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ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 г. И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ АГРАРЕН СЕКТОР
Виолета Блажева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
„Европейският селскостопански модел” е насочен към създаване на устойчиви селскостопански практики,
към осигуряване на цялостна пазарна ориентация на селското стопанство и към осигуряване на възможност
селскостопанските производители максимално да се възползват от уменията на пазара да осигурява търсени
от потребителите продукти. От тази позиция предизвикателствата пред селското стопанство в Европа (в т.ч. и в
България) налагат непрекъсната реформа на Общата селскостопанска политика по отношение на привеждането й в съответствие с по-високите изисквания на обществото за здравословни храни, опазването на селските
райони, гарантиране производството на по-висококачествена продукция и запазване доходите на селскостопанските производители. Настоящата разработка има за цел проучване на механизмите и инструментите за провеждане на европейската селскостопанска политика и от тази позиция развитието на българския аграрен сектор за периода 2014-2020 г.
Ключови думи: Обща селскостопанска политика (ОСП), Европейски съюз (ЕС), реформа, предизвикателства,
български аграрен сектор.
Key words: Common Agricultural Policy, European Union, reform, challenges, Bulgarian agricultural sector.

Увод
Темата за предизвикателствата пред българския аграрен сектор през второто десетилетие
на ХХІ век в контекста на Общата европейска
селскостопанска политика е особено актуална
към настоящия момент от гледна точка на
осъществяваните кардинални промени в икономиката и в частност в аграрния сектор, които
налагат съвършено нова организация на провежданата аграрна политика в страната.
В преговорите с Европейския съюз Глава 7 –
„Земеделие” бе отворена за България на 21
март 2002 г. и официално затворена на 4 юни
2004 г. От момента на присъединяване към
Общността България спазва европейското законодателство. Основната цел на българското
правителство е цялостно пазарно преустройство на земеделието и повишаване конкурентоспособността на селскостопанското производство, което да е в състояние да се развива в условията на силния конкурентен натиск на европейския пазар.
1. Фундамент на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз
Общата селскостопанска политика се състои от европейски законодателни актове и
практики, чиято цел е провеждане на обща
(единна) политика в областта на селското сто-

1

панство. Провеждането на селскостопанска
политика е регламентирано в чл. 32-38 от Договора за създаване на Европейската общност1.
С решението да се прилага Обща селскостопанска политика, взето на конференция в
Стреза през 1958 г., се въвежда система за
поддържане на цените на селскостопанските
продукти, премахват се митата при търговията
с тези продукти между държавите-членки на
Европейската общност (ЕО) и се въвежда обща
външна митническа тарифа.
Нарастващите предизвикателства пред селското стопанство в Европа налагат непрекъсната
реформа на Общата селскостопанска политика,
от гледна точка на привеждането й в съответствие с по-високите изисквания на обществото за
здравословни и качествени храни, опазване на
селските райони и осигуряване на приемлив
жизнен стандарт на селскостопанските производители. От тази позиция целите на европейската аграрна политика могат да се обединят в
две основни:
- Подпомагане
конкурентоспособността
на европейските земеделски производители на световно ниво;
- Насърчаване развитието на селските райони (предимно на тези, в които БВП е
под 75% от средния за Общността).

Подписан от държавите-членки на Европейската общност в Рим на 26.03.1957 г.
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Европейската селскостопанска политика заема съществена роля в Общността. От една
страна, земеделската земя и горите заемат
приблизително 91% от нейната площ. От друга
страна, Общата селскостопанска политика дава
възможност на Евросъюза да се справи с големи предизвикателства в няколко аспекта, а
именно:
1. Осигуряването на безопасна и висококачествена храна на потребителите;
2. Опазването на околната среда;
3. Приспособяването към променящите се
международни правила за търговия.
Ролята на Общата селскостопанска политика се изразява в хармонизирана система на
свободна търговия със селскостопански стоки
вътре в Общността и обща защита по отношение на вноса на селскостопански стоки от трети страни. Пазарните правила се свеждат до
три организационни принципа:
- Пазарни правила за поддържане на цените чрез предоставяне на гаранция за
пласмента.
- Пазарни правила за обща външна защита
от конкуренция, предимно от трети
страни, провеждана чрез мита.
- Пазарни правила, предоставящи преки
допълнителни помощи.
Намесата на Общата селскостопанска политика по отношение на цените и пазарите на
селскостопански стоки, целяща поддържането
на цените се осъществява чрез т.нар. пункции.
Общата селскостопанска политика се свежда до защита на вътрешните производители от
конкуренцията на вносните стоки и осъществяване на субсидиран износ за трети страни. За
по-голяма част от селскостопанските стоки,
чиито вътрешни цени се поддържат чрез пункции, се осигуряват чрез променливи прелевмани. Друг метод за външна защита е приложението на стойностни мита.
Износът на селскостопански стоки, произведени в Европейския съюз, се стимулира от гарантирани цени. Изплащането на експортни
субсидии има за цел цената на изнасяния продукт да е конкурентоспособна на световните
пазари.
Намесата по отношение на защитата на стокопроизводителите се изразява в използването
на редица методи.
Метод на интервенционните покупки или метод на пункциите, чрез който изкупените количества осигуряват поддържащ ефект. Ефектът
8

от прилагането на интервенционния механизъм
може да се разгледа в два аспекта:
За производителите: В краткосрочен план се
осъществява увеличаване на приходите пропорционално на изкупените количества. Следователно, по-големите производители имат
възможност да получават по-големи приходи. В
дългосрочен план гарантираната минимална
цена стимулира производството.
За потребителите е благоприятно производството, стимулирано от гарантираните цени, но
те губят от изтеглянето на част от количествата
от пазара и се налага да изразходват повече
средства за количествата, които потребяват.
Тъй като търсенето е нееластично по отношение на изменението на цените за повечето селскостопански продукти, изтеглянето от пазара
на малки количества би довело до значително
повишаване на цените.
Метод на компенсационните плащания (използван за несъществени производства – тютюн, маслодайни семена и други).
По отношение на производителите методът
повишава доходите, но стимулира производството и инвестициите, които в дългосрочен аспект създават излишъци. С този метод се поставя таван на средствата, които могат да бъдат
изплатени на един производител.
Потребителите плащат по-ниската цена за
селскостопанските продукти, а компенсациите
се изплащат впоследствие на производителите.
Чрез методите, ограничаващи предлагането
се цели ограничаване на продажбите на определени стоки над определени количества.
В краткосрочен план производителите са
стимулирани от по-високите цени и желаят да
увеличат производството. Това налага намесата на съответен орган за ограничаване количествата, за да се поддържат цените.
За потребителите приложението на метода
може да доведе до образуване на запаси,
вследствие от грешки при определяне на разрешените количества и унищожаване на количествата, надвишаващи разрешената квота (забранени за достъп до пазара).
2. Реформи на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз
След 1962 г. страните от Европейската общност прилагат Обща селскостопанска политика, въвеждаща за голям брой селскостопански
стоки европейска организация на пазарите,
т.нар. организации на общ пазар. Единството на
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пазара се гарантира от еднаквостта на цените.
След 1967-68 г. Съветът на министрите фиксира:
- индикативна цена за производителите;
- прагова цена, над която селскостопански стоки от трети страни могат да се
продават в ЕС;
- интервенционна (гарантирана) цена за
селскостопански стоки.
Когато цената на пазара е по-ниска от праговата, Общността изкупува селскостопанска
продукция чрез създадени за целта пазарни организации. Вносът се регулира чрез защитни
цени, когато цената на вносните стоки е повисока от праговата. Износът се регулира чрез
стимулиращи субсидии.
Практически Общата селскостопанска политика в Европейския съюз съществува от началото на 60-те г. заради наличието на дефицити
на по-голяма част от пазарите на продоволствени стоки. Тази система бързо прояви и своите недостатъци, изразяващи се в натрупване на
излишъци от селскостопански стоки. Тя бележи
обаче различни етапи на еволюция.
Класически период (1962-1972 г.) Политиката от началото на 60-те г. може да бъде проследена в два аспекта: от една страна тя засегна
потребителите, които заплащаха високи цени, а
от друга – много бързо преодоля производствения дефицит след Втората световна война.
Използваните инструменти на Общата селскостопанска политика се свеждат до общ механизъм, изразяващ се в приложението на: гарантирани цени, вносни компенсационни такси и експортни субсидии.
Реформа на стабилизаторите (1985-1990 г.)
- С приемането на Зелената книга2 – консултативен документ, се поставят основните насоки
за бъдещо развитие на Общата селскостопанска политика. Механизмът на действие на стабилизаторите се изразява в това, че когато
производството надвиши предварително определеното от Европейската комисия (ЕК) количество, равнището на средствата за поддържане на съответния сектор автоматично се намалява. Ключов елемент в политиката на Европейския съюз за периода 1988/89 г. са ограничителните цени.
Целта на Реформата Макшери (1991-1997
г.) е адаптиране механизмите на Общата селскостопанска политика към ситуация, която съществено се различава от тази през 60-те г.
2

Чрез нея за първи път беше основателно призната невъзможността на системата за поддържане на цените на селскостопанските стоки
едновременно да е в подкрепа на доходите на
фермерите и да води до по-добро балансиране
на пазарите. Постигнатите положителни резултати, чрез въвеждане на сложна система за административен контрол, се изразяват в:
- намаляване на интервенционните запаси;
- ограничаване на засетите площи;
- намаляването на гарантираните цени.
Реформата на Общата селскостопанска политика е свързана и с международната търговия със селскостопански стоки, осъществена
на база на Уругвайския кръг преговори в рамките на ГАТТ (Общо споразумение за мита и
търговия). Преминаването от състояние на дефицити към излишъци в редица сектори на
селското стопанство обуслови увеличаването
на износа за трети страни с цел постигане на
равновесие на пазарите в държавите-членки.
Реформата Фишлер („План 2000”) Целите
на реформата са насочени към: стимулиране
на фермерите (чрез повишаване качеството на
продуктите, а не на тяхното количество); производство на екологично чисти продукти; развиване на фермерство, щадящо околната среда.
Основната цел на реформата е превръщането
на фермерите в предприемачи.
Реформата на Общата селскостопанска политика от 2003 г. е насочена към подкрепа на
селскостопанския сектор и развитие на селските райони. Предложената система интегрира
всички съществуващи преки плащания, които
един производител получава от различни проекти, в единично плащане. Реформата има за цел
засилване на пазарната ориентация на земеделските производители, при което водещи са
търсенето и изискванията на потребителите.
С т.нар. „здравен преглед” от 2008 г. се цели модернизиране, опростяване и рационализиране на Общата селскостопанска политика от
гледна точка на новите предизвикателства пред
европейското селско стопанство: промяната на
климата, по-добро управление на водите и защита на биоразнообразието.
Посоченото дава основание да изведем силните и слабите страни, възможностите и заплахите от приложението на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (SWOT
анализ) – табл. 1.

От Европейската комисия на 13 юли 1985 г.
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Табл. 1. SWOT анализ – извеждане на силните и слабите страни, възможностите и заплахите по отношение
приложението на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз
Предимства
Недостатъци
Високи разходи за провеждане на Общата селсГарантиране на устойчивост на хранителните костопанска политика на Европейския съюз
доставки
Поддържането на селскостопанските производиПроизводство на висококачествена продукция
Предоставяне на здравословни храни за общесттели ги демотивира
вото
Високи разходи за прехрана
Гарантиране доходите на земеделските произво- Не осигури доходи за дребните селскостопански
производители
дители
Насърчаване развитието и опазването на селс- Интензификация на производството
ките райони
Съществени различия между ЕС-12 и ЕС-15 при
Провеждане на свободна търговия в рамките на
приложение на Общата европейска селскостоОбщността по единни цени
панска политика
Защита от внос от трети страни
Необходимост от модернизиране, опростяване и
рационализиране на Общата селскостопанска
Осъществяване на субсидиран износ за трети
политика на ЕС.
страни
Превръщане на фермерите в предприемачи
Възможности
Заплахи
Силен конкурентен натиск на европейския пазар
Осъществяване на ефективно и устойчиво земе- Непрекъснати реформи на Общата селскостоделие
панска политика на Европейския съюз
Пазарно ориентиран аграрен сектор
Приспособяване към променящите се междунаПовишаване конкурентоспособността на селс- родни правила за търговия
костопанското производство
Регулиране пазара на селскостопанските проПриемлив жизнен стандарт на селскостопански- дукти;
те производители
Различието в плащанията в ЕС-12 и ЕС-15 е
Защита от колебанията на световните цени
предпоставка за неконкурентоспособност
Елиминиране на диспропорциите в търсенето и
предлагането
Различие в икономическите и агроклиматичните
Привличане на по-млади производители
условия на отделните региони и държави-членки
Стимулиране на заетост и предприемачество в Изменението на климата
селските райони

3. Приложение на Общата селскостопанска
политика на Европейския съюз в България за
периода 2014-2020 г.
Средствата за провеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за
периода 2014-2020 г. възлизат на 386,9 млрд.
€ (за първи стълб - 281,8 млрд. € и за втори
стълб – 89,9 млрд. €). Допълнително са предвидени 15,2 млрд. €, от които 2,5 млрд. € от
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, 3,5 млрд. € от кризисен фонд, 5,1
млрд. € за научни изследвания и иновации.
По отношение на европейското законодателство се предлагат четири основни инструмента от гледна точка приложението на Общата селскостопанска политика, а именно - директни плащания, пазарни мерки, развитие на
селските райони и хоризонтален регламент с
разширено съдържание с общите за двата
стълба разпоредби.
Финансирането на пазарните мерки е следното: за кризи в сектора на земеделието - 3,5
млрд. € (за финансиране на интервенционни
мерки, експортни субсидии и извънредни мер10

ки) и по 2,7 млрд. €/год. от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието - за финансиране на секторните пазарни мерки.
Бъдещото приложение на европейската селскостопанска политика по отношение на директните плащания се изразява в:
- приложение на схема за основно (базово) плащане (минимум 40% от пакета на
държавата-член);
- предоставяне на плащане за селскостопански производители, прилагащи селскостопански практики от гледна точка
опазването на климата и околната среда
(30% от пакета на държавата-член);
- предоставяне на плащане за селскостопански производители в райони със специфични природни ограничения (до 5%
от пакета на държавата-член);
- предоставяне на плащане за млади селскостопански производители (до 2% от
пакета на държавата-член);
- доброволно обвързано с производството
подпомагане в размер до 5%, 10% или
над 10% от пакета на държавата-член);
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-

предоставяне на плащане за памук (отделно от националните тавани по Приложение II);
- предоставяне на плащане за дребни
(малки) селскостопански производители
(до 10% от пакета на държавата-член)
- Програми POSEI и острови в Егейско
море.
Според Европейската комисия въвеждането
на постепенно (прогресивно) намаляване и
горна граница на плащането за нашата страна
възлиза на 11 млн. €.
Запазва се възможността България и Румъния да предоставят национални доплащания
през 2014 г. и 2015 г. като допълнение към
схемата на основно плащане.
Максималният размер на национални доплащания, които нашата страна ще може да предоставя за 2014 г. възлизат на 150 186 хил. € ,
а за 2015 г. – 71024 хил. € .
Максималният размер на национални доплащания за памук не следва да надвишават за
2014 г. – 556 523 €, а за 2015 г. – 295 687 €.
Размерът на обвързаното с производството
плащане за България не може да превишава
10% от тавана.
Въвежда се директно плащане за памук (за
България, Гърция, Испания и Португалия).
Плащането се предоставя на хектар допустима
площ. За да бъде допустима площта, тя трябва
да бъде на земеделска земя, определена от
държавата-членка за производство на памук. За
България е определена базова площ за памук
от 3 342 ха и 661,79 €/ха плащане за 2016 г.
Селскостопанските производители, които
притежават права на плащане, разпределени
през 2014 г. и изпълняват минималните изисквания (плащане над 100 € или 1 ха), могат да
изберат да участват в опростена схема за
дребни селскостопански производители. Плащанията по посочената схема заместват плащанията, отпускани по дялове III и IV (основно
плащане и свързани плащания и памук).
Дребните селскостопански производители са
освободени от селскостопанските практики за
т.нар. „зелени плащания”, но трябва да спазват
изискванията за кръстосано съответствие.
Приоритетите на политиката за развитие на
селските райони са насочени към:
1. стимулиране трансфера на знания и
иновации в областта на селското и горското стопанство и селските райони;
2. повишаване на конкурентоспособността
на селскостопанската дейност и укреп-

ване на жизнеспособността на стопанствата;
3. насърчаване организацията на хранителната верига и управление на риска в
селското стопанство;
4. възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите;
5. насърчаване ефективното използване на
ресурсите и подпомагане прехода към
нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското
стопанство, сектора на храните и горския сектор;
6. насърчаване социалното приобщаване,
намаляване на бедността и икономическото развитие в селските райони.
Посочените приоритети следва да допринасят за междусекторните цели в областта на
иновациите, околната среда и смекчаването на
последиците от и адаптиране към изменението
на климата.
Изводи и препоръки
България е включена във всички европейски
схеми на подпомагане на производителите.
Приемането в Общността дава достъп до пазарите на сегашните страни-членки и същевременно достъп до фондовете за развитие на
селските райони. За нашата страна това е не
само възможност за получаване на инвестиции
в земеделието и преработвателната промишленост, но и основа за икономически растеж.
Прилагането на законодателството на Европейския съюз, със задължителните по-високи
санитарно-хигиенни условия, ще допринесе за
повишаване на качеството и конкурентоспособността на българската земеделска продукция. Членството в Европейския съюз води до
по-добра предвидимост и последователност на
политиката по селско стопанство.
За да задоволява основните потребности и
преди всичко да осигурява изхранването на населението, се налага държавата да отделя специално внимание на производството, износа,
вноса, предлагането на най-важните хранителни продукти и снабдяването на населението с
необходимите продукти.
От една страна, аграрния сектор е стратегически отрасъл, изискващ намесата на държавата. От друга страна приложението на икономически инструменти и механизми за подпомагане на земеделието изкривяват пазара и оказват
негативно влияние върху потребителите. Това
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налага приложението на икономически обосновани мерки в аграрния сектор.
Глобалната криза изисква преразглеждане на
предложенията за провеждане на бъдещата европейска селскостопанска политика. От този
позиция може да се наложи приложението на
вече използвани механизми и инструменти на
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
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COMMON AGRICULTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION FOR 2014-2020 AND
DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AGRICULTURAL SECTOR
Violeta Blazheva
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The European agricultural model aims to create sustainable agricultural practices to ensure the overall market
orientation of agriculture and to enable farmers to benefit from the skills of the market to provide products demanded by consumers. From this achievements challenge facing agriculture in Europe (including Bulgaria) continuous require reform of the CAP in terms of its alignment with high public demand for healthy foods, preservation of
rural areas, ensuring produce higher quality products and maintaining farmers' incomes. The paper’s purpose is a
detection of mechanisms and tools of Common Agricultural Policy of European Union and development of Bulgarian agriculture for 2014-2020.
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ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ЛОКАЛИЗАЦИОННИЯ ИЗБОР ЗА
ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Маруся Линкова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Устойчивото развитие на селските райони е приоритет на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Локализацията в българското селско стопанство може да се разглежда като пресечна точка между
общоевропейската и националната аграрна политика за устойчиво развитие на селските райони, от една страна
и устойчивото развитие на агробизнеса, от друга. Локализационният избор до голяма степен се предопределя
от взаимния интерес и ползи – какви ползи осигурява съответната територия за фирмите, от една страна и
какви са ползите за територията от дейността на фирмите, от друга страна. Решението за локализация или
промяна на локализацията е част от фирмената инвестиционна политика, която търси оптималното съчетание
между местоположението, цената на инвестициите и възможностите на европейското и национално подпомагане.
Ключови думи: локализация, инвестиционен избор, ОСП, селско стопанство, устойчиво развитие.
Key words: localization, investment choice, GAP, agriculture, sustainable development.

Увод
Съвременното развитие налага промени в
изследването на локализационния избор – не
само анализ на влиянието на отделното предприятие върху останалите предприятия от даден регион (микроикономически анализ на
локализацията), но и оценка на тяхното въздействие върху икономическото равновесие и
реакцията на пазара. Изборът за локализация
на инвестициите се разширява и включва освен привличащите към дадена територия фактори и такива с деконцентриращ ефект, които
водят до разсейване на производствените
структури върху територията. Деконцентриращият ефект се засилва при икономики в
преход, което налага да се отчита ефекта от
конкуренцията на националните и общоевропейските стабилизиращи мерки за подпомагане на преобладаващите дребни и средни предприятия в българското селско стопанство.
Инвестиционният процес има силна финансова подкрепа в Европейския съюз. Прилагат се финансови инструменти за стимулиране на инвестициите както за новопостъпващи
страни-членки (финансиране по предприсъединителни програми САПАРД, ФАР и пр.),
така и за членуващите страни.
Предмет на изследване е въздействието на
ОСП върху избора на локализация за инвестиции в земеделието. Във връзка с това са разгледани:
1. динамика на инвестициите в селското стопанство;

2. влияние на осъществените мерки по
Програмата за развитие на селските райони върху локализацията на инвестициите в
българското селското стопанство.
1. Динамика на инвестициите в земеделието
1.1. Инвестиции в земеделието
Инвестиционният процес в селското стопанство е специфичен и отразява особеностите на отрасъла в няколко направления. От една страна като елемент на външната среда се
отчитат климатичните особености и местоположението на агрофирмата, с които трябва да
се съобразява всяка бизнес-идея. От друга
страна отрасълът отразява както положителните, така и отрицателните политически въздействия на националната и общоевропейската аграрна политика. Изборът за агробизнес
зависи от политиката на подпомагане (пари от
европейските фондове и националните бюджети) и правилата за осъществяване и реализация на селскостопанските продукти. Не на
последно място, инвестиционният процес в
земеделието е свързан с допълнителни рискове: въздействие на природни, технологични и
биологични фактори; риск от неизявяване качествата на сортовете и породите; висок дял
на фиксираните разходи; несъвпадение между
работен и технологичен процес и пр. Динамиката на инвестициите в земеделието зависи от
пресечната точка между тези особености и от
равнището на активност на икономическите
субекти.
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Дял в БДС (%)

За периода 2000-2011 г. нараства делът
на инвестициите в БВП на страната и се променя вътрешната им структура [10,14]. Инвестициите в земеделието се финансират предимно с национални средства и притокът на
преки чуждестранни инвестиции е незначителен в рамките от 0,2% до 0,6% за периода
[1]. Това е обяснимо поради спецификата на
селското стопанство, където земята е основен
фактор и ресурс за производство и особения
правен режим на придобиване право на собственост и стопанисване на селскостопанските
площи [14].
Инвестициите за дълготрайни материални
активи в земеделието заемат 3–4% от общите
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в страната за периода 2000–
2010 г., но бележат трайна тенденция на нарастване в номинално изражение – 8 пъти
нарастване през 2010 г. спрямо 2000 г.
Предприсъединителният период и периодът
след 2007 г. е свързан със значително нарас-

тване делът на ДМА в селското стопанство в
общата сума на генерираната от селското
стопанство брутна добавена стойност – от
5,3% за периода 2000–2003 г., 11,2% през
предприсъединителния за България период, до
24,7% след 2007 г. [13].
Това до голяма степен е резултат от въвеждането на ОСП, която ще влияе върху локализацията на инвестициите в страната и в
бъдеще.
Земеделието е традиционен отрасъл за
България. Независимо от постоянния спад на
заемания дял в БДС (от 15% през 1996 г. до
5% през 2010 г.) земеделието отбелязва увеличение на физическия обем на БДС [1]. На
фиг. 1 е представено съотношението на брутната добавена стойност по икономически сектори – селско и горско стопанство, индустрия
и услуги и по райони на планиране, за периода 1995–2009 г.

45

70

40
60

35
30

50

25
40

20
15

30

10
20

5
0

10
0

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Селско и горско 16
стопанство
28
Индустрия
56
Услуги

16

27

18

16

14

13

12

11

11

9

7

6

7

5

24
61

26
47

27
54

25
59

26
61

27
60

27
61

28
61

27
62

29
62

31
62

32
62

31
62

31
64

а)

СЗР
СЦР
СИР
ЮИР
ЮЗР
ЮЦР

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

20
18
18
18
8
22

17
20
22
24
5
23

31
34
38
32
12
34

22
25
26
24
7
24

20
22
23
22
5
22

19
19
18
16
5
19

23
23
15
15
4
17

22
20
14
14
4
16

19
17
14
13
4
16

19
17
13
12
4
16

16
15
12
10
3
13

14
12
9
8
3
11

11
9
7
7
2
9

15
13
9
8
2
12

12
9
7
6
1
7

б)

Източник: НСИ. [http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=41].

Фиг. 1. Динамика на БДС по икономически сектори и райони: а) БДС по икономически сектори 1995-2009 г.,
б) БДС от селско и горско стопанство по райони (в %)
Легенда: СЗР – Северозападен район, СЦР – Северен централен район, СИР – Североизточен район, ЮИР –
Югоизточен район, ЮЗР – Югозападен район, ЮЦР – Южен централен район

Аграрният сектор запазва относителния си
дял в общия стокообмен за страната на нива
13–17%. За 2010 г. износът на селскостопански продукти е 3 463 635 хил. щ. д., което е с 24% повече спрямо предходната година при общ стокообмен 5 987 775 хил. щ. д.
В същото време вносът на селскостопански
стоки нараства едва с около 5% до 2 524,1
млн. щ. д. В резултат, положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната
нараства близо два пъти и половина до 939,5
млн. щ. д. [1].
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С членството на страната в ЕС приоритетно към селските райони се насочва сериозен
финансов ресурс по Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) [8] (виж фиг. 4а).
При стартиране на програмата за развитие
на селските райони през 2007 год. са финансирани 239 инвестиционни проекти в размер
на 58 358 938 лв. по трите инвестиционни
програми – „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Селскостопанска техника” [2]. Изплатените средства през 2008 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и националния бюджет са

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ЛОКАЛИЗАЦИОННИЯ ИЗБОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

102,479 млн. евро, през 2009 г. – 141,24
млн. евро. Само за една година 2009/2010 са
усвоени 745 млн. евро, които включват стойността на подадените и договорирани заявления. Към октомври 2011 г. общата сума на
платените публични разходи по ПРСР е 1 494
189 442 лв. [3, 4, 5].
Основни бенефициенти, към които се насочват средствата са селскостопанските производители и техните асоциации – 59% и населението на селските райони – 21% [2, 10,
12]. Макар и стартирала с известно закъснение Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) увеличава размера на средствата
за инвестиции в селското стопанство [11].

1.2. Териториално разположение на инвестициите в селското стопанство
В разпределението на инвестициите за периода 2000–2010 г. се наблюдават диспропорции както в насочването им по икономически сектори, така и в териториалната им
локализация. Тава се аргументира с анализ на
статистическите данни за разпределението на
националните и чуждестранните инвестиции и
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) през анализирания
период. Повече от половината от осъществените общи разходи за ДМА в страната са насочени в Югозападния район, а след 2001 г.
Североизточният район е привлякъл над 30%
от разходите за ДМА в селското стопанство
(виж фиг. 2).
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Фиг. 2. Териториално разпределение на разходите за ДМА: а) ДМА в земеделието по региони, б) Дял на отделните райони в общата сума на ДМА (в %)

Близките икономически показатели на районите не аргументират наблюдаваното съотношение между разходите за ДМА в селското
стопанство и броя на потенциалните им бенефициенти – земеделските производители. (виж
фиг. 3)
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Ефектът от привличане на инвестициите в
Югозападния район може да се обясни с факта,
че генерира между 32 и 48% от брутния вътрешен продукт на страната за периода, което
осигурява инвестиционен ресурс. В него е разположена столицата на страната, която от една
страна концентрира административен и институционален потенциал, а от друга привлича
млади квалифицирани кадри от останалите части на България. Селското стопанство в региона
заема незначителен дял (2% от общата БДС) и
инвестициите са насочени главно към секторите на услугите (73% от БДС на региона) и индустрията (26% от БДС на региона).
Североизточният район, както и останалите
райони за планиране (Северозападен, Северен
централен, Югоизточен и Южен централен)
осигурява 10–12% от брутния вътрешен продукт на страната, като селското стопанство
генерира почти една пета от брутната добавена
стойност на региона. Тези райони имат приблизително еднакъв капацитет за инвестиране и
предпоставки за развитие на селско стопанство.

Източник: НСИ. [http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=41].
МЗХ, отдел "Агростатистика". ПЗС'2010 – предварителни
резултати.

Фиг. 3. Съотношение между инвестиции за селско
стопанство и брой земеделски стопанства
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Разпределението на разходите за ДМА в
селското стопанство за периода 2000–2010 г.
по райони на планиране е: за Северозападния –
средно 8%, за Северен централен – 16%, за
Североизточния – 31%, за Югозападния – 18%,
за Югоизточния – 13%, за Южен централен –
14%.
По данни от преброяването, земеделските
стопанства през 2010 г. са 371 100. Найголям брой са земеделските стопанства в област Благоевград – 38 600, където попадат
10,4% от всички стопанства в страната; 8,2%
са стопанствата в област Пловдив – 30 500.
Най-малко са стопанствата с местонахождение
в област София-град – 1 600 (0,4%) и област
Габрово – с 3 200 стопанства (0,9%) [6].
Анализът на разпределението на средствата
от ПРСР за периода 2007-2010 г. също налага
Техническа
помощ;
123181289

извода за неравномерно насочване на стабилизиращите мерки, което допълнително засилва
регионалните диспропорции. Подобна е и междинната оценка за изпълнението на ПРСР
2007–2010 г., в която са направени предложения за промени в разпределението на средствата по оси и мерки за оставащия срок на действие на програмата [9].
2. Влияние на Програмата за развитие на селските райони върху локализацията на инвестициите в селското стопанство
Прилагането на ОСП за периода 2007–2011
г. дава възможност за идентифициране на
ефектите от стабилизиращите мерки върху локализацията на инвестициите в българското земеделие (виж фиг. 4).
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Източник: МЗХ, Междинна оценка на Програмата за развитие на селските райони в Р България.

Фиг. 4. Разпределение по цели и сектори на публичните средства за развитие на селските райони: а) Разпределение на средствата за развитие на селските райони за програмния период 2007-2013 г.(лв.), б) Разпределение на средствата на ПРСР по сектори за периода 2007-2009 г.

2.1. Положителни ефекти от прилагане на
ПРСР
От направената междинна оценка в периода
2007–2009 г. общата икономическа ефективност на ПРСР е 52,4%, измерена като стойност
на договорите и проектите в сравнение с общия
програмен бюджет за периода. Изпълнението
на програмата до момента очертава постигането на положителни резултати и въздействия
върху селската икономика в България в няколко насоки [7].
а) Разкриване на работни места
С предоставените средства по ПРСР в периода 2007-2009 г. са създадени или запазени
около 7000 работни места. Единичната цена на
създадено и/ или запазено работно място е
43,000 евро, като за 1 млн. евро подпомагане
се получават по 22 работни места. Като се
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включи непрекия мултиплициращ ефект от
подпомагането, се създават допълнителни
7,250 работни места и 5,250 временни работни места [9].
б) Генериране на допълнителен оборот
Инвестициите по отделните мерки създават
допълнителен оборот в размер на 100 млн.
евро, който от своя страна създава обща допълнителна брутна добавена стойност от 62
млн. евро и допълнителна нетна добавена
стойност в размер на 28 млн. евро. Очаква се
за целия програмен период да се генерира: допълнителна брутна добавена стойност в размер
на 175 млн. евро, като до момента е постигнато 83% изпълнение на поставената цел; допълнителна нетна добавена стойност в размер на
90 млн. евро, като до момента вече са постигнати 72% [9].

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ЛОКАЛИЗАЦИОННИЯ ИЗБОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

в) Повишаване производителността на труда в българското земеделие
Производителността на труда е по-висока в
подпомаганите земеделските стопанства и нараства с 20% - от 30,000 до 36,000 евро
БДС/ГРЕ. От планираният цялостен принос в
повишение производителността на труда от
всички мерки – 500 евро БДС/ГРЕ, по мярка
121 до момента са постигнати 6,000 евро
БДС/ГРЕ [9, 11].
г) Инвестиции в нови продукти и технологии
За периода 2007–2009 г. почти 2000 бенефициенти са инвестирали в нови продукти и
технологии, което представлява 85% изпълнение на поставената цел програмният период да
обхване 5 200 бенефициенти [7].
д) Подобряване качеството на живот в селските райони
Осъществените интервенциите се концентрират върху изграждане и обновяване на инфраструктурата – улици, осветление и паркове,
водоснабдителни услуги и услуги за третиране
на води. Приоритет на помощта са селските
райони извън агломерациите, които са отдалечени и слабо интегрирани към градските центрове, както и по-малките общини [8].
е) Преструктуриране на полупазарните
стопанства
ПРСР осигурява финансиране от 144 584
038 евро за преструктуриране на 21 000 полупазарни стопанства между 1-4 ИЕ, като 80% от
тях трябва да излязат на пазара [12].
2.2. Отрицателни ефекти
Оценката на ефектите от прилагането на
стабилизиращите мерки по ПРСР за периода
дава информация освен за положителните въздействия и за редица диспропорции и проблеми
свързани с локализацията на инвестициите в
селските райони на България.
а) Неравнопоставеност на интензитета на
подпомагане между отделните селскостопански сектори
Прилаганите стабилизиращи мерки са довели до задълбочаване диспропорциите между
отделните сектори в земеделието. Земеделските производители се преориентират към култури, при които интензитета на подпомагане на
хектар е най-висок (в момента в сектора на
полските култури: пшеница, технически култури – рапица и др., където са насочени повече
от 96% от одобрените/изплатени проекти) [9].
Това води до неравнопоставеност по отноше-

ние на интензитета на подпомагане и намаляване на площите, производствения обем и продуктите, произведени в секторите на плодовете
и зеленчуците, животновъдството и горското
стопанство [5].
б) Неравномерна ефективност при отделните оси и мерки
Ефективността на отделните оси и мерки на
Програмата силно варира от 4,6% по ос 2 до
118% по ос 4, което е проекция на предпочитанията на различните бенефициенти и налага
промени в инструментите за програмиране на
финансирането [11, 12].
в) Загуби във вертикалната интеграция на
преработвателните вериги
Известно е, че преработвателните предприятия са най-близо до крайния потребител на стоките и заедно с търговците на едро са инициатори на положителните промени и иновации в
хранителната мрежа. Отложеният старт на подпомагането в горския сектор и секторите за
преработка на храни и дървесина през третата
година от изпълнението на програмата не само
дискриминира подсектори в икономиката, но
води и до загуби във вертикалната интеграция и
модернизацията на преработвателните вериги
[9].
г) Концентрация на значителни средства за
обща конкурентоспособност в сравнително малко на брой стопанства и области
Очертава се диспропорция между разпределението на инвестираните средства и концентрацията на земеделски стопанства по райони и
области (виж фиг. 3). Най-големите ползватели
на помощ от мерките по ос 1 (Русе, Добрич,
Плевен, Пловдив, Стара Загора) към края на
май 2010 г. колективно са получили 67 милиона евро от помощта или 38,5% от всички плащания. В същото време земеделските стопанства в тях са по-малко от една четвърт от общия
брой за страната (25,500 от общо101,191 регистрирани през 2009 г. земеделски стопанства). Областите Габрово, Видин, Кърджали,
Смолян и Перник, в които са локализирани
16% от земеделските стопанства (16,820) са
усвоили едва 7 млн. евро или 4% от извършените плащания [12, 14].
Децентрализирането и регионализирането на
бюджетите по мерките би повишило ефективността при изпълнението на ПРСР в РБ, тъй
като регионалните власти биха били заинтересовани както от усвояването на инфраструк-
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турна помощ, така и от подпомагане реализирането на повече частни проекти в региона.
д) Риск от декомитване на средства
Реалната опасност за отписване на средства
(през 2011 г. има риск за декомитване от бюджета за 2009 г. между 80 и 120 милиона евро) се дължи не само на външните фактори,
произтичащи от тенденциите в общата социално-икономическа среда, резултат от международната финансова криза и предпочитанията на
различните бенефициенти, но и на проблемите
с административното обслужване и насочване
на стабилизиращите мерки [5, 10]
Изводи и препоръки
Динамиката на инвестициите в земеделието
зависи от пресечната точка между особеностите на отрасъла, стабилизиращите мерки за
подпомагане на преобладаващите дребни и
средни предприятия в българското селско стопанство и от равнището на активност на икономическите субекти. Предприсъединителният
период и периодът след 2007 г. е свързан със
значително нарастване делът на ДМА в селското стопанство в общата сума на генерираната
от селското стопанство брутна добавена стойност, което до голяма степен е резултат от въвеждането на ОСП, която ще влияе върху локализацията на инвестициите в страната и в бъдеще. От направения анализ могат да се изведат два основни извода относно въздействието
на ОСП върху избора на локализация за инвестиции в земеделието.
Първо: В разпределението на инвестициите
се наблюдават диспропорции както в насочването им по икономически сектори, така и в териториалната им локализация. За периода повече от половината от инвестициите се насоч-

ват в секторите „Добивна, преработваща и друга промишленост” и „Търговия”, като делът на
селското стопанство е около 6%. В райони на
планиране с приблизително еднакъв капацитет
за инвестиране и предпоставки за развитие на
селско стопанство инвестициите се разпределят асиметрично, което задълбочава териториалните диспропорции между тях.
Второ: Децентрализирането и регионализирането на бюджетите по мерките би повишило
ефективността при изпълнението на ПРСР в РБ,
тъй като регионалните власти биха били заинтересовани както от усвояването на инфраструктурна помощ, така и от подпомагане реализирането на повече частни проекти в региона
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GENERAL AGRICULTURAL POLICY AND THE LOCALIZATION CHOICE OF
AGRICULTURAL INVESTMENT
Marusya Linkova
D. А. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Sustainable development of agricultural regions is a priority of the General agricultural policy (GAP) of the European Union. The process of agricultural localization in Bulgaria can be seen as intersection point between the
common European and the national policy for sustainable development of the agricultural regions, from one side
and the sustainable development of agrarian business from other side. The localization choice for the most part is
predetermined from the mutual interest and benefits – what benefits the territory provides for companies on the
one hand and what are the benefits to the territory from their activity on the other. The solution for localization or
changing the localization is a part of the company’s politics, which seeks for optimal mixture of location, price and
the investment possibilities of European and national assistance.
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РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС,
ЧРЕЗ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА АГРАРНИТЕ ПОЛИТИКИ
Христина Харизанова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Промените на политиките в аграрния сектор са изключително важни за успешното развитие на селските райони в новите страни членки на ЕС. Научен и практически интерес представляват основните фактори, поради
които се налагат промени в действащата аграрна политика за следващия програмен период. Цел на доклада е
да се оценят възможните бъдещи промени на политиките за развитие на селските райони, както и да се оценят
най-добрите практики, от прилагането им до момента, като на тази база се направят обобщени изводи за промени в аграрната политика на ЕС. За постигане на целите на доклада се изследват фактори, стимулиращи икономическото развитие на селските райони в ЕС. Предлага се сравнителна характеристика между общите предложени промени на политиките с тези в България. Докладът се базира на резултати от изследване, проведено с
експерти от ЕС и България в областта на аграрната политика. Едновременно с това се предлага вариант за
прелокиране на средствата по ОСП.
Ключови думи: ОСП, селски райони, добри практики, програмен период.
Key words: CAP, rural areas, best practices, programming period.

Увод
През новия програмен период също се търси начин за реализация целите на Общата аграрна политика на Европейския съюз, заложени
още в Римския договор (като да се увеличи
селскостопанското производство, да се осигури
добро жизнено равнище на фермерите, да се
стабилизират пазарите, да се гарантира редовност на доставките, да се осигурят приемливи
цени на доставяните до потребителите стоки).
Основна цел на доклада е да се разгледат действащите политики, най-добрите практики прилагани от страните от ЕС, както и вариант на
прелокиране на средства за следващия програмен период. За достигане резултатите от целта,
са изпълнени задачи свързани с анализиране на
фактори влияещи върху устойчивостта на ниво
район, както и на прилаганите добри практики.
Тази политики целят засилване на икономическото и социално сътрудничество в Общността и намаляването на неравнопоставеността в
развитието на различните региони. Действията
за постигане на тези цели, подкрепени със
средства от различните Европейски фондове,
са насочени към реализиране на приоритетите
на страните. Присъединяване към Европейския
съюз (ЕС), и по-конкретно, приемането на Обща Селскостопанска политика (ОСП) доведе до
значително увеличение в реална подкрепа за
земеделските стопани в повечето нови страничленки от Централна и Източна Европа, както и
на вече постъпилите в съюза страни. Различните страни, оценяват по различен начин нуждите

им от средства за развитие на аграрния сектор.
Това различие на база оценки е представено в
доклада.
Новият програмен период след 2013 г., би
могъл да предложи нов начин да бъдат приспособени и преразпределени политиките за развитие на селските райони в страните от ЕС, както
и в България. На база проучване направено
сред експерти, се търсят различни гледни точки
за развитието на аграрния сектор. Данните са
за ЕС-15, новите страни членки, както и за
България.
1. Методология на изследването
Основната цел на доклада е да се оценят
възможните бъдещи промени в областта на политиките насочени към развитие на селските
райони. Данните, на които се базира доклада,
са част от изследване по проект Скарлед, като
е направена съпоставка между старите страни
членки и новите страни членки относно бъдещото прелокиране на средства по различните
оси. Анкетирани са експерти, работещи в областта на селското стопанство, както български, така и европейски. Изследването е направено в през 2010 г. Въпросите, включени в
анализа се делят на три нива. На първо ниво се
разглеждат факторите, влияещи върху развитието на селските райони, като са използвани
тези с икономическо влияние, социално и екологично. В тази част, анкетираните ранкират по
важност представените им фактори, като оценките са от 1 до 5, 1 - не е важен фактор до 5 19
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изключително важен за развитие на районите.
На второ ниво са предложени за оценка добри
практики за допринасяне на устойчивост в селските райони. Тук оценката е от пълно несъгласие и несъответствие или съгласие. На трето
ниво експертите преразпределят средствата за
следващия програмен период за Общата селскостопанска политика по трите Оси и програма
Лидер, по начин, по който смятат, че би повлиял за най-благоприятно развитие на селските
райони. На базата на резултатите от изследването, се предлагат варианти за промени в действащите политики.

2. Анализ на резултатите от изследването
2.1 Фактори, влияещи на развитието на селските райони
Оценката на факторите, оказващи влияние
върху развитието на селските райони в Европа
е от изключителна важност, за да се насочат
средства, за преодоляване на негативното влияние и засилване на положителния ефект на
някои от факторите за постигане на устойчиво
развитие. Също така научен и практически интерес представляват основните фактори, поради които се налагат промени в действащата
аграрна политика за следващия програмен период. Оценените фактори са представени в
табл. 1.

Табл 1. Оценка на влиянието на фактори, подпомагащи развитието на селските райони в България
Нови страни средно
Фактори, подпомагащи развитието на селските райони в България
България EU15
членки*
за ЕС
Икономически растеж
4,80
3,80
4,00
3,90
Регионални стратегии
4,70
3,70
3,50
3,60
ОСП ос1 Пазарна подкрепа
4,70
3,30
3,40
3,35
ОСП ос1 Директни плащания
4,70
3,70
4,10
3,90
Икономически растеж, главно в градските части
4,60
3,20
3,60
3,40
Чуждестранни директни инвестиции
4,60
2,70
3,40
3,05
Инфраструктурно развитие
4,20
4,00
4,00
4,00
Достъп до единен европейски пазар
4,10
3,50
3,40
3,45
Глобализация и познаване на икономиката
4,00
3,20
3,10
3,15
ОС 2 - Агроекологични плащания и плащания за необлагодетелстве4,00
3,80
4,00
3,90
ни райони и Лидер
Аграрни изследвания и развитие
4,00
3,40
2,80
3,10
Демографски промени, вкл. миграция и застаряване на населението
4,00
3,70
3,70
3,70
Качество на работната сила, вкл. умения на персонала, гъвкавост и
4,00
3,90
3,80
3,85
адаптация на младите хора
Местни инициативни групи и малък бизнес
4,00
4,10
3,80
3,95
Социален капитал вкл. мрежи и кооперативи
3,80
3,80
3,50
3,65
Природни ресурси
3,70
3,40
3,40
3,40
Привлекателност на околната среда и опазване на ландшафта
3,70
4,00
4,00
4,00
Източник: База данни Скарлед; *вкл. И България.

С най-голямо значение за развитие на селските райони на ниво е ЕС е Привлекателността
на околната среда и опазване на ландшафта,
като факторът е оценен с 4,00. Същата оценка
получава и инфраструктурното развитие, което
е и доста логично, тъй като на тази база се създава възможност за развитие на всички останали сектори. На второ място се явяват местните
инициативни групи и малкия бизнес, като основен фактор за развитие на селските райони в
ЕС, последвани от икономическия растеж на
районите, както и вече осъществените директни
плащания, ОС 2 - Агроекологични плащания и
плащания за необлагодетелствени райони и Лидер Оценките са съответно 3,95 и 3,90. Най-
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ниско оценените фактори на ново ЕС са средствата изразходени за аграрни изследвания
(3,10), както и глобализация на икономиката и
познанието (3,15). Останалите фактори са оценени, така че имат влияние, но то не надвишават 3,70 като оценка. Тук са включени фактори,
като демографските промени, миграция, социален капитал, пазарната подкрепа и други. Същите фактори, които разгледахме на ниво ЕС,
са изследвани и отделно само на новите страни
членки. Новите страни членки, като цяло показват, че повече от предложените фактори оказват силно влияние. Най-високо са оценени директните плащания (4,10), като фактор носещ
след себе си в най-голяма степен устойчивост
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на районите. С оценка 4 са оценени: Привлекателност на околната среда и опазване на ландшафта; ОС 2 - Агроекологични плащания и
плащания за необлагодетелствени райони и Лидер; Инфраструктурно развитие; Икономически
растеж.
Аграрни изследвания и развитие получават
най-ниската оценка - 2,80, което всъщност
обуславя ниската оценка на ниво ЕС, т.е. всички страни.
От гледна точка на сравнителния анализ
между новите страни членки и страните от ЕС15, най-голямо различие се наблюдава при
фактора чуждестранни инвестиции. Докато при
новите страни, този фактор е с голямо значение, получавайки оценка от 3,40, то за старите
членове, този фактор е с оценка едва 2,80. Това може да се обясни, че в новите страни членки тепърва се усеща навлизането и ролята на
чуждестранния инвеститор за икономиката, докато при другите страни, това отдавна е факт.
Друго съществено различие се наблюдава, както вече бе споменато, а именно ролята на аграрните изследвания за бъдещия просперитет
на селските райони. Тук различието е в обратна посока, а именно старите страни членки
оценяват като важен фактор за развитие и посочват нужда от заделянето на средства, които
ще развиват и увеличават ролята на аграрните
анализи. Наблюдават се различия по отношение
и на други фактори, но като цяло не са съществени, а именно -Социален капитал вкл. мрежи
и кооперативи, Икономически растеж, главно в
градските части, Местни инициативни групи и
малък бизнес и др.
Същите фактори, разгледани през призмата
на българските експерти показани в табл. 1,
колона 2, ясно се вижда, че българският селски
район е изцяло подвластен на тези фактори,
като не малко от оценките са над 4,50, т.е.
много силно влияние. Такива фактори се явяват: икономическия растеж, прилаганите Регионални стратегии, пазарната подкрепа и директните плащания. Българските експерти оценяват с най-ниско влияние факторите, касаещи
Природните ресурси и Привлекателността на
околната среда и опазване на ландшафта.
Всички посочени различия още веднъж доказват индивидуалността на различните страни
от гледна точка, както на достигнатия икономически растеж и състояние, така и като визия за
бъдещо развитие.

3.2 Добри практики за постигане на устойчивост на селските райони в ЕС и България
Данните от проучването показват, че развитието на селските райони и средствата, които
биват отпускани за тази цел, следва да бъдат
съобразени с подходящи добри практики за
постигане на устойчивост. Във фиг. 1 са предложени за оценка възможни добри практики.
Експертите оценяват, до колко тези практики са
подходящи за развитието на селските райони.
Оценките са по скалата на съгласието и несъгласието. Оценка 5, означава, че предложените
практики, в най-голяма степен, ако се спазват,
ще подпомогнат за по-успешно усвояване на
различните фондове за подпомагане, а при
оценка 1, че тези практики не биха довели до
желания резултат.
От гледна точка данните събрани от български експерти, може да се предложи следния
анализ. Предложените добри практики като цяло са високо оценени от експертите, участвали
в проучването. Въпреки това, няма изцяло приложима добра практика, която да е получила
максимална оценка. Това се дължи най-вече на
факта, че различните селски райони в страната,
имат различни приоритети и съответно се наблюдават различия и относно практиките.
Най-висока оценка на съгласие получава
„Развитие на селските райони трябва да включва ясна стратегия за регионално развитие”, като тя е 4,56, а най-ниска с 3,44 е, че „Политиките за развитие на селските райони следва да
бъдат балансирани по-добре между аграрни
мерки и мерки извън земеделието”. Същата
мярка е много ниско оценена от останалите
страни в ЕС и най-вече новите членове, съответно прилагането на тази практика получава
съгласие от 3,90 (новите страни членки) и 4,10
от страните от ЕС-15.
Анкетираните са на мнение, че е належащо
„Създаване на нова регионална структура и
институции, които да имат капацитета да привличат, управляват и следят европейските фондове”. Като обяснение е изтъкнато, че на този
етап, тази практика не се спазва и именно, поради тази причина, има общини и области, които нямат възможност за подсигуряване на персонал, който да се грижи за правилното усвояване на средства. Предложението е да бъде
създадена изцяло нова структура, която да
оперира на ниво район на планиране и да бъде
отговорна за привличането, използването по
целесъобразен начин, както и контролирането
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Фиг. 1. Оценка на добрите практики, подходящи за бъдещо приложение с цел по-целенасочено усвояване на
фондове за подпомагане от различните програми

на средствата отпуснати както от национални,
така и от европейски фондове. Със същия ранг
е и „Местните заинтересовани страни и регионалните власти трябва да участват в разработването и изпълнението на проекти, (като например ЛИДЕР)” (4,22). По този начин, може да
се осигурят по-качествени проекти, които да
бъдат спечелени и изпълнени в последствие.
Цялостното закъсняване и изоставане на реализацията на Програмата за развитие на селските
райони се отрази особено негативно на реализацията на мерките от ос 4, т.е. на въвеждането на отделните елементи на подхода ЛИДЕР.
Според някои автори [2], отложеният старт на
програма ЛИДЕР през първия период, всяка
предшестваща дейност забавя осъществяването
на нейните цели. По тези причини малка част
от създадените стратегиите за местно развитие
(едва 16) започват да се прилагат в края на
2011 година, а одобряването на останалите и
тяхното прилагане се очаква през 2012 г.
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Логично допълнение е следващата практика,
която е свързана с „Отговорността по планирането, изпълнението на политиките трябва да е
децентрализирано на регионално ниво”, като по
този начин се даде възможност за гъвкавост на
различните райони и възможност за взимане на
адекватни и по-бързи решения. Оценката, която
е получила тази добра практика е 3,89. Със
същите оценки експертите оценяват и „Дизайна
и внедряване на политиките за селските райони
да бъде планирано по териториален принцип”,
„Създаване на нова национална структура и
институции, които да имат капацитета да привличат, управляват и следят европейските фондове”. Тези две практики, допълват и останалите, получили по-високи оценки. Въпреки това,
по-високо доверие има създаването на нови
регионални структури, целящи усвояването на
фондове за подпомагане, пред създаването на
национална такава. Причината за по-ниската
оценка на национално, пред тази на регионално
ниво е, че при централизацията, може да се
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получи забавяне в информацията. Също така,
като аргумент се посочва, че чрез регионална
отговорност, може да се избегне неправилното
усвояване на фондове и/или блокиране на
средства. Също така „Капацитета на усвояване
на средствата е нисък на регионално ниво и
трябва да бъде засилен”, като оценката за бъдеща добра практика е 3,78. Добрите практики,
получили най-ниски оценки са: „Значителна
част от средствата за развитие на селските райони, трябва да се инвестира в човешки капитал (образование и обучение в селските райони) – 3,56 и „Политиките за развитие на селските райони следва да бъдат балансирани подобре между аграрни мерки и мерки извън земеделието” – 3,44. Причината, за да не се оценят високо практиките, насочени към развитие
на човешкия капитал е, че и сега съществуват
множество възможности пред хората, живущи в
селските райони да получат достъп до образование. От гледна точка на чуждестранните експерти, изразили мнение за добрите практики
прилагани в страните от ЕС 15, от данните във
фигурата, ясно се вижда, че повечето практики
са полезни. Най-високо оценената практика е
„Участие на местни предприемачи в процеса за
развитие на районите, като се насърчават”.
Съгласието с тази практика е 4,70. Със същата
оценка е и „Капацитета на усвояване на средс-

твата е нисък на регионално ниво и трябва да
бъде засилен” или казано с други думи, следва
на ниво регион да се увеличи капацитета за усвояване на средства, като по този начин се увеличава възможността за устойчивост на ново
район. Също така, при прилагането на различните касаещи земеделието, следва да се взимат
не само различията на регионите, ами и видовете стопанства, които преобладават. В някои
под сектори малките стопанства са поефективни (пример в говедовъдството), спрямо
големите [1] и съответно политиките следва да
са съобразени и на база секторно развитие.
2.3. Прелокиране на Бюджета по приоритетни
оси за следващия програмен период
Преразпределението на бюджета по приоритетни оси за следващия програмен период е
важна част, за постигане на по-добро развитие
на аграрния сектор и превръщането му в конкурентоспособен отрасъл. Именно поради тази
причина, експертите-участници в анкетата, бяха
помолени да предложат вариант за преразпределение на бюджета (фиг. 2). Преразпределението е направено за следващия програмен период, като в същата фигура се наблюдава и
съпоставка между страните от ЕС-15 и новите
страни членки.

Фиг. 2. Сравнителна характеристика на средствата по приоритетни Оси между ЕС- 15 и Новите страни членки

От фиг. 2 ясно се вижда, че има доста голяма разлика от това как да бъдат разпределени средствата по приоритетни оси. Докато за
новите страни членки най-важни са средствата
по ОС 1, то за страните от ЕС 15, разпределе-

нието е почти равномерно по всички оси. Нараства и значението на Лидер, както за страните от ЕС, така и за новите страни членки.
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Изводи и препоръки
Първо, при изготвянето и приемането на новия бюджет, следва да се вземат в предвид регионалните различия на отделните региони в
страната. Също така, следва да се вземат в
предвид и разликите между Новите страни
членки и страните от ЕС-15. Чрез приспособяване на политиките и в частност мерките за
развитие на селските райони в България, може
да се постигне устойчиво положително развитие във всички сектори. Второ, Селският район
е от една страна е място за развитие на аграрни дейности, но от друга и добра перспектива
за прогрес в икономиката, чрез подходяща подкрепа за бизнеса, създаване на работни места
и не на последно място развитие на туризма.
Трето, отчитането на положителните практики
от текущия период и адаптация на съществуващите мерки, по различните програми биха
могли да доведат до подобряване условията на

живот в селските райони. Четвърто, прелокирането на средствата по приоритетни оси,
следва да бъде направено съобразно възможността за усвояване на средствата, по начин
който би бил най-ефективен за развитие на
селските райони
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Abstract
Changes in agricultural sector policies are crucial to reach successful rural development in NMS. Scientific and
practical interests are the main factors which lead to changes in current agricultural policy for the next programming period. The main aim of the paper is to assess possible future changes in policies for rural development, and
to evaluate the best practices of their implementation up to date. On this base are proposed general conclusions
for changes in agricultural policy. To achieve the objectives of the report are examined factors that influence on
the economic development of rural areas in NMS. In the paper is made comparative characterization between desired changes of politics on NMS level with those one wanted to be obtained in Bulgaria. The paper is based on
results from research conducted by experts in the field of agricultural policy. The report contains possible allocation of funds under CAP Pillar 2.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В
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Резюме
Устойчивото развитие на селските райони се основава на интегрирането на местните инициативи в земеделието и другите дейности, осъществявани на тези територии. Стимулиране на конкурентоспособността и подобряване на условията за живот в селските райони, може да бъде постигнато посредством диверсификацията
на икономическите дейности в тези райони. Целта на тази публикация е да дискутира възможностите за развитие на неземеделски и нетрадиционни дейности в селски райони от Варненска област. Представят се резултати
от първично изследване сред земеделски производители от областта, относно намеренията им за изменение на
производствения капацитет и развитие на нетипични за селските райони икономически дейности. На тази основа се достига до изводи, относно направленията за диверсификация.
Ключови думи: диверсификация, интегрирано развитие, селски район.
Key words: diversification, integrated development, rural districts.

Увод
Устойчивото развитие на селските райони се
основава на интегрирането на местните инициативи в земеделието и другите дейности, осъществявани на тези територии. Стимулиране на
конкурентоспособността и подобряване на условията за живот в селските райони, може да
бъде постигнато посредством диверсификацията на икономическите дейности в тези райони.
Целта на тази публикация е да дискутира
възможностите за развитие на неземеделски и
нетрадиционни дейности в селски райони от
Варненска област въз основа на резултати от
първично изследване сред земеделски производители от областта, относно намеренията им за
изменение на производствения капацитет и
развитие на нетипични за селските райони икономически дейности.
Процесът на диверсификация в селските
райони може да бъде изследван на две нива, а
именно – мезо- (регионално) и микро- ниво
(ниво „стопанска единица”). В преобладаваща
част от специализираните разработки се използват регионални данни за анализ на проблема.
Предимствата на регионалния подход произтичат основно от възможността да се анализират
връзки между пропорциите на различните икономически дейности, предприемани в района и
регионалния растеж. Едно от ограниченията на
този подход се свързва [1] със затруднения на
изследователите да разберат причините и про-

цесите, които провокират стопанствата да диверсифицират икономическите си дейности,
както и интересът, който стопаните проявяват
към тази възможност.
В съответствие с целта на разработката възприемаме микро- подход за изследване на възможностите за диверсификация. От гледна точка на отделния земеделски стопанин диверсификацията може да бъде дефинирана като придобиване на силни страни в бизнеса в резултат
на инвестиране на излишък, генериран от основната дейност в друга (земеделска или неземеделска) дейност.
1. Методика на изследването
Данните в настоящото изследване се базират
на проведено анкетно проучване през периода
17–30 декември 2012 година. Целта на проучването е да се идентифицират прилаганите
практики и проявявания интерес към реализацията на неземеделски дейности и нетрадиционни земеделски дейности в два селски района1. Целева съвкупност са земеделските стопани от общините Девня и Аксаково. Приложен е
квотен модел извадка според критерия „правен
статут на стопанствата” (фиг. 1). Изборът на
квотиращ признак е мотивиран от обстоятелството, че отделните стопанско-организационни
форми (ФЛ; ЕТ; ЗК; дружество, регистрирано
по ТЗ) имат различна степен на устойчивост, в

1
По-голяма част от информацията в разработката е събрана във връзка с изследване на капацитет на земеделски производители в анализираните територии, възложено от МИГ Девня – Аксаково. В посочения проект авторът на статията участва като
секторен анализатор.
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зависимост от равнището им на самостоятелност при вземането на решения, начина на управление и разпределение на доходите, режима
на труд и почивка и др.
едноличен
търговец
6%

земеделска
кооперация
10%

- са животновъдни стопанства, а 15,6% са с
комбинирано
растениевъдно-животновъдно
производство (виж фиг. 2).
комбинирано
производство
15,6%

дружество,
регистрирано
по Търговския
закон
3%

животновъдно
производство
18,8%

физическо
лице
81%

Фиг. 1. Структура на анкетираните земеделски производители според правния статут на стопанина

Акумулирана е информация по следните изследователски въпроси:
- Планира ли се изменение на производствения капацитет и в каква посока?
- Стопанството развива ли дейности, различни от селскостопанско производство
и ако да, какви са те?
- Земеделските производители проявяват
ли интерес към развитие на неземеделски дейности?
Предложени са следните дейности, различни
от селскостопанското производство: селски
туризъм; културен туризъм; производство на
хранителни продукти; производство на енергия
и компост; развитие на местни занаятчийски
дейности; търговия с хранителни продукти;
транспортна и/или логистична дейност; услуги
за населението.
Предоставена е възможност да се посочат
други дейности, различни от предложените.
2. Профил на генералната съвкупност
На територията на общ. Девня и общ. Аксаково са регистрирани общо 170 земеделски
производители (в общ. Девня – 51 бр. и в общ.
Аксаково - 119 бр.). Основна част от земеделските производители (82%) са физически лица.
Около 7% са земеделски кооперации (регистрирани по Закона за кооперациите), 5% са
еднолични търговци (ЕТ) и едва 6% са дружества, регистрирани по Търговския закон (предимно ЕООД).
Преобладаваща част от анкетираните стопанства (65,6%) са специализирани в производството на растениевъдна продукция, 18,8%
2

растениевъдно
производство
65,6%

Фиг. 2. Разпределение на анкетираните земеделски
производители според производствената насоченост
на стопанствата

Основна от земеделските стопанства са
специализирани в отглеждането на зърнени
(81,3% от общия им брой) и на фуражни култури (34,4% от общия им брой)2. В 15,6% от
стопанствата се отглеждат лозови насаждения,
в 6,3% - овощни култури, а 3,1% от общия
брой на стопанствата произвеждат зеленчукови
култури.
Най-висок относителен дял заемат стопанствата, специализирани в областта на овцевъдното производство (21,9%), следвани от стопанствата с говедовъдна (15,6%) и птицевъдна
(12,5%) насоченост. Свиневъдно производство
е застъпено в 9,4%, а пчеларство – в 6,3% от
земеделските стопанства.
По-голяма част (51%) от животновъдните
стопанства са специализирани в отглеждането
само на един животински вид. В 28% от стопанствата се отглеждат два, а в 21% - над 2
животински вида. Овцевъдно производство порядко се развива самостоятелно. Най-често се
комбинира с говедовъдно, свиневъдно и/или
птицевъдно производство (виж фиг. 3).
над 2
животински
вида
21%

2 животински
вида
28%

Фиг. 3. Разпределение на животновъдните стопанства според броя на развиваните животновъдни производства

Сумата от процентите е повече от 100, поради възможността да се избира повече от един отговор.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

3. Анализ на резултатите от проучването
По-голяма част от анкетираните лица (над
60%) планират изменение на производствения
капацитет на стопанствата си в положителна
посока през следващата година (виж фиг. 4).
Не се планира изменение на производствения капацитет в 34% от стопанствата.
Увеличаване на капацитета с над 20%

6%

Увеличаване на капацитета с до 20%

19%

Увеличаване на капацитета с до 10%

38%

Не планираме изменение на капацитета

34%

Намаляване на капацитета с до 10%

0%

Намаляване на капацитета с до 20%

0%

Намаляване на капацитета с над 20%

3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Фиг. 4. Планирате ли изменение на производствения
си капацитет през следващата година

Сравнително нисък относителен дял от стопанствата (16%) планират понижение на производствения си капацитет. Това се отнася само
за животновъдните стопанства (виж табл. 1).
В нито едно от анкетираните земеделски
стопанства не се развиват дейности, различни
от производство на селскостопанска продукция.
Около 1/3 от анкетираните земеделските
производители проявяват интерес (виж табл. 2)
към търговия с хранителни продукти (37,5%) и
транспортна и/или логистична дейност (31,3%).
За 25% от респондентите интересът е насочен
към производство на хранителни продукти, за
19% - към производство на енергия и компост,
а за 12,5% - към развитие на селски туризъм.
По-слаб е интересът към развитие на местни
занаятчийски дейности (6,3%).

Табл. 1. Планирано изменение на производствения капацитет по видове стопанства (% в съответната група)
Стопанства
Посока на изменение
Растениевъдни
Животновъдни
Комбинирани
Намаляване на капацитета с над 20%
16%
Намаляване на капацитета с до 20%
Намаляване на капацитета с до 10%
Не планираме изменение на капацитета
38%
33%
20%
Увеличаване на капацитета с до 10%
38%
60%
Увеличаване на капацитета с до 20%
23,8%
16%
20%
Увеличаване на капацитета с над 20%
33%
Табл. 2. Проявявате ли интерес за развитие на неземеделски дейности във Вашето стопанство?
Не проявявам
Не мога да
Проявявам инДейности
интерес
преценя
терес
1. Селски туризъм
78,1%
9,4%
12,5%
2. Културен туризъм
84,4%
15,6%
3. Производство на хранителни продукти и/или напитки
65,6%
9,4%
25%
4. Производство на текстил и/или облекло
96,9%
3,1%
5. Производство на енергия и компост
65,6%
15,6%
18,8%
6. Развитие на местни занаятчийски дейности
87,5%
6,2%
6,3%
7. Търговия с хранителни продукти
56,3%
6,3%
37,5%
8. Транспортна и/или логистична дейност
56,3%
12,5%
31,3%

Предоставена е възможност да се посочат
други дейности, различни от предложените.
Около 9% от респондентите проявяват интерес
към услуги за населението в социалната сфера, а 3% - към лекотоварни превози.
Към развитие на нетрадиционни селскостопански дейности интерес в много висока степен
проявяват 15,6% от респондентите, а 25%
нямат категорично мнение по този въпрос (виж
фиг. 5).

да, в много
висока степен
16%

не съм сигурен
25%

не проявявам
интерес
59%

Фиг. 5. Интерес на земеделските производители към
развитие на нетрадиционни селскостопански дейности
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Дейностите, от осъществяването на които се
интересуват производителите са: отглеждане на
охлюви, билки и биоземеделие.Това са произ-

водители с растениевъдна и комбинирана растениевъдно-животновъдна насоченост (виж.
табл. 3).

Табл. 3. Интерес към развитие на нетрадиционни селскостопански дейности по видове стопанства (% в съответната група)
Стопанства
Интерес
Растениевъдни
Животновъдни
Комбинирани
Не проявявам интерес
57,1%
83,3%
40,0%
Не съм сигурен
23,8%
16,6%
40,0%
Да, в много висока степен
19,0%
20,0%

Изводи
Въз основа на осъществения емпиричен
анализ могат да бъдат направени следните основни изводи.
Първо, във всяка от групите стопанства,
разделени според вида на производството, найголям е делът на производителите, които планират положителна промяна в капацитета. При
това никой от анкетираните производители на
растениевъдна и смесена продукция не планира намаляване на капацитета си в краткосрочен
план.
Второ, на този етап земеделските производители в изследваните райони не осъществяват
диверсификация чрез неземеделски дейности.
Трето, основна част от земеделските стопани не проявяват интерес към разнообразяване
на осъществяваните икономическите дейности.
От земеделските стопани, които виждат потенциална възможност за задоволяване на бизнес
потребности посредством предприемане на
неземеделски дейности, най-голям е делът на
тези, за които интересът е насочен към търговия с хранителни продукти, транспортна, логистична дейност и производство на хранителни
продукти.

Четвърто, най-голям е относителният дял на
земеделските производители, които съобщават,
че нямат интерес към развитие на нетрадиционни селскостопански дейности. Производителите, които се интересуват от такива производства насочват вниманието си приоритетно към
отглеждане на охлюви, билки и биоземеделие.
В заключение, настоящото изследване доказва, че възможностите за диверсификация на
икономическите дейности в някои селски райони на Р. България са ограничени от субективни
фактори, свързани с интереса на земеделските
стопани към подобни стопански инициативи.
Въпреки че по-голяма част от изследваните
селски предприемачи планират повишаване на
капацитета си, сравнително малък е делът на
стопаните, които възприемат диверсификацията като потенциална бизнес възможност. Последното е сериозно препятствие пред развитието на селските райони в България в съответствие със съвременните концепции за процеса.
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OPPORTUNITIES FOR DIVERSIFICATION OF THE ECONOMIC ACTIVITIES IN THE
RURAL AREAS
Maria Stanimirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The sustainable development of rural areas is based on the integration of local initiatives in agriculture and the
other activities there. Stimulating the competiveness and improving of living and working conditions in rural areas,
can be achieved by diversification of the local economic activities. The main purpose of this paper is to discuss the
opportunities for development of non-agricultural and nontraditional activities in the rural districts of Varna region.
The study reveals key results from a research among agricultural producers about their intentions for changing
capacity of business and development of not typical activities. On that basis are made conclusions for the directions of diversifications in the analyzed rural districts.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС
Теодорина Турлакова, Гергана Славова
Икономически университет, Варна
Резюме
В съвременния свят съществуват много аграрни фирми, които възникват, развиват се и залязват, някои от
тях се характеризират с понятието „метеори”, защото се появяват и изчезват много бързо, но съществуват и
други агро фирми, които се открояват с много силно пазарно присъствие, с постоянни клиенти и големи
приходи от продажби. Тяхното дългосрочно съществуване не е случайно, то може да се обясни с прилагането
на богат набор от предприемачески и управленски стратегии, които позволяват на аграрните фирми не само
да задържат своите пазарни позиции, но и да ги разширят. Многообразието от предприемачески и управленски
стратегии, трябва не само да се познава, но и умело да се използва от ефективните агро мениджъри с цел по
устойчиво и ефективно присъствие на аграрния пазар.
Ключови думи: предприемачество, управленски стратегии, диверсификация.
Key words: entrepreneurship, management strategies, diversification.

Увод
Стратегията е курсът на действие, който
организацията избира, за да реализира своите
цели, съобразявайки се със своите вътрешни
силни и слаби страни, с възможностите и
заплахите на външната среда, а също и с
поставените задачи, които тя трябва успешно
да реализира със собствените си ресурси и
сили, за да достигне поставените икономически
цели. За да бъде успешна една стратегия е
необходимо тя да бъде разработена на база на
изследване
на
външната
среда
и
диагностициране на вътрешната среда на
фирмата.
Стратегическият
мениджмънт
изисква: определяне на бъдещата ориентация;
анализиране на възможностите и заплахите;
оценяване на съществуващия потенциал;
установяване на стратегическите позиции;
набелязване
на
основните
приоритети;
разпределяне на разполагаемите ресурси;
предприемане на практически действия и др.
Стратегическият
мениджмънт
цялостно
обхваща
планирането,
организирането,
ръководенето
и
контролирането
на
стратегическите действия. Стратегическото
планиране дава възможност, от една страна, да
се набележат стратегическите цели и задачи, а
от друга - конкретните стратегии за тяхното
реализиране. Стратегическото организиране
позволява да се концентрират човешките,
финансовите, материалните, информационните
и други ресурси за изпълнение на поставените
стратегически задачи пред отделните звена и
поделения. Стратегическото ръководене дава
възможност правилно да се насочва и

направлява
работата
на
персонала.
Стратегическото контролиране позволява да се
наблюдава развитието и своевременно да се
предприемат
необходимите
коригиращи
действия. Наред с основните функции се
извършват и редица спомагателни функции,
като стратегическо анализиране, прогнозиране,
програмиране,
регулиране,
координиране,
отчитане и др. Стратегическият мениджмънт
засяга бъдещото развитие на организацията.
Той направлява усилията към постигане на
нейните цели, балансира интересите на
различните групи в и извън нея, насочва
ресурсите
за
постигане
на
по-висока
ефективност и по-голяма ефикасност в
действията,
като
с
успех
контролира
перспективното развитие на всяка организация,
която го използва. В аграрната сфера
съществува голямо многообразие от стратегии,
които
могат
да
се
използват
в
растениевъдството и животновъдството, в
областта
на
растителната
защита
и
ветеринарна медицина. Основно можем да ги
разделим на предприемачески и управленски
стратегии.
В търсенето на икономическа изгода
предприемачът, в това число и аграрният,
прилага стратегии, които са ориентирани към
дългосрочно присъствие на пазара, запазване
на вече завоювани позиции на разнообразните
пазари (потребителски, капиталов, ресурсен и
т.н.),
както
и
тяхното
разширяване.В
литературата
по
предприемачество
се
открояват два типа стратегии. Първата група са
стратегии, които произтичат от практиката на
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предприемаческите
фирми
в
САЩ.
Формулирани са от П. Дракър в резултат на
изследване на факторите за успех на редица
американски фирми. Макар че са само
частично приложими за България в настоящия
момент, те са традиционни за всяко развито
общество, което е основание за тяхното
изучаване
и
бъдещо
приложение
от
българските предприемачи. Съществуват пет
вида традиционни предприемачески стратегии:
- лидерство с нов продукт или услуга;
- съзидателна имитация;
- стратегията на изменящи се ценности и
характеристики;
- стратегия на специализираните ниши;
- предприемаческо джудо.
Тези стратегии не се изключват взаимно.
Един и същ предприемач често комбинира две,
а понякога елементи от различни стратегии в
една. Всяка една от тези стратегии има свои
предпоставки за възникване, подхожда на
определени
нововъведения,
изисква
специфично поведение от страна на предприемача и носи своите ограничения и риск.
Стратегията
лидерството
с
нов
продукт/услуга или още наречена, означава
предприемачески стремеж към лидерство на
даден нов пазар или в нов отрасъл.
Лидерството се постига чрез създаване на нов
продукт или нова сфера на обслужване.
„Съзидателната имитация” е насочена към
подобряване на съществуваща иновация.
Разглеждана понятийно тази стратегия съдържа
противоречие
между
оригиналността
на
иновацията и творчеството на имитатора.
Терминът, обаче е подходящ, тъй като
обикновено
имитаторът
по-добре
вижда
недостатъците на продукта (иновацията) от
тези, които са я осъществили.
Предприемаческото джудо е стратегия,
която като база за създаване на бизнеса
използва слабите страни на конкурентите.
Обикновено съществуващите фирми създават
продукти,
предназначени
за
определена
пазарна ниша и не виждат нарасналото пазарно
търсене сред други потребители. Такива и
други грешки на присъстващите на пазара
производители могат да се открият, ако се
анализира
внимателно
търсенето
и
предлагането. Поправянето на грешките чрез
създаването на нов бизнес, насочен към
съществуващото
потребителско
търсене,
означава
реализация
на
стратегията
предприемаческо джудо.
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Описвайки
тази
стратегия
Дракър
формулира типичните грешки или „лоши
навици”, които имат фирмите:
- Синдромът „не е наше откритие”. Тази
грешка означава отхвърляне на чуждите
иновации
с
идеята,
че
тяхната
реализация е приоритет на създателя им.
- Стремеж да се „снеме каймакът” на
пазара. Обсебва се високодоходната
част от пазара, което почти винаги се
наказва със загубване на пазара или на
част от него
- Неразбраното качество. За производителите по-високото качество е онова,
което води до усъвършенстване на
продукта и обикновено е съпроводено с
трудно производство и висока стойност.
Не винаги, обаче такова качество е
подходящо и оценявано като „високо
качество” от потребителя. Клиентите
плащат за продукт, който отговаря на
потребностите
им.
Продуктово
ориентираната стратегия сама за себе
си, без да се отчитат изискванията на
пазара, не е оправдана и лесно може да
бъде атакувана от конкурентите.
- Заблуждението на „бонифицираната”
цена. Тя се оказва покана за конкурента.
Ползването на по-висока цена от
утвърден
вече
лидер
се
оказва
благоприятна възможност за друга
фирма да атакува с по-ниска цена,
придърпвайки част от пазара към себе
си. Снижаването на разходите и
прилагането на дъмпингова цена са
известни
преди
двеста
години,
присъстват в теориите на Сей и Рикардо.
Лидерите на пазара, обаче, често се
заблуждават
от
монополното
си
положение и стремежът към високи
печалби.
- Максимизиране на пазара. Тази грешка
се обяснява със стремежа на фирмите
да обхванат целия пазар, да задоволят
потребностите
на
всеки
отделен
потребител. Грешката на тези фирми е,
че не преобразяват продукта за всеки
един потребител. По тази причина
стандартният продукт се използва от
конкурентите,
преобразява
и
индивидуализира
за
конкретния
потребител.
Прилагането на предприемаческо джудо е
възможно при следните сигнали на пазара:
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когато съществува неочакван успех или
провал; когато пазарът се разраства твърде
бързо и когато пазар или отраслова структура
се променят твърде бързо.
Стратегията „специализирана ниша” се
свързва с ограничеността на пазара на
определени продукти и специализацията на
географските райони. Дракър дава пример за
прилагане
на
тази
стратегия
при
осъществяването
на
насрещна
търговия,
размяна на български тютюн с машини или
лекарства от други специализирани райони.
Използва се предимно при регионално
специализирани производства. Такава ниша
може да бъде и квалифицираната пазарна
ниша, която се изразява в уникални умения,
особени знания.
Освен посочените традиционни стратегии
някои автори формулират и стратегия на
бързия растеж. Като стратегия на бързия
растеж се определя дейността на фирми, които
се развиват и нарастват твърде бързо.
Другата група стратегии са наречени
предприемачески
стратегии
прилагани
в
условията
на
преход.
За
разлика
от
традиционните,
стратегиите
прилагани
в
условията на преход имат за задача оцеляване
на
новите
предприемачи.
Поради
това
реализирането на стратегиите става чрез
откриване на развиващите се сфери или
дейности, наличие на условия за бъдещето им
развитие, както и откриване на общи интереси
с други предприемачи в същата сфера на
дейност.
Тази съпосочност на интересите се
определя
като
своеобразно
“закачане”.
Прикрепването може да се се осъществи към
отрасъла (дейността), продукта, отделния
човек, необходимия продукт.
Стратегията „закачи се към успелия
отрасъл” означава да се анализира пазара и се
открие отрасъла, който в определен момент
има потребителско търсене и нарастващ
пазарен дял. Прикрепването към този отрасъл
може да стане по линия на доставката на
суровини за производство на продукта или
извършване на дейността, по линия на
опаковка, дизайн и т.н.
Стратегията „закачи се за успелия продукт”
е аналогична на първата стратегия, но е с потесен обхват. Търси се един продукт и се
разчита на него да осигури успешен бизнес не
чрез пряко производство на продукта, а отново

чрез прикрепване по една от двете посочени
по-горе линии.
Стратегията „закачи се за успелия човек” е
насочена към намиране на платежоспособния
човек. Когато платежоспособността е налице
предприемачът може да се ориентира към
задоволяване потребителското търсене.
Тази стратегия се счита за „вечно жива” и
неизчерпаема, тъй като потребностите на
хората никога не могат да се задоволят
напълно (според Маслоу).
„Закачи се за необходимия продукт” е също
жизнеустойчива
стратегия.
Нейната
приложимост и роля нараства в периодите на
стагнация на икономиката, тъй като се
основава на прикрепване към продукти с
относително постоянно търсене. Нещо повече,
относителният
дял
на
разходите
на
домакинствата за покупка на този вид продукти
достига до 80% от бюджета им.
Стратегията на прикачване към необходим
продукт е изключително полезна и подходяща
за аграрната сфера. Освен тази стратегия,
обаче, аграрните предприемачи могат да
ползват и други прийоми за създаване на
успешен бизнес.
Такива удачни стратегии са:
Стратегия „затваряне на производствения
цикъл”. Тя е свързана с постепенното
разширяване на бизнеса и присъединяване на
отделни фази на възпроизводствения процес.
По този начин се преливат капитали от една
сфера към друга,например, от сферата на
производството към преработка и търговия.
Ако в някоя от посочените дейности има
финансови или други затруднения, тя бива
подпомагана
от
останалите.
Стратегия
„екологични продукти”. Тази стратегия дава
възможност на предприемача да постигне
преимущества в конкуренцията с останалите
производители и особено с чуждите вносители,
които предлагат селскостопански продукти на
много по-ниска цена.
Управленските стратегии от своя страна се
разделят на общо организационни стратегии,
към които принадлежат: стратегията на растеж
и общо организационни стратегии свързани със
стратегията на оцеляване и възстановяване.
Управленските стратегии могат да се разгледат
още и като деофанзивни и офанзивни.
Общо
организационните
стратегии
на
Растеж са: Концентрация в един бизнес;
интеграция,
диверсификация,
сливане,
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поглъщане и придобиване. Като всяка една от
тези стратегии има свои подвидове, например:
Стратегията на Диверсификация. Същността
на тази стратегия се изразява в умело
управляване на риска и включване във
фирмения икономически обхват, участие в
повече от една дейности, някои от които изцяло
нови за предмета на дейност на фирмата, а
други в различни приложни области. Тази
зависимост определя и различните видове
стратегия на диверсификация. Те от своя
страна са:
Вертикална Диверсификация - Изходящите
продукти от един етап на производство и
разпределение се пренасочват към друг етап.
Този вид диверсификация се наблюдава, в
случаите при които, има връщане в предходни
фази на производствения процес, с цел да се
заместят
доставчиците
на
суровини
и
материали, или при навлизане в следващи фази
на производствения процес. Например при
заготовка и създаване на линии първо
размножение семена или разработване на
самото активно вещество при производството
на РЗ препарати, а не ползване на готови линии
или активни вещества.
Хоризонтална диверсификация - Тя се
обяснява с усвояване на нови продукти в
производствения процес с цел задоволяване на
допълнителните потребности на клиентите на
една фирма. Създаденият нов бизнес е
пласментно или технологично свързан със
съществуващия до момента.
Конгломерантна
(Хетерогенна)Представлява навлизане в много отдалечени от
основната дейност сфери, т.е производство на
не свързани с произвежданите до момента
продукти.
Концентрична диверсификация - Тя се
характеризира
с
разширяване
на
производствената листа с нови продукти с цел
пълно
оползотворяване
на
използваните
маркетингови канали. Този вид стратегия е
ориентирана към един основен целеви пазар,
като се стреми да обхване, всички негови
целеви сегменти и потребители.
Диверсификация на несвързаните продукти Този вид диверсификация се осъществява найчесто при фирми, използващи стратегиите на
поглъщане или на сливане с други организации,
които оперират в съвсем различна област на
дейност.
Всички
видове
стратегии
на
диверсификация са основни родови стратегии,
базирани
на
най-често
прилагания
вид
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стратегия - „развивай”. Този вид стратегия се
използва
от
големите
утвърдени
или
утвърждаващи се на пазара агро фирми, които
целят да завладеят по-висок пазарен дял. При
стратегията Развивай се използват нови
производствени практики, като се използва и
интелектуалния капацитет на компанията.
Мениджърите, които прилагат този вид
стратегия,
имат
склонност
към
риск,
целеустремени са, силно амбициозни и
предприемчиви. Тяхната основна цел е
завладяване на по-големи пазарни дялове и
постигане на по-голяма конкурентоспособност.
Прави впечатление, че новите, иновативни
вложения прилагани при стратегията Развивай
са в пряка релация с приложението на
иновативна стратегия. Тя от своя страна се
прилага, когато се търси начин да се предложи
нововъведение, което ще превърне своите
откриватели в силни и доминиращи на пазара
конкуренти. Стратегията се базира на влагане
на нови сортове и патентоване на нови хибриди,
породи, използване на нова технология,
прилагане на ноу-хау в производствената
дейност, приложение на нови технологични
разработки и модерна, специализирана агро
техника не използвана до момента от
фирмените конкуренти.
Стратегията на Хоризонталната интеграция,
представлява
обвързване
на
по-малките
дъщерни фирми със същия или свързан
предмет на дейност с основната фирма. От
своя страна вертикалната интеграция разширява обхвата на конкретния бизнес до
крайния потребител. По-голяма част от
аграрните
фирми,
използват
този
вид
интеграция
или
избират
вертикалната,
концентричната
или
конгломерантна
диверсификация.
Чрез
приложението
на
стратегията на вертикална интеграция се
стимулира растежа на организацията и на
иновативния процес в нея. Тя създава
конкурентни преимущества на фирмата, като
позволява да се намалят производствените
разходи
и да се реализират редица
технологични нововъведения от обединяването
и взаимодействието на фирмите по между си.
Друг вид стратегия на растеж е и
Стратегията на концентрация - При нея силите
на
фирмата
се
концентрират
върху
производството на определен брой основни
продукти, използват се едни и същи високи
технологии и се насочват към един основен
пазар. В аграрния сектор все по често се
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наблюдава концентрация на производството,
например
в
зърнено-житния
сектор.
Стратегията развитие на продукта се свързва с
модификация на основните предлагани от
фирмата продукти с цел тяхната промяна,
спрямо изискванията на потребителите, като
пример можем да посочим отглеждането на
рапица за създаване на биодизелово гориво.
Стратегиите
при
общо-организационна
стратегия на оцеляване и задържане на пазара
са известни, като стратегии на: Замразяване на
състоянието на фирмата към конкретен
момент с цел поява на по-добър период, в
които нейната дейност да бъде „отмразена”.
Други видове стратегия на оцеляване е
закриване на фирмата или обявяване на
несъстоятелност. Разликата между двете е, че
при закриване на дейността собственика не
търпи такива огромни поражения, както при
обявяване на банкрут и ликвидиране на бизнеса.
Управленските стратегии могат да се
определят също и в още 2 основни
направления: настъпателни и отбранителни
стратегии.
Настъпателните
стратегии
се
характеризират със следните по-важни черти:
постигане на превъзходство над конкурента
чрез атакуване на силните му страни;
използване на слабите страни на конкурента в
свой интерес, за постигане на по-голям пазарен
дял; едновременни действия на няколко фронта,
които да извадят конкурента от равновесие;
заемане на незаети пространства и поставяне
на конкурента позиция на догонващ обслужване на необслужени ниши; партизанска
война – използване на принципа удар-оттегляне,
с цел да се изненада конкурента и преди той да
успее да отговори фирмата-агресор да се е
оттеглила; стратегия на изпреварващите удари
- която трябва да доведе до осигуряване на не
възпроизводимо
конкурентно
предимство;
Отбранителните конкурентни стратегии са
ориентирани към защита и съхраняване на
конкурентните позиции на фирмата, както и на
нейните конкурентни предимства, т.е. в
резултат на отбранителните стратегии не се
създават и не се усилват конкурентни
предимства.
Отбранителните
стратегии
биват
два
основни вида: блокиране на възможните
пътища за атака, преди всичко чрез създаване
на лоялни потребители, лоялни дилъри и
дистрибутори; демонстриране на способност за
отбранителни удари;

Нападателните стратегии са известни още,
като офанзивни стратегии и се предпочитат от
големите, но и от по-малките фирми винаги,
когато фирмата има стремеж да се развива и
възможност да завладее по-голям пазар дял, да
предложи нови продукти на пазара, докато
когато фирмата губи позиции, няма шансове за
развитие, тя прибягва към отбранителни
(защитни) стратегии. Този вид стратегии се
прилагат от малките и средни фирми. Големите
организации ги използват единствено при
изключително сериозни пазарни сътресения,
налагащи
съкращаване
на
част
от
производствената им дейност и свиване на
търговската им дейност.
Фирмите в аграрната сфера използват и
множество управленски стратегии на функционално ниво. Тези стратегии се наричат функционални. Такива са производствените, търговски,
проучвателни, маркетингови, пласментни, организационни стратегии, както и всички останали стратегии свързани с пряката аграрна
дейност, като извършване на технически мероприятия по обработка на почвата, по засяване, реколтиране, поливане, торене, пръскане,
прибиране и продаване на готовата продукция.”,
Както в повечето сектори, така и в аграрната сфера възприетото от Минцбърг определение за концепцията за петте „р” и по конкретно,
че тя е съвкупност от определени качества посочени на фиг. 1 е в сила.
Дяволия
План за
действие

Перспектива

Самото
действие

Стратегията в
АС

Позиция

Синхронизация

Фиг. 1. Същностни черти на стратегията в АС

Минтцбърг, разглежда стратегията, като
план, като маневра с цел да надхитриш
конкурентите. Определя я като перспектива и
модел на действие. Според него тя изразява
конкретната позиция на фирмата. Всичко това
е неоспоримо и за аграрния сектор, но бихме
добавили,
още,
че
стратегията
е
и
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синхронизация.
Синхронизация
между
външните и вътрешни фактори, от които пряко
се влияе съществуването на аграрната фирма.
Синхронизация между основните фактори на
производство-земя, труд, капитал, съчетани с
неокласическите фактори на производствопредприемачество и нови технологии, но тя е и
синхронизация с твърде специфичните фактори
на въздействие в аграрната сфера, такива са:
природно-климатичните
фактори
на
производство и производствено биологичните,
които в голяма степен, оказват влияние върху
аграрното производство. Няма друг отрасъл, в
които да се произвеждат биологично живи
организми и върху които влиянието на
природните и климатични фактори да оказва
толкова голямо въздействие, както в аграрната
сфера.
Изводи и препоръки
Научната
литература
изобилства
от
предприемачески и управленски стратегии.
Спецификата на аграрния бизнес предполага
ситуационно
вземане
на
решения
при

прилагането на конкретна стратегия, която да
бъде съобразена и с ефектите от прилагането
й.
Конюнктурата на пазара също е определяща
за подбора на
подходящата стратегия.
Възможно
е
дори
да
се
комбинират
традиционни и преходни стратегии, независимо,
че
теоретически
ние
ги
разглеждаме
диференцирано. Най-обобщаващото за всички
стратегии у нас е насоката, към която те се
стремят - да оцелеят в условията на стагнация
и силна чужда конкуренция.
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ENTREPRENEURIAL STRATEGIES AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS
Teodorina Turlakova, Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
In today's world there are many agricultural firms which arise, develop and close, some of them are
characterized by the term “meteor” because they appear and bankrupt very quickly, but there are other agro firms
that stand out with very strong market presence with regular customers and large sales. Their long-term existence
is not occasional, since it is related to the application of a wide range of entrepreneurial and management
strategies. These allow the firms not only to retain their market positions, but also lead them to expansion. The
variety of entrepreneurial and management strategies must be known as well as skillfully used by effective agro
managers with the purpose of sustainable and effective presence on the agricultural market.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Теодорина Турлакова, Павлина Иванова
Икономически университет, Варна
Резюме
Докладът защитава тезата, че предприемачеството е ключов компонент в икономическото развитие на всеки
регион, както и общ подход за преодоляване на регионалните различия. Свободното развитие на отделните региони в България без правителствена или институционална намеса поражда социално-икономически диспропорции. Поддръжката на жизнеността на селската общност е свързана с подходяща политика по отношение на
земеделието и други видове бизнес, наречени с общото наименование „селско предприемачество”. Докладът
разкрива необходимостта от институционална намеса и политика на насърчаване на предприемаческата дейност в различните категории селски райони на България. Проучено е въздействието на активните програми и
мерки, предвидени в Националния план за развитие на селските райони на ниво предприемаческа дейност.
Опитът на други страни се използва, за да докаже възможността за преодоляване на социално-икономическа
изостаналост на някои селски райони.
Ключови думи: предприемачество, предприемачество в селските райони, селски райони, институционална
намеса.
Key words: entrepreneurship, rural entrepreneurship, rural areas, institutional interference.

През последните години предприемачеството в селските райони е обект на значителен интерес в управлението и научната литература,
тъй като то обхваща социалните проблеми и
въпросите на общностите, в по-широк спектър,
особено в селските райони на икономиките,
които търпят динамично развитие.
Развитието на селските райони е повече откогато и да било свързано с предприемачеството. Интерес към него проявяват правителствата
на отделните страни, университетите, неправителствените организации и академичните общности. Все повече на предприемачеството се
гледа като на интервенция за стратегическо
развитие на районите. То е свързано с институции и лица, които работят за насърчаване на
предприятията в селата: агенциите за развитие
на селските райони, фермерите, които възприемат предприемачеството като инструмент за
получаване на доходи, политиците виждат в
него възможността за повишаване на заетостта.
За всички посочени групи предприемачеството
се явява като средство за подобряване качеството на живот на отделните лица, семейства и
общности, както и да се поддържа здрава икономика и околна среда.
Съществена предпоставка за този интерес е
най-вече иманентната способност на бизнеса
да осигурява работни места в географски територии, където липсва друга алтернатива за заетост.
Целта на настоящата разработка е да се
проучат перспективите на предприемаческите

възможности, които съществуват в селските
райони, както и да се препоръчат жизнеспособни подходи за подобряване социалноикономическото развитие на местната инфраструктура и хора.
Прегледът на изследванията за дефиниране
на предприемачеството, включващ възгледите
на Jones and Sakong (1980); Stevenson, et al.
(1985) and Timmons (1989); показва, че предприемачеството в селските райони може да се
определи като: „сила, която мобилизира и други ресурси за посрещане незадоволеното търсене на пазара”, „способността да се създаде и
изгради нещо от нищо”, „процесът на създаване на стойност чрез съвместното използване на
уникален пакет от ресурси, с цел да се възползват от потенциална възможност".
Т. Petrin (1994), в своя доклад, представен в
International Rural Development Summer School
- Herrsching, Германия, твърди, че е погрешно
да се предположи, че социално и икономически
изостаналите райони могат да растат с инжектиране на външни инвестиционни фондове и
само чрез външни експертизи. Напротив, такива райони ще станат все по-изолирани, обезлюдени и по-бедни от гледна точка на развитието.
Да приемем, че социално и икономически
изостаналите райони ще се превърнат в бързо
разрастващите се сфери, чрез инжектиране на
външни инвестиционни фондове и външни експерти. Без развитие на предприемаческите способности, които са добре развити или потенциално достъпни, външни средства ще се израз35
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ходва за проекти, които не ще осигурят дългосрочен икономически растеж. Следователно,
вместо все повече и по-интегрирани, икономически и социално богати, такива райони ще
стават все по-изолирани, обезлюдени, бедни и
следователно по-малко способни да привличат
хора, които да оказват въздействие на развитието.
Petrin (1992, 1994) подчертава, че предприемачеството в селските райони може да донесе
ползи, при условие че съществуват:
- Националната икономическа политика по
отношение на селското стопанство,
включително признаването на жизненоважния принос на предприемачеството
за икономическото развитие на селските
райони;
- Политики и специални програми за развитие и насочване на предприемачески
таланти;
- Предприемаческо мислене за развитие
на селските райони, не само от страна
на земеделските производители, но също
така от всеки и всяка организация за
развитие на селските райони;
- Институции, подкрепящи развитието на
селското предприемачество, както и
стратегически съюзи за развитие.
Предприемаческа икономика, независимо
дали на национално, регионално или общностно равнище, се различава значително от непредприемаческата икономика в много отношения. Не само по икономическата си структура
и нейните икономически характеристики, но
също така и от социалните - жизненост и качеството на живот, който предлага с последващо привличане на хора.
Въз основа на емпирични изследвания, експерти на Световната банка [3] достигат до извода, че предприемачеството в неурбанизираните територии се различава качествено от това в градските центрове. Отличителните черти
на предприемачеството в неурбанизираните
територии са:
- Относително по-малки по размер и с помалко на брой собственици;
- По-ограничен достъп до пазари;
- Работа при недостатъчно развита инфраструктура;
- Функциониране в сфери на дейност с
висока сезонност.
Други автори [4] са на мнение, че фирмите
в селските райони имат повече проблеми, отколкото същите в градските центрове. Според
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тях, достъпът на ресурси е лимитиран в селските райони, а собствениците търпят загуби от
транспортирането на продукцията си на отдалечени места. Важен фактор се оказва липсата
на достатъчно квалифицирана работна ръка.
Предприемачите от селските райони трябва да
управляват с повече преференции човешкия
потенциал на фирмата в сравнение с предприемачите от урбанизираните територии, с цел да
запазят добрите кадри от миграция.
В цитираното изследване авторите стигат до
заключението, че собствениците на малък бизнес в селските райони са успели в две посоки
– да стартират и управляват нововъзникнали
фирми в трудна среда. Предприемачеството в
селските райони трябва да оцелява с относително по-малко ресурси, по-малко клиенти и
малко кандидати за ниско платени дейности.
В България националната дефиниция определя като селски райони общините (LAU 1), в
които няма населено място с население над 30
000 души [5]. По този показател 231 от общо
264 общини са класифицирани като селски. Те
съставляват 81% от територията и 42% от населението.
Те притежават значителен природен, стопански и културен потенциал, но в същото
време изостават чувствително от урбанизираните. Като последица се влошават демографските характеