за зареждане на Schneider
Electric включва енергиен мениджмънт и услуги
за управление на автомобилния парк. Два са
важните елемента, свързани с управлението на
зареждането на автопарка: Идентификация за
гарантиране на коректното управление на автопарка и потребителите. И дистрибуция и управление на електроенергията, подавана към
терминалите за зареждане. Управлението на
операциите по последователното зареждане на
автомобилите, изисква ръководителят да въведе параметри за планиране на услугата, да се
изчисли остатъчното зареждане, както и условията за оптимизиране на разходите за енергията, която ще бъде консумирана. Технически
характеристики на една такава система са
следните: честота: 50/60 Hz; мощност: 3 до 22
KW; вградена защита от пикове на напрежението; режим на зареждане: режим 3 по IEC
61851; контактен излаз за зареждане: тип 3 по

IEC 62196 и Шуко; механична защита посредством плъзгащ се капак.
2. Инфраструктура за зареждане на електрически автомобили за автомобилите на фирми. Това е инфраструктура за експресно зареждане на електрически автомобили. Разработването на електрически превозни средства
създаде нови нужди, които могат лесно да бъдат удовлетворени от бензиностанциите, посредством разширяване на техните инсталации.
Понякога клиентите се нуждаят от бързо зареждане акумулатора, за да продължат пътя
си. С експресното зареждане, акумулатора се
зарежда до 80% от капацитета си за по-малко
от 15 минути. Този кратък период е идеален за
кратка пауза в магазина на бензиностанцията
или за лека закуска. Техническите характеристики на системата са: режим на зареждане 4 по
IEC 61851; контактен излаз за зареждането;
променливотоков излаз в съответствие със
стандарта IEC 61309-2; управление на постояннотоково (DC) експресно зареждане по стандарта CHAdeMO; постояннотоков излаз тип
Yazaki 125 A; условия на работната среда минимална температура -30 °C; максимална температура 50 °C.
3. Инфраструктура за зареждане на електрически автомобили за паркинги. Предлагат се
четири варианта. Инфраструктура за зареждане
на електрически автомобили на крайпътен паркинг е разработена за ежедневна употреба в
среда с условия: терминали и будки, защитени
срещу прояви на вандализъм, дистрибуционни
колонки от оцветен полиестер Thalassa PLA, с
оребрена повърхност срещу лепене на рекламни плакати, и улесняване на отстраняването
им. При поискване, тези продукти могат да
бъдат персонализирани с логото на града с цел
интеграция с уличната уредба. Благодарение на
функциите за наблюдение и диагностика, се
постига управление на терминалното оборудване, като по този начин се оптимизира дейността на персонала за техническо обслужване.
Достъпът до зареждане може да бъде: свободен достъп, безплатно; контролиран, неперсонализиран, с помощта на идентификационна
карта от фирмата/магазин; контролиран, персонализиран, с RFID карта и абонамент. Технически характеристики: честота: 50/60 Hz;
мощност: 3 дo 22 KW; в зависимост от продукта, вградена защита от пикове на напрежението; режим на зареждане 3 по IEC 61851; контактен излаз за зареждане: тип 3 по IEC 62196
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и Шуко; механична защита посредством плъзгащ се капак.
3.1. Станция за зареждане на електрически
автомобил в платен паркинг. Съоръженията за
паркиране са идеални места, предлагащи на
потребителите възможност за зареждане на
техните автомобили, преди да продължат пътуването си.
Достъпът до зареждане може да бъде: свободен достъп, безплатно; контролиран, неперсонализиран, с помощта на идентификационна
карта от фирма/магазин; контролиран, персонализиран, с RFID карта и абонамент. Технически характеристики: честота: 50/60 Hz;
мощност: 3 дo 22 KW; вградена защита от пикове на напрежението; режим на зареждане 3
по IEC 61851; контактен излаз за зареждане:
тип 3 по IEC 62196 и Шуко; механична защита
посредством плъзгащ се капак.
3.2. Инфраструктура за зареждане на електрически автомобили в служебен фирмен паркинг. Скоро електрическите автомобили ще
играят важна роля като средство за транспорт
за пристигане на работа. Една от привилегиите,
които компаниите предлагат на служителите
си, може да бъде възможността за зареждане
на електрическите автомобили. Това би могло
да се постигне по различни начини, свободно и
безплатно, или безплатно, но с изискване за
идентификация, или с идентификация и повторно фактуриране към потребителя. Различни
сценарии, които са възможни благодарение на
инфраструктурата за зареждане на електрически автомобили, разработени от Schneider
Electric.
Достъпът за зареждане може да бъде: свободен достъп, безплатно; контролиран, не персонализиран, с помощта на идентификационна
карта от фирмата; контролиран, персонализиран, с RFID карта и абонамент. Технически
характеристики: честота: 50/60 Hz; мощност: 3
дo 22 KW; вградена защита от пикове на напрежението; режим на зареждане 3 по IEC
61851; контактен излаз за зареждане: тип 3 по
IEC 62196 и Шуко; механична защита посредством плъзгащ се капак.
3.3. Инфраструктура за зареждане на електрически автомобили в паркинг на търговски
център. Развитието на пазара на електрическите автомобили предлага допълнителни възможности за създаване на лоялност у клиентите на
супермаркети, кина или хотели, посредством
инсталиране на станции за зареждане на автомобилните им паркинги.
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Достъпът за зареждане може да бъде различен: свободен достъп, безплатно; контролиран,
неперсонализиран, с помощта на идентификационна карта от фирмата/обекта; контролиран,
персонализиран, с RFID карта и абонамент.
Технически характеристики; честота: 50/60 Hz;
мощност: 3 to 22 KW; вградена защита от пикове на напрежението; режим на зареждане 3
по IEC 61851; контактен излаз за зареждане:
тип 3 по IEC 62196 и Шуко; механична защита
посредством плъзгащ се капак.
4. Инфраструктура за зареждане на електрически автомобили за жилищни сгради. Предлагат се два варианта.
4.1. Инфраструктура за зареждане на електрически автомобили в жилищни гаражи. С
инсталирането на станция за зареждане у дома,
клиентът има достъп до оборудване, специално
проектирано да издържа употреба в продължение на няколко часа дневно. Предимствата са,
че избягва всякакъв риск, свързан с електричеството и още по-голямо удобство при зареждане.
4.2. Инфраструктура за зареждане на електрически автомобили в условия на общи паркинги към жилищни сгради. С инсталирането на
станция за зареждане в дома си, хората се възползват от оборудването, което е специално
проектирано за недопускане на електрически
рискове и да им помогне да управляват своето
потребление на електроенергия. Станциите за
зареждане могат да се инсталират: в лични
гаражи и боксове за паркиране или в неразпределени боксове за паркиране, общи части и
паркинг. Трябва да се отбележи, че във всички
случаи, всяка верига на домашната станция за
зареждане е защитена с устройство за заземяване, а измерването може да бъде на обща или
индивидуална база. Възможно е също да бъде
добавена идентификационна команда за включване на терминалите.
По отношение на произхода на електроенергия за зареждането, може да се взима от електрическата мрежа, както и да се използват възобновяеми източници на енергия като слънчевите и вятърни конвертори, особено по маршрути, които са на разстояние от електрическите
мрежи. Те бързо се превръщат в конкуренция
по отношение на разходи, доказани технологии,
които се прилагат в световен мащаб. В Швейцария магистралните звукови бариери поддържат PV панели. Тази слънчева енергия може да
даде на електромобилите неограничен обхват
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по магистралите, доставящи енергия в движение.
Оптималната електрическа инфраструктура,
включва мрежа, съставена от станции за зареждане на батерии, захранвани с възобновяеми енергийни източници, където е възможно, и
напълно автоматични станции за смяна на батерията. Необходимо е нейното внедряване във
вече изградените магистрали, така че да се
даде свобода на шофьорите на електроавтомобили да преодоляват по-големи разстояния.
Станциите трябва да предоставят оборудване
ниво с обществен достъп, 240 V, плюс необходимите допълнения и подобрения за комунални
услуги.
Основната полза от създаване на мрежа от
станции за бързо зареждане е да се намали
несигурността, когато шофьорите не използват
в пълна степен тези чисти превозни средства
поради загриженост да не останат блокирани с
празна батерия. Проект на Tokio Power Electric
Company установява, че веднъж като е инсталирана основна мрежа за бързо зареждане,
изминатото разстояние с електроавтомобили от
шофьорите се увеличават десетократно поради
наличието на тези станции в покрайнините на
градовете. Важното е, че реалното използване
на бързо зареждащите инсталации не е било в
директно съотношение спрямо голямото увели-

чение на пропътуваните мили от електроавтомобили. Анализът показа, че шофьорите просто са станали много по-сигурни и са използвали своите автомобили по-често. Поради тези
причини действителното използване на станциите не може да бъде пълна мярка за тяхната
ефективност.
Прогнози
Американска компания за пазарно проучване ABI Research, специализирана в глобалната
свързаност и нововъзникващите технологии,
прогнозира стабилно бъдеще за развитието на
електрическата инфраструктура за зареждаеми
хибриди и електрически автомобили с литиевойонни батерии. Проучване на компанията предвижда до 2016 година да има почти 3 милиона
зарядни станции за електромобили в световен
мащаб с годишни приходи, свързани с покупката и инсталацията на такива станции, достигащи почти 13 млрд. долара през 2016 година.
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Abstract
The introduction and mass use of electric cars depends on the development and optimal location of the recharging infrastructure. In our country it is expected that in 2012 the first public charging stations will be installed.
In other countries it is necessary to think about increasing the number of charging stations as a result of the increased number of electric cars on the streets.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ И ЧОВЕШКОТО
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Резюме
Тежките метали се натрупват в околната среда в последните десетилетия в резултат на активна производствена дейност. Някои от тях като олово и кадмий не са есенциални за живите организми, които нямат развити
механизми за елиминирането им и затова се оказват изключително опасни. Въздействието на тежките метали
се проявява не само като директна проява на токсичност върху конкретен индивид, но и като индиректен ефект
на популационно ниво.
Ключови думи: тежки метали, олово, кадмий, екотоксичен ефект.
Key words: Heavy metals, Lead, Cadmium, Ecotoxicological effect.

Мониторингът на мокри отлагания е средство за определяне на количеството на разтворими замърсители, които се пренасят от атмосферата във водните и сухоземни екосистеми и
застрашават човешкото здраве или функционирането на хабитатите. Проучването на съдържанието на тежки метали във валежи започва
през 70-те години след откриване на опасността от емисиите им [16]. Повечето изследвания
на атмосферните отлагания първоначално се
провеждат в замърсени райони, за които сухите
отлагания са определени като основен източник
[3]. Анализът на разпространението на различните метали показва, че само 10-15% от атмосферните отлагания на олово и мед се дължат на сухи отлагания, докато за манган тази
стойност е 85% [5]. Поради тази причина проучванията се съсредоточават върху отлаганите
с валежите количества на тежки метали.
Изследването на сезонните промени в циклите на извличане на тежки метали с надземната биомаса и процеса на разграждане на листата [10], установява различни механизми, свързани със спецификата на елемента. Концентрацията на биоктивните метали като Zn и Cu се
повишава значително в стъблата и листата по
време на вегетативния период и в края му рязко спада. За разлика от тях, съдържанието на
Pb и Cd в листата се повишава независимо от
вегетативната фаза, което е признак на атмосферни отлагания, а не на биохимично хранене.
Емисията на тежки метали в околната среда
намалява като цяло през последното десетилетие в Европа. Въпреки това в много региони
нивата на замърсяване остават неприемливо
високи. Като цяло е трудно да се прецизира
ефекта от замърсяване на почвата, защото той
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се определя от специфичните свойства на метала и от характеристиките на самата почва.
Показатели като киселинност, съдържание на
хуминови и фулвинови киселини, концентрация
на базични катиони повлияват съществено върху степента на въздействие на металите върху
микробиалната дейност. Едни от първите признаци на промени са в почвеното дишане, разграждане на хумуса и затрудняване на минерализационните процеси. Отчетени са промени и
в специфичната ензимна активност на микроорганизмите [7]. Съществуват проучвания, показващи зависимост на микробиалната чувствителност към тежки метали и фоновото им съдържание. Установено е, че определени нива на
замърсяване могат да доведат до значително
влошаване на екосистемите в области с нисък
естествен фон на метали в сравнение с тези,
имащи високи фонови концентрации. Възможно
обяснение на факта е, че микроорганизмите,
обитаващи райони с високи фонови нива, се
модифицират и адаптират дейността си като
показват по-добра толерантност към повишените естествени концентрации на тежки метали.
Редица проучвания [14] показват, че акумулирането на олово и кадмий в хумусния почвен
слой, предизвиква проява на токсичното им
действие при по-ниски концентрации в сравнение с тези, определени в лабораторни условия.
Високи концентрации на кадмий в почви (над
10 mg.kg-1 общ Cd) причиняват фитотоксичност, трудна кълняемост на семената и понижена жизненост, потискане на растежа на корените и издънките, затрудняване на транспирацията и фотосинтезата.
Изследването на дренажните води през замърсени в различна степен почви [2] доказва,
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че хемисорбцията на кадмия зависи от характеристиките на органичната материя. Тя се
отличава с високоспецифичен адсорбционен и
йоннообменен капацитет и успешно се конкурира с комплексообразувателните свойства на
неорганичните лиганди. По този начин се намалява биологичната усвояемост на кадмия и
следователно износа му с растенията, а оттам
и попадането му в живите организми чрез храната. Може да се направи извод, че песъчливите почви, бедни на органична материя и съдържащи по-голям процент глина, способстват за
извличане на кадмия в растенията и благоприятстват за обогатяването му в дренажните и
подземни води. Установено е също, че почвите
с повишена соленост благоприятстват износа
на кадмий с надземната маса на растенията.
Увеличената концентрацията на Cl- йони в тях,
способства за повишаване на разтворимостта
на кадмия и следователно биоактивността и
фитоакумулацията му.
Лабораторни проучвания доказват, че металната токсичност е строго зависима от конкретната биоактивна форма на съответния метал. В реални условия обаче, металите образуват множество органични и неорганични комплекси или се адсорбират върху суспендираните
частици. По този начин приетите стандарти за
защита на водния живот се оказват неточни.
Затова в САЩ федералната агенция за опазване на водния живот препоръчва използване на
модели, отчитащи специфичните особености на
водното тяло (pH, твърдост, разтворен органичен С, наличие на лиганди) при определяне на
биоакумулацията на метали в хриле на риби и
едва след това сравняване с приетите критичните граници [15].
Различни проучвания подчертават опасността от замърсяване на водните екосистеми не
само от атмосферни отлагания, но и от дренажните води от почви, акумулирали тежки
метали. Изследвания, проведени в горски насаждения в тропичен и умерен климатични пояси [12], показват повишаване на отлаганията на
вкисляващи замърсители. Повишаването на
киселинността на почвата оказва не само директен вреден ефект върху корените на растенията и почвените организми, но се установява
нарушение на буферния капацитет и загуба на
базични йони. От друга страна се наблюдава
акумулирането на алуминий и тежки метали в
по-голяма дълбочина непосредствено под вкиселения почвен слой. Йоните на тежките мета-

ли се мобилизират и се повишава концентрацията им в подпочвените и питейни води.
В резултат от атмосферното замърсяване се
установява повишаване на концентрацията на
тежки метали в отдалечени и дори полярни
области [9]. Езерата, разположени на висока
надморска височина или голяма северна ширина се оказват много чувствителни към промени
в околната среда, поради сходните си характеристики-ниска буферна способност, малка соленост, голямо количество валежи, респективно значителни нива на атмосферни отлагания.
Повишената киселинност повишава биоактивните форми на металите и усвоимостта им от
водните организми. От друга страна ниската
соленост и съдържание на разтворен въглерод
и суспендирани частици, способстват за акумулирането и намаляване на токсичното им
действие. Независимо от ниските концентрации
на олово и кадмий в тези води, повишаването
на нивата на атмосферни отлагания се оказва
рисково за живите организми в много чисти
води.
При изучаване на механизмите на токсично
действие на тежки метали във водна среда, при
изследвания
на
двучерупкови
организми
Corbicula fluminea в испанска река (Guadiana),
исторически замърсена от рудодобивна дейност и атмосферни отлагания в последните
десетилетия [1], се установяват уврежданията,
причинени от оловото върху мембраните в резултат на блокиране на действието на липидната пероксидаза. Определена е отрицателна
корелация на ензимната активност на ензима
делта-аминолевулин-дехидрогеназа и общото
съдържание на олово в мекотелото. Проучванията, проведени в слабоалкални езера в Америка (pH=6-6,5 или по-ниска), са показали, че
рибите получават по-високи натоварвания с
олово, кадмий и живак от тези, в по-алкалните
води [19]. По-високата киселинност на тези
води предполага по-голямо количество от свободните йони на металите. От друга страна,
пониженото съдържание на калций в този тип
води, повишава мембранната пропускливост на
клетъчните стени и проникването на тежките
метали се улеснява както от средата, така и
чрез храната.
При проучване на съдържанието на тежки
метали в няколко вида водни макрофаги в седименти в едно езеро и четири реки в Северна
Гърция се установява различна степен на замърсяване на водните тела, но металното съдържание на Pb, Cu, Ni в седиментите е значи139

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

телно по-високо в сравнение с това в растенията [18]. Точно обратната зависимост е установена за Cd, Zn, Mn, което показва, че биоакумулацията е строго специфична за всеки отделен метал. Съдържанието на металите е различно в отделните органи и намалява в последователността: корени, листа, цветове, стъбло,
семена. Измерена е значителна разлика в съдържанието на тежки метали в представители
на различни видове от един род в една и съща
среда. Установено е, че физичната абсорбция
заема незначителна част в процеса на извличането на замърсители от водните тела, като този
процес е видово специфичен и физиологично
обусловен.
Изследванията на дънни организми, показва,
че най-високо е съдържанието на тежки метали
в цялото тяло на тези видове, които контактуват непрекъснато със седиментите [20]. При
анализ на съдържанието на тежки метали и
органични замърсители в пъстърва, змиорка и
мряна в испанска река (Turia) се потвърждава
най-високо съдържание на олово и кадмий в
змиорката, която е най-слабо чувствителна към
качеството на водата. Чрез използване на трансферен фактор (отношението между съдържанието на метала в рибата към това във водата)
е доказана биоакумулация на тежки метали в
различни органи на риби – хриле, мускули,
дроб, стомах, черва, гръбначен стълб [15].
Нивото на замърсяване на рибите е от съществено значение, понеже това е основният източник за попадане на тежки метали в човешкия
организъм.
Металите се различават от останалите токсични вещества, по това, че не се образуват
или разграждат в човешкия организъм. Те се
поемат от въздуха, водата, почвата, храната
или се преобразуват в биохимично активни
форми [17]. Като се има предвид устойчивостта им и способността да се акумулират във
водата и седиментите, при висока концентрация
те представляват сериозна заплаха за всички
живи организми.
Изследванията върху въздействието на оловото върху човешкото здраве показват, че работещите в миннодобивната промишленост,
рафинериите, печатарството, производството
на пластмаси и батерии са застрашени в найголяма степен. Особено чувствителни са малките деца, при които се засяга в критична степен развитието на нервната система. Оловото
може да попадне във вътрешностите чрез храносмилателната система, в дробовете при ди140

шане, през кожата след абсорбция или чрез
поглъщане. Посредством кръвоносната система се транспортира до всички органи. В найзначителна концентрация то се отлага в костите
и зъбите, черния и белите дробове, бъбреци,
мозък и далак, като може да се предава през
плацентата и на плода [6]. Времето за полуживот на оловото в човешкия организъм е различно, като е по-голямо при децата в сравнение с
възрастните. В отделните органи е както следва: кръв – 35 дни, в меките тъкани – 40, в костите – 20-30 години. Най-чувствителни към
оловото са развиващите се нервна система,
сърце и бъбреци. Симптомите за отравяне са
главобол, раздразнителност, болка в коремната
област. Хроничното отравяне довежда до оглупяване, намаляване на вниманието, раздразнителност, повръщане, кома и смърт. За него се
съди по съдържанието на олово в костите, докато количеството в кръвта е признак за текущо въздействие. Основният механизъм на токсичното действие е активиране на клетъчните
функции, поради мимикрия на калций и потискане на белтъчна активност заради свързване с
хидрогенсулфидни групи. Поради последното,
оловото дезактивира ензими, свързани със синтезата на хем. Освен това проявява по-голям
афинитет от калция към калмодулина, потиска
процеса на свързване на Ca с ATР и замества
калция в негови рецептори. Това предполага,
че при диети, ограничаващи приема на калций,
се увеличава съдържанието на олово в кръвта.
Кадмият може да попадне в човешкия организъм чрез замърсени води или храни – основно листни зеленчуци, зърнени култури, плодове, месо или риба. Другият начин е чрез инхалация, който е немаловажен, като се има предвид съдържанието на метала в тютюна и лесната абсорбция на кадмиеви йони в белите дробове [17]. Тя се увеличава по време на диета
по отношение на калциев и железен дефицит в
организма на бозайниците и ограничен прием
на протеини. Чрез кръвта се пренася и акумулира в черния дроб и бъбреците, където може
да се задържи между 17 и 30 години в човешкия организъм. Кадмият уврежда редица органи: бъбреци, като причинява бъбречна дисфункция и хронична недостатъчност; сърце, предизвиквайки коронарна атеросклероза и води
до увеличаване на холестерола и количеството
на свободни мастни киселини; бели дробове;
костна система; плацента; мозък; централна
нервна система. Особено силно е последното
въздействие при малки деца, където се наблю-
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дава неврологична дисфункция и хиперактивност. Молекулният механизъм на токсичното
действие на кадмия не е добре проучен. Известно е, че увеличава окислението на липидите,
като способства образуването на свободни
радикали най-вече в бъбреците и мозъка. Последното може да повлияе на репликацията на
ДНК, структурата и функции на клетъчните
мембрани и да потисне енергетичния механизъм.
През 50-те години на миналия век в Япония
е установено заболяване на костите (наречено
от местните „итай-итай”), причиняващо чупливостта им и съпроводено с много силна болка.
През 1968 година е обявено от Японското министерство на здравеопазването за първата
болест в епидемиологичен мащаб, причинена
от екологично замърсяване с Cd [13].
Когато замърсители попаднат в една екосистема, те могат да окажат директно или индиректно въздействие върху нейни компоненти.
Прекият токсичен ефект зависи от интензивността и продължителността на въздействие и
се използва като критерий при оценка на риска
и установяване на допустимите нива на замърсители, основаващи се на реакцията на различни видове организми [11]. Тези критерии се
базират на лабораторни тестове за токсичност
на чувствителни видове, подложени на въздействието на единични замърсители. Прекият
ефект обикновено се проявява в намаляване на
видовото разнообразие, като се увеличава
смъртността или намалява репродуктивната
способност. Много често живите организми от
даден хабитат показват широк диапазон на толерантност към специфичен токсикант, който
причинява летален ефект върху някои видове,
докато при други не се наблюдават видими
промени. Понякога се установяват поведенчески промени или физиологичен стрес.
Замърсителите могат да повлияят на толерантните видове чрез различни екологични механизми, което се приема за индиректен или
вторичен ефект. Той не би могъл да се проучи
в лабораторни условия и по отношение на отделен вид, а са необходими наблюдения в естествени условия за цялата екосистема [8].
Директният ефект на замърсителите върху чувствителните видове може да промени конкурентната способност между по-устойчивите.
Възможно е чрез модификация на определени
видове да се увеличи разнообразието. При използване на теоретичен анализ се предполага,
че локалната смъртност, предизвикана от ток-

сичните вещества може да повлияе на популационната динамика и може да окаже значителен ефект върху неповлияните от замърсителя
групи. Следователно индиректният ефект може
да доведе до увеличаване или намаляване на
видовото разнообразие. Първото се предизвиква чрез намаляване на конкуренцията, а второто – чрез ограничаване на предпочитаната от
конкретния вид храна. Все още се изучават
връзките между стресорите на околната среда
и екологичния отговор на популацията [4], за
да може да се предприемат адекватни мерки за
предпазване или възстановяване на естествените взаимоотношения в природните хабитати.
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HEAVY METAL IMPACT ON ECOSYSTEMS AND HUMAN HEALTH
Sonya Damyanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Heavy metals have accumulated in the environment last decade as a result of intensive industrial activity.
Some of them such as lead and cadmium are not essential and organisms have no mechanisms to remove them.
This is why these metals are very dangerous for organisms. Their impact can be seen as direct toxic effect on
some living elements of ecosystems or humans or indirect effect on population level.
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ВОДАТА 2000/60 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В
БЪЛГАРИЯ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ
Надка Игнатова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Проучването е насочено към 6-те основни принципи на устойчиво управление на водите в съответствие с
изискванията на Европейската Директива за водата 2000/60/ЕС. Направен е преглед на влиянието на човешката дейност върху химичното и биологичното състояние на водите. Дискутирани са основните критерии за
идентифициране на значително модифицираните водни обекти. Използвайки класификационна система от 5
класа е направена характеристика на повърхностните и подземните води, за които има риск да не бъдат изпълнени екологичните цели на Директивата до 2015 г. Обособени са основните трудности в процеса на въвеждането на Европейската Директива за водите в България. Специално внимание е отделено на системата за
мониторинг на повърхностни и подземни води, на изграждането на инфраструктура за събиране и пречистване
на отпадъчните води и на плановете за управление на речните басейни. Препоръчано е активно участие в
международното калибриране на класификационните системи за оценка на повърхностните и подземните води.
Ключови думи: води, директива, мониторинг, пречистване, управление.
Key words: directive, management, monitoring, treatment, water.

Увод
Политиката на Европейския съюз във водния
сектор е насочена към постигане на добър екологичен статус на всички водни обекти в цяла
Европа до 2015 г. в полза на населението, на
дивата природа и на околната среда като цяло.
В това отношение Рамковата Директива на Водата 2000/60 задава нов законодателен подход,
поставя много амбициозни цели за качеството и
опазването на водите, а в управлението на водите залага на интегрирания подход на водосборен басейн. Нов елемент в осигуряване на
по-чиста вода за Европа е и ангажирането на
цялото й население в този процес. Качеството
на водите се влошава от множество точкови и
дифузни източници на замърсяване, промяна на
водния режим, недостатъчно оводняване на
водното русло, обезлесяване и водна ерозия,
топлинно замърсяване, атмосферен пренос и
глобални промени в климата. Ефектът от това
замърсяване се изразява във влошаване на качеството на питейните води, замърсяване на
селскостопанска продукция при напояване и
водопой на животните с некачествена вода, биологично акумулиране на токсични вещества
във водни организми, намаляване на рибните
запаси и унищожаване или деградиране на ценни водни екосистеми. Основната цел на настоящето проучване е да се оцени готовността на
България за реализиране на амбициозните задачи на Рамковата Директива на Водата до
2015 г. и да се обособят свързаните с това
предизвикателства и проблеми.

1. Състояние на нормативните документи
Основните принципи и подходи на комплексно управление на водните ресурси в Рамковата директива за водите на ЕС 2000/60 имат за
цел да променят мисленето и действията при
използване на този ценен ресурс и могат да се
обособят в следните групи:
1. Управление на водите на водосборен
принцип;
2. Осигуряване на многократно устойчиво
използване на водните ресурси;
3. Въвеждане на принципа „замърсителят
плаща” възстановяването на водите;
4. Интегриран подход на управление на
всички водни ресурси в съответния водосбор;
5. Създаване на компетентни органи за басейново управление на водите;
6. Въвличане на населението в опазване на
водните ресурси.
В тази Директива са определени и стандарти
за 33 приоритетни химически вещества, от които 13 са приоритетно опасни и трябва постепенно да бъдат спирани от използване в Европейския Съюз в срок не по-дълъг от 20 години.
С актуализиране на Закона за водите на Република България (1999) отбелязаните принципи намират пълно отражение, тъй като в чл. 2
се поставят 6 основни цели на интегрирано и
балансирано управление на водите в интерес
на обществото, защита на здравето на хората и
устойчиво развитие на страната:
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1. Комплексно, многократно и ефективно
използване на водните ресурси;
2. Развитие и опазване на водните ресурси
за задоволяване потребностите от вода
на сегашните и бъдещи поколения;
3. Възстановяване на качествата на водите
и опазването им от замърсяване, изтощаване и други неблагоприятни въздействия;
4. Съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти
на околната среда;
5. Насърчаване на организираното използване на водите;
6. Предотвратяване или ликвидиране на
последиците от вредното въздействие на
водите.
16,9
32,8

1,8
48,5
Дунавски
Източен Егейски

Черноморски
Западен Егейски

Фиг. 1. Разпределение на водния отток по райони за
басейново управление на водите, %

Освен това с чл. 152 от този ЗВ се обособяват 4 района за басейново управление на всички води (фиг. 1).
С поредица от наредби към закона за водите
беше напълно хармонизирана нормативната
база на България в пълно съответствие с Европейските принципи. Възприета е и единна скала
за оценка на химичния и екологичния статус на
повърхностни и подземни води (табл. 1)
Табл. 1. Скала за оценка на екологичното състояние
на повърхностни води
Синьо Зелено Жълто
Оранжево Червено
Много Добро
Умерено
Незадово- Лошо
добро
лително

За химичното състояние на повърхностните
води се използват само два цвята - синьо за
добро състояние и червено за лошо. Два цвята
се използват и за подземните води (зелено за
добро състояние и червено за лошо) както за
химичния, така и за екологичния им статус.
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2. Класифициране на водните обекти
Първата стъпка за успешно управление на
водите е свързана с тяхното класифициране.
От фиг. 2 се вижда, че 51% от водните обекти
в България се отнасят към натуралните неповлияни от антропогенно въздействие води, 2%
са изкуствено създадени езера, 5% умерено
модифицираните, а за 7% няма достатъчно
информация, за да бъдат отнесени към съответната класификационна група. Прави впечатление високият процент на значително модифицираните водни обекти (37%), което би могло да създаде затруднения при възстановяване
на нормалното им състояние до 2015 г. в съответствие с РДВ 2000/60.
Втората важна стъпка за изпълнение на задачите на Европейската Рамкова Директива за
водите е реална оценка на възможностите за
подобряване на състоянието на водните обекти
до 2015 г., особено на тези, които са значително модифицирани от антропогенна дейност.
От данните в табл. 1 става ясно, че в Дунавски
водосборен басейн няма подземни води, за които да е възможно възстановяването им, а от
повърхностните води само 31 водни обекта ще
съответстват на изискванията за добър химичен
и екологичен статус до 2015 г. Най-много водни обекти ще са в съответствие с тези изисквания от Западнобеломорския район (354 водни
обекта от повърхностните води и 15 от подземните).
7

37

51
5
2
Натурални води
Изкуствени езера
Модифицирани водни обекти
Значително модифицирани
Няма информация

Фиг. 2. Класификация на водните обекти в
България, %

За Черноморския район 89 водни обекта от
повърхностните води и 16 от подземните, а за
Източнобеломорския район съответно 86 повърхностни и 12 подземни водни обекта ще
бъдат възстановени без проблеми. Реална
опасност да не бъдат възстановени до 2015 г.
съществува за 28 повърхностни водни обекта
от Дунавски район, 50 от Черноморски, 82 от
Източнобеломорски и 22 от Западнобеломорс-
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ки, защото има значителна промяна в екологичното им състояние, резултат от човешка
дейност. Същото може да се отбележи и за 18
подземни водни тела от Черноморски район и
15 от Източнобеломорски. Най-голям е броят
на водните обекти, за които няма достатъчно
информация, позволяваща категоричното им
отнасяне към групата, за която няма проблеми
за възстановяване на добрия химичен и екологичен статус на водите до 2015 г. или пък към
групата на водните обекти с риск да не бъдат

изпълнени изискванията на Директивата за водите до този срок. Тези водни обекти се обособяват в отделна група „с потенциален риск” и в
Дунавски район тук се отнасят 177 повърхностни водни обекта и 86 подземни, в Черноморски район съответно 132 повърхностни и 17
подземни, в Източнобеломорски 157 повърхностни и 27 подземни и най-малко са в Западнобеломорски район - съответно 74 повърхностни водни обекта и 9 подземни (табл. 2).

Табл. 2. Разпределение на броя на повърхностните и подземните водни обекти, за които няма риск (без риск),
с обективни затруднения (в риск) и с недостатъчна информация (в потенциален риск) за подобряване на състоянието им до 2015г., (Natioanal report on water management, 2005)
в потенциаВодни обекти
без риск
Водни обекти
в риск
Водни обекти
лен риск
Водосборен басейн
Повърхностни Подземни Повърхностни Подземни Повърхностни
Подземни
Дунавски
31
0
28
0
177
86
Черноморски
89
16
50
18
132
17
Източнобеломорски
86
12
82
15
157
27
Западнобеломорски
354
15
22
0
74
9

3. Мониторинг върху химичния и екологичния
статус на водните обекти
Друга важна стъпка за реално оценяване на
състоянието на водните обекти в страната ни е
усъвършенстване на националната система за
мониторинг на повърхностните и подземните
водни тела. За повърхностните води в тази система са включени 253 контролни пункта за химичен мониторинг, от които 61 или 27% са
разположени на чисти референтни участъци,
без антропогенно въздействие. Представителните контролни пунктове, които дават реална
информация за качеството на водите в дългосрочен план са 127 или 53%. Сериозен недостатък е ниският брой на импактните контролни
пунктове (21) след значими източници на замърсяване на водите, съставляващи едва 9%
от общия брой на пунктовете, както и това, че
само 6% от пунктовете са на стоящи води, които имат ключово значение за водоснабдяването в много райони на страната.
Това разпределение на контролните пунктове в системата за мониторинг на качеството на
водите затруднява реалната оценка на химичния статус на водните обекти, а и екологичният
статус също е непълен. От фиг. 3 се вижда, че
само на 35% от водните ни обекти може да се
оцени състоянието като добро (8%) или като
лошо (27%). За останалите 65% информацията е недостатъчна за подобна оценка.

8
27

65

Добро

Лошо

Няма данни

Фиг. 3. Разпределение на водните обекти по екологичен статус, %

Положителна страна на националната ни
система за мониторинг е, че 111 контролни
пункта на повърхностните ни води са включени
към Европейската агенция по околна среда
(EUROWATERNET).
За биологичен мониторинг има обособени
2014 контролни пункта само на течащи води,
от които веднъж годишно се вземат проби от
дънни индикаторни организми (макрозообентос). За по-обективно определяне на екологичния статус на водите е необходимо да се включат и риби, водна растителност и фитопланктон.
Националната мрежа за мониторинг на подземните води включва 213 контролни пункта,
от които 73 са елемент от EUROWATERNET,
европейска система за мониторинг на подземни води. В съответствие с Наредба 5 във всички пунктове се определя сезонно температура,
145

Надка Игнатова

Хил. km2

4. Предизвикателства и проблеми
Едно от големите предизвикателства за постигане на целите на Рамковата директива за
водата е недостатъчното количество свежа вода
в териториите, засегнати от засушаване в Европейския Съюз, особено ясно очертаващи се в
Южна и Югоизточна Европа (фиг. 4). За последните 30 години загубите от засушаване за
икономиката на Европейския Съюз възлизат на
100 млрд евро, като само за последното значително засушаване през 2003 г. те са 8,7 млрд
евро (Gammeltoft, 2010).
1500

а 15% не се събират и не се пречистват. За
сравнение, в Германия и Австрия събираните и
пречистваните с отстраняване на биогенните
елементи са съответно 95% и 96%, а останалите 5%, респективно 4% са с вторично пречистване и няма несъбирани или непречиствани
отпадъчни води.
Това предизвикателство е свързано с влагането на значителни инвестиции за пълно прилагане на изискванията на Рамковата Директива
за водите (2,176 млрд евро), чието разпределение може да се види на фиг. 5. Най-много
финансови средства са необходими за осигуряване на канализационна система и изграждане
на пречиствателни станции за населени места
от 2 до 10 хил. ж., за които все още няма подготвени проекти (1,218 млрд евро). Дори за
функциониращите пречиствателни станции са
необходими 77 млн. евро за доизграждане на
канализационни системи към тях, а за реконструкцията им съответно 171 млн. евро.
Млн евро

съдържание
на
кислород,
окислителноредукционен потенциал, перманганатна окисляемост, калций, магнезий, натрий, калий, желязо, манган, бикарбонати, хлориди, сулфати,
фосфати, амониеви, нитритни и нитратни йони,
общ сух остатък. Веднъж годишно се определя
и съдържанието на някои тежки метали, като
цинк, олово, мед, никел, кадмий и хром и се
съпоставят с екологичния праг и праг на замърсяване (Наредба 1, приложение 3).
Като цяло, мониторингът на подземните води е в съответствие с Рамковата директива за
водата, но предстои прецизиране на техниката
за сондиране, както и хармонизиране на някои
методи за анализ.
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Фиг. 4. Площи, засегнати от засушаване в ЕС през
последните 30 години, хил. km2 (Gammeltoft, 2010)

България също е включена в териториите, за
които се прогнозира повишаване на честотата и
интензивността на засушаването в близките 50
години, макар че съотношението между водни
запаси и използваните водни количества е добро (в средно влажна година запасите са 19,433
млрд m3, от които се използват 9 млрд m3 годишно. Второто предизвикателство е свързано
с осигуряване на инфраструктура за събиране
и пречистване на генерираните отпадъчни води.
Само 3% от отпадъчните замърсени води се
събират и пречистват с отстраняване на азота и
фосфора, 56% се подлагат на вторично пречистване, 24% се събират, но не се пречистват,
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Канализация

Общо

Фиг. 5. Необходими средства за пречистване на отпадъчните води (1- Изградени ПС; 2- ПС за реконструкция; 3-ПС в строителство; 4- ПС с готови проекти; 5- без проекти 2- 10 хил.ж.; 6- без проекти >10
хил. ж.)

На този етап са изградени и функционират
51,2% от необходимите пречиствателни станции (62 на брой), обслужващи канализационните системи на 66,8% от населението. В тях се
пречистват 1,123 млн. m3 дневно, от които
1,082 млн. m3 дневно с биологично стъпало, а
31,315 хил. m3 дневно само с механично. В
приключващо строителство са 2,8%, а с изготвени проекти и готовност за строителство за
населени места от 2 до 10 хил. ж. съответно
12,5%. За същия тип селища все още са без
проекти 14,9% от пречиствателните станции и
още 18,6% за селища над 10 хил. ж. (фиг. 6).
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18,6
2,8
51,2

14,9
12,5
Изградени ПС
Готови проекти (2- 10 хил ж)
Без проекти (2- 10 хил ж.)
ПС в строителство
Без проекти (>10 хил ж.)

Фиг. 6. Състояние на пречистването на отпадъчните
води в България, %

Третото предизвикателство се отнася за
разработване на планове за управление на речните басейни. След продължително обсъждане
и оценяване, първите планове за управление на
4-те основни речни басейни за 6-годишен период (2009-2015 г.) бяха утвърдени и нотифицирани за публикуване в системата на Европейската агенция по околна среда Reportnet
(24 март 2010 г.). Те са основният документ за
управление на водите и основната им цел е
постигане и поддържане на добро състояние на
всички водни ресурси в страната ни. Обект на
внимание в тези планове са 936 водни тела,
чието състояние беше определено след анализ
на натоварването им от различни човешки дейности като „добро” за 451 от тях и като „недобро” за останалите 485. За 20% от втората
група се планира подобряване на състоянието
им до „добро” до 2015 г., за което са необходими 12,6 млрд лв. За целта са разработени в
плановете за управление програми от мерки
(инвестиционни, административни, образователни и мерки за ефективно и рационално използване на водите), в изпълнението на които
са включени държавни органи, население, селско стопанство и индустрия с адекватен принос
при възстановяване на разходите за водни услуги и осигуряване на изпълнение на изискванията за постигане на добро състояние на водите в България.
Изводи и препоръки
Нормативните документи за управление на
водните ресурси на България са напълно хар-

монизирани в съответствие с изискванията на
Рамковата директива за водите на Европейския
съюз.
Националната система за мониторинг на повърхностните води се нуждае от реорганизация,
тъй като само 9% от контролните пунктове са
в замърсени зони, а чистите референтни пунктове са 27%, което затруднява реалната оценка на химичния статус на водите. Оценяват се
основно течащите води и само 6% от пунктовете са на стоящи води, които имат важно екологично и стопанско значение в много райони.
Особено неблагоприятно е състоянието на биологичния мониторинг на стоящите води, което
налага участие на страната ни в интеркалибрационните системи в Европа.
Разработените и нотифицирани планове за
управление на всички речни басейни в България са важна предпоставка за изпълнение на
целите на Рамковата директива за водата.
Основен потенциален източник за постигане
на „добро” екологично и химично състояние на
водите до 2015 г. е довършване на инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчните води от всички населени места.
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IMPLEMENTATION OF THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE 2000/60/EU
IN BULGARIA - CHALANGES AND PROBLEMS
Nadka Ignatova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The study has been focused on 6 river basin principles of sustainable water management according to the requirements under the Water Framework Directive 2000/60/EU of European Community. The environmental impact
of human activities on the chemical and biological water status has been reviewed. Criteria for identification of the
heavily modified water bodies have been discussed. Initial characterization of the surface and ground water bodies,
risking not to meet the environmental objectives until 2015 has been done by means of 5 classes classification
system. Main troubles in the process of Water Framework Directive implementation in Bulgaria have been listed.
Special attention has paid to the National system of monitoring of surface and ground water bodies, infrastructure
for collecting and treatment of waste water and programmes of water management on bassin scale. Participation
in the process of intercalibration of the classification systems for quality assessment of surface and ground waters
has been recommended.
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Резюме
Държавното регулиране на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване” се извършва от специализиран национален орган – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Регулацията обхваща – регулиране на цените на услугата, регулиране на качеството на услугата и обща правна регулация. Инструмент
за регулацията е бизнес-плана, разработван от всеки ВиК-оператор. На територията на Република България
функционират 63 ВиК-оператора, които са в позицията на регионални „естествени” монополисти. Съществуващият държавен контрол върху дейността на водните оператори е неефективен и не гарантира защита на обществения интерес при предоставянето на услугата „питейно-битово водоснабдяване”.
Ключови думи: държавно регулиране, държавна комисия за енергийно и водно регулиране, обществена услуга „питейно-битово водоснабдяване”, регулиране на цени, регулиране на качество, държавен контрол.
Key words: government regulation, state energy and water regulatory commission, a public service "drinking
water supply", price regulation, regulatory quality, government control.

Увод
ВиК-операторите са организирани като регионални монополни структури, притежаващи
характеристиките на т. нар. „естествени” монополи. Те са единствени доставчици на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване” (ПБВ) на територията на Република
България. Държавното регулиране се осъществява от специализиран воден регулатор, част от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Комисията регулира цената
и качеството на обществената услуга „питейнобитово водоснабдяване”. Водеща нейна функция е контрол върху дейността на ВиКоператорите, с цел предотвратяване на възможности за злоупотреба, произтичащи от заемано положение, на ценова дискриминация и
предлагането услугата на социално поносима
цена и предотвратяването на нелоялни търговски практики чрез регулиране на Общите условия в потребителските договори.
1. Системата за държавно регулиране на ВиКуслугите
Реализирането на обществената услуга по
снабдяването на населението с питейна вода е
сложен за управление процес, в който са ангажирани редица държавни и общински субекти и
включва разнообразни процедури.
1.1. Държавна комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР)
С акт на Министерския съвет на Р България
[6], през 1999 г. е създадена Държавна коми-

сия за енергийно регулиране. Комисията е определена като независим специализиран държавен орган, който осъществява регулирането
на дейностите в енергетиката в съответствие с
разпоредбите на [2].
От 2005 г. влиза в сила закон [1], който
поставя началото на държавното регулиране на
цените, достъпността и качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, извършвани от експлоатационните предприятия за
водоснабдителни и канализационни услуги. С
промяна в Устройствения правилник [14] е създадена Държавна комисия за енергийно и водно
регулиране, държавен орган към Министерския
съвет. Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР) е независим специализиран държавен орган, първостепенен разпоредител с бюджетни средства, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдителните и канализационни
услуги. Комисията е колегиален орган, състоящ се от тринадесет членове. В своята дейност
се подпомага от администрация, която се разделя на обща и специализирана, според разпределението на функциите. Към специализираната администрация е създадена Главна дирекция “Водоснабдителни и канализационни услуги”, като общата числеността на персонала
към 01.01.2010 г. е трансформирана в 128
щатни бройки - председател, двама зам.председатели, десет членове на комисията и
115 служители в обща и специализирана администрация. Комисията регулира:
- качеството на ВиК-услугите;
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-

цените на ВиК-услугите;
разработва, съгласува и предлага на
Министерския съвет проекти на нормативни актове;
дава писмени указания относно прилагането на подзаконовите нормативни актове;
одобрява общите условия на договорите
за предоставяне на ВиК-услугите на потребителите;
упражнява контрол и налага санкции;
осъществява правомощията си по повод
на концесионни и други договори;
води регистър на договорите за възлагане извършването на ВиК-услуги;
регистрира експертите, които участват
при извършването на контрола.

1.2. Бизнес план
Инструмент за регулиране на дейността на
ВиК-операторите са бизнес плановете, които
ВиК-операторите разработват за 5-годишен период [1].
В бизнес плановете ВиК-операторите предвиждат дейности за експлоатация, мерки за подобряване ефективността на съществуващите
мрежи и съоръжения, както и за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качеството на
предоставяните ВиК-услуги. Бизнес плановете
съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и
икономическа част.
1.2.1. Техническата част на бизнес плана
съдържа програма за постигане на годишните
целеви нива на показателите за качество на
предоставяните ВиК услуги, включително и за
намаляване на загубите на вода.
1.2.2. Икономическата част на бизнес плана
съдържа:
- ниво на потребление на ВиК-услугите;
- инвестиционната програма, източници и
условия на финансиране, амортизационен план;
- разходи по експлоатация и поддръжка на
ВиК-системите, разходи за управление
на ВиК-системи;
- цени на ВиК-услугите;
- приходи от ВиК-услугите;
- социалната поносимост на предлаганите
цени на ВиК-услугите.
Бизнес плановете се представят със становища на съответните общини. Министърът на
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регионалното развитие и благоустройството
може да налага на ВиК-операторите допълнителни задължения за обслужване на потребителите. Извършените от ВиК-операторите разходи
за допълнителните задължения са икономически обоснован разход.
1.3. Регулиране на цените на ВиК-услугите
Комисията осъществява дейности, свързани
с осигуряване на:
- единна икономическа политика;
- избор на метод на ценово регулиране;
- разработване на задължителните указания за ценообразуването;
- единната система за счетоводно отчитане на ВиК-операторите;
- анализира влиянието на цените и тарифите върху финансовите показатели на
ВиК-операторите;
- анализ на предложението за цени на
ВиК-услуги;
- анализ на бизнес плановете, годишните
финансови доклади и отчетите на ВиК
операторите;
- сравнителен анализ на ВиК-операторите;
- създаване и поддържане база данни за
ВиК-операторите (свързани с разходите,
утвърдени цени и тарифи, предоставени
доклади и др.).
Комисията подготвя актовете за утвърждаване на цени заедно с мотивите към тях. Процедура за преразглеждане на цените се открива
от Комисията служебно или по искане на ВиКоператори, когато възникне непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и
икономически обоснованите им разходи.
1.4. Регулиране на качеството на ВиК-услугите
Комисията измерва и оценява качеството на
предоставяните ВиК услуги чрез показатели за
качество. Формулирани са 15 броя показатели
за качество [1], които могат да бъдат разделени
в следните групи:
а) Показатели, отнасящи се до състоянието
на водопроводната система:
- нивото на покритие на водоснабдителните услуги;
- непрекъснатостта на водоснабдяването;
- общите загуби на вода във водоснабдителните системи и сроковете за
тяхното намаляване;
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авариите
във
водоснабдителната
система;
- налягането във водоснабдителната
система.
б) Показатели, отнасящи се до здравния
риск за потребителя:
- качеството на питейната вода.
в) Показатели, отнасящи се до ефективността от дейността на водния оператор:
- експлоатационните показатели за
ефективност;
- финансовите показатели за ефективност;
- срокът за отговор на писмени жалби
на потребители;
- срокът за присъединяване на нови
потребители към ВиК-системите;
- числеността на персонала спрямо
броя на обслужваните потребители.
г) Показатели, отнасящи се до състоянието
на канализационната система:
- нивото на покритие на канализационните услуги;
- авариите в канализационната система.
д) Показатели, отнасящи се до екологичния
риск за околната среда:
- качеството на отпадъчните води;
- наводнения в урегулирани поземлени
имоти.
Комисията определя максималния размер на
допустимите общи загуби на вода и годишните
целеви нива за тяхното ежегодно намаляване
при спазване на методиката и с цел максимално съхраняване на водния ресурс и запазване
на социалната поносимост на цената на ВиКуслугите.
1.5. Контрол
Комисията осъществява контрол върху дейността на ВиК-операторите за:
- съответствието (формално) на бизнес
плана с изискванията на закона [1];
- изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите, определени в бизнес
плана;
- прилагането на цените, одобрени от
ДКЕВР;
- извършените разходи за постигане на
показателите, заложени в бизнес плана.
Комисията може да изисква в определен от
нея срок текуща информация и документи относно изпълнението на бизнес плановете от
ВиК операторите, документация във връзка с

ценообразуването и качеството на услугите,
както и информация във връзка със сигнали,
жалби, молби и предложения.
Комисията осъществява:
а) предварителен контрол – проверка на
всички видове договори за управление
на ВиК системите;
б) текущ контрол – проверки на отчетните
доклади за изпълнението на бизнес плановете на ВиК операторите, и чрез извършване на проверки на място;
в) последващ контрол – контролира изпълнението на дадените препоръки на ВиК
операторите.
Контролът се извършва под формата на:
а) периодични планови проверки – извършват се в съответствие с график, приет с
решение на комисията в началото на съответната календарна година;
б) извънредни проверки – извършват се по
повод постъпили в комисията сигнали от
държавни органи, органи на местното
самоуправление, средства за масово осведомяване, жалби, молби и предложения, както и за проверка на информацията, представена от ВиК операторите;
в) вътрешен контрол – ВиК-операторите
упражняват постоянен вътрешен контрол
върху изпълнението на бизнес плановете
и съхраняват документацията за осъществения контрол 10 години след последната година на плана.
1.6. Информационна стратегия и политика
Комисията осъществява своята дейност при
условията на прозрачност и публичност на нейната работа.
За осигуряване на прозрачност и публичност
комисията провежда информационна стратегия
и политика, включително като:
- публично обявява основните насоки за
осъществяване на регулаторните си правомощия;
- публично обявява следваната политика и
създадената практика по прилагане на
своите актове;
- провежда процедури на обществено обсъждане в случаите, определени в [2] и
[1].
Комисията организира предоставянето на
редовна и изчерпателна информация за своята
работа на средствата за масово осведомяване.
Комисията издава информационен бюлетин
веднъж на 6 месеца, който има само оповести151
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телен характер. Ежегодно до 31 януари комисията приема годишен отчет, който съдържа:
- информация за дейността на комисията;
- анализ на състоянието на енергийния пазар и на ВиК-сектора за отчетния период
и перспективите за тяхното развитие;
- изпълнение на бюджета на комисията.
Докладът съдържа сравнителен анализ на
дейността на ВиК операторите по:
- основните параметри на бизнес плановете;
- цените на ВиК-услугите;
- определените от Комисията показатели и
тяхното изпълнение.
2. Потребители
Основно право на потребителите е правото
им на информация [4], свързано с цената и
качеството на заплащаните от тях ВиК-услуги.
ДКЕВР е задължена да създаде Национална информационна система за ВиК-услугите. Информационната система следва да осигурява:
- публичен достъп на потребителите до
информация за развитието и регулирането на ВиК услугите в страната, както и
информация за утвърдените и предлаганите цени на услугите от ВиКоператорите, за показателите за намаляване на загубите на вода и всички основни показатели, одобрени с бизнес
плановете;
- информация за държавните органи, общините и ВиК-операторите във връзка с
развитието на ВиК-сектора.
3. Резултати от дейността на ДКЕВР
Комисията регулира дейността на предприятията „естествени” монополисти, предоставящи
обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване”.
След влизането в сила на „водното” регулиране, Комисията стартира процедура за подготовка
за
ценово
регулиране
на
ВиКоператорите [8]. Това включва:
- създаване на изходна информационна
база данни;
- установяване на общия брой на ВиКоператорите;
- анализ на финансово-икономическото
състояние на ВиК-операторите към
31.12.2004 г.;
- систематизиране в електронен модел
информацията за всеки ВиК-оператор;
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създаване на регулаторни нормативни
документи.
Комисията разработва методи, модели, методики, указания за регулиране дейността на
ВиК-операторите.
I. Разделяне на периодите на ценово регулиране
А) Първи регулаторен период (2006–2008 г.)
- при ценово регулиране чрез „норма на
възвръщаемост на капитала” („разходи
плюс”). Тук Комисията утвърждава цени и
наблюдава текущо фактическите стойности
на необходимите приходи на ВиК-оператора
и техните компоненти. По време на регулаторния период цените могат да бъдат променяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е било възможно да бъде
предвидено при утвърждаването на цените.
ДКЕВР извършва индивидуален анализ [15]
на българските ВиК-оператори на база 24 дефинирани финансови измерители. Те са обобщени условно в пет основни групи:
1. Финансови резултати и показатели за
ефективност:
(оперативна
печалба/загуба; ефективност на приходите от
дейността; нетна печалба/загуба; ефективност на общите приходи; балансова
печалба/загуба);
2. Финансови показатели и съотношения:
(показатели за рентабилност; обща ликвидност; финансова обремененост; оборотен капитал; обръщаемост на вземанията; обръщаемост на материалните
запаси; обръщаемост на задълженията;
нетен цикъл на оборотния капитал; необходим оборотен капитал);
3. Мащаб на дейността: (балансово число;
собствен капитал; основен капитал; дълготрайни активи; нетни приходи от продажби; относителен дял на разходите за
възнаграждения и осигуровки; относителен дял на разходите за амортизации);
4. Парични потоци: (изменение на паричните потоци за периода; парични средства
в края на периода).
За сравнимост са дефинирани четири категории на текущото финансово състояние на
ВиК-операторите - много добро; добро; задоволително; лошо.
Б) Втори регулаторен период (2009–2013 г.) при ценово регулиране чрез „горна граница
на цени”. Комисията утвърждава цени на
ВиК-оператора за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на вся-
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ка година от регулаторния период с инфлационен индекс, намален с коефициент за
подобряване
ефективността
на
ВиКоператора.
На територията на Република България към
31.12.2010 г. дейността по предоставяне на
ВиК-услуги се осъществява от 63 дружества
[8], от които:
- 14 дружества със 100% държавна собственост;
- 15 дружества със смесена собственост
(51% държавна и 49 % общинска);
- 26 дружества със 100% общинска собственост;
- 8 дружества със 100% частна собственост.
ДКЕВР е длъжна да осъществява своята дейност при спазване на принципите на доброто
управление [7, 11]:
II. Прозрачност и публичност
Докладите на работните групи за разглеждане на преписките са подробни и съдържат анализи на правните, техническите и икономическите аспекти на конкретните искания, както и
изводите и препоръките на работната група,
изработени за нуждите на Комисията. Както
докладите, така и заявленията на ВиКоператорите, по които е образувана съответната преписка по въпроси, отнасящи се до утвърждаване на цени, не се публикуват на електронната страница на Комисията.
Регулаторният орган не изпълнява задълженията си във връзка със създаването и публикуването на Национална информационна система за ВиК-услугите. През юни 2009 г. настъпват промени в Закона за водите [3], в резултат на които задължението за създаване и поддържане на Единна информационна система и
регистър
на
ВиК-асоциациите
и
ВиКоператорите, вече е вменено като задължение
на министъра на регионалното развитие и благоустройство. Националната информационна
система на ВиК-услугите би следвало да се изгради като подсистема към Единната информационна система за управление на регионалното
развитие.
III. Плановост и приоритетност
ДКЕВР приема с решение основни насоки за
работата си през следващата календарна година. Стратегическите цели са обявени със съответните дейности, срокове, очаквани резултати
и индикатори за изпълнение. Заложените цели
се отчитат с индикатор за целево състояние,
индикатор за текущо състояние и индикатор за

самооценка. Отчетът за изпълнението на целите се публикува на интернет страницата на Комисията.
IV. Отчетност
ДКЕВР изготвя ежегоден доклад за извършената от нея дейност, който се приема до 31
януари на следващата календарна година [8].
ДКЕВР изготвя и публикува информационен
бюлетин [6]. Информационният бюлетин няма
популяризиращ и разяснителен характер. Не
посочва:
- изпълнението на показателите за качество на предоставяните услуги;
- конкретни данни относно изпълнението
на инвестиционните програми и отражението им върху нивото на качеството на
предоставяните услуги в различните райони на страната;
- информация относно изпълнението на
различните части от бизнес плановете;
- информация относно предприетите конкретни мерки и налаганите санкции срещу нарушителите на Общите условия на
договорите.
ДКЕВР не поддържа регистър на експертите,
които могат да извършват проверки. В бюджета
на комисията не са предвидени средства за
заплащане на техните услуги. Поради това контролът върху ВиК-операторите се извършва
само от длъжностни лица на комисията, а механизмът за контрол от независими експерти
не се прилага в България [7].
V. Професионална етика и избягване конфликт
на интереси
Членовете на ДКЕВР са длъжни да осъществяват дейността си, като спазват следните
етични принципи – почтеност, прозрачност,
безпристрастност, отчетност, служба на обществения интерес. Предвидени са следните
гаранции за тяхното спазване:
- Мандатът на комисарите е 5-годишен.
Той е асинхронен за различните членове
на комисията (изтичат по различно време, което води до частична промяна в
състава на комисията).
- Членовете на комисията са длъжни да
декларират имуществото си съгласно
[5]. Всеки член на комисията е длъжен
да декларира писмено конфликтите си
на интереси при участието си в процеса
на вземане на конкретни решения, както
и да отчита и интересите на своите близки и роднини.
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VI. Участие на заинтересовани страни
Проектите на решения на Комисията, с които се утвърждават цени, задължително се подлагат на процедура за обществено обсъждане.
В общественото обсъждане могат да участват
заинтересованите страни и представителите на
медиите.
ДКЕВР провежда три вида заседания – открити заседания, (само за утвърждаване на цени, предложени от ВиК-операторите), открити
заседания при закрити врата и закрити заседания. Основен проблем за неучастието на потребителските организации в процедурите за
обществено обсъждане е липсата капацитет,
специалисти и финансови средства, за да се
изготвят адекватни и професионални становища, както и краткото време от получаване на
поканата за обществено обсъждане до самото
му провеждане и липсата на пълната документация по разглеждания проблем [7].
VII. Жалби на потребители
ДКЕВР има много добра информация относно най-често срещаните проблеми на потребителите по отношение дейността на ВиКоператорите. Те са свързани основно с грешки
при отчитане и разпределяне на „общата вода”,
нерегламентирани прекъсвания на доставките
на вода, неприсъединяване на потребителите
към ВиК-системата.
ДКЕВР няма капацитета да извършва постоянен контрол върху качеството на услугата. Не
предоставя достатъчна и конкретна информация за изпълнение на показателите за качество
от страна на ВиК-операторите и по отношение
на наложените санкции при неизпълнение на
показателите за качество [7].
Заключение
Съществуващият държавен контрол върху
дейността на водните оператори е неефективен
и не гарантира защита на обществения интерес
при предоставянето на услугата „питейнобитово водоснабдяване”.
В господстващо положение се намират, както ВиК-операторите (естествени монополисти),
така и самата ДКЕВР, в качеството си на информационен монополист, регулиращ дейността на националните ВиК-оператори. ДКЕВР не е
в състояние:
- да постигне справедлив баланс за едновременната защита интересите на ВиКоператорите и на потребителите на услугата;
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-

да гарантира прозрачност в дейността на
ВиК-операторите;
- да гарантира осведомеността на потребителите относно дейността на ВиКоператорите (липсва Национална информационна система за ВиК-услугите продължава да не е налице един от основните инструменти за осигуряване на
публичност, прозрачност и възможности
за граждански
контрол във ВиКсектора);
- да гарантира качеството на услугата,
предлагана от ВиК-оператора.
ДКЕВР не е в състояние да защити потребителите от ценова дискриминация. До момента
на национално ниво, в юридическата практика
на Комисия за защита от дискриминация (КЗД),
съществуват само две Решения [12] и [13]
срещу един единствен ВиК-оператор – търговско дружество „ВиК” ООД – Сливен. Държавното регулиране, в лицето на ДКЕВР, допуска завишаването на пределни цени на услугата „питейно-битово водоснабдяване” при величина на
общите загуби=82%. В Решенията е установено, че Управителят на търговско дружество
„ВиК” ООД – Сливен извършва пряка дискриминация спрямо потребителите в област Сливен.
Съществува необходимост от създаване на
национален орган за специализиран контрол
върху управлението и ползването на природните води в Република България - Агенция по
контрол на водите (АКВ). Това ще:
- гарантира икономическото обосноваване
на цената на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване”;
- елиминира злоупотребата с господстващо положение от страна на естествените
монополисти – ВиК-операторите;
- -елиминира съществуващия дискриминационен социалния модел при предоставянето на услугата „ПБВ”;
- елиминира подмяна на професионалния
мениджмънт в управлението на ВиКоператорите с нелоялни търговски практики.
Възможностите за граждански контрол са
силно ограничени. Преценката за получаването
на еднаква защита се формира на база силата
на позицията на всяка от страните. Съществува
необходимост от функционирането на Национална Асоциация на потребителите на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване”.
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SOME PROBLEMS OF THE STATE REGULATION OF BUSINESS OF W&S OPERATORS
Yuri Ivanov, Valentin Velev
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia, Bulgaria
Abstract
The State regulation of public service „drinking water supply” is performed by specialized national authority the State Commission of Energy and Water Regulation. The regulation includes - services price regulation, service
quality regulation and general legal regulations. A business plan developed by every W&S operator is an instrument
for regulation. On the territory of Bulgaria operate 63 W&S operators, which are in the position of regional „natural” monopolies. The existing state control over the water operators is ineffective and doesn’t guarantee public
interest protection in providing the service „drinking water supply”.
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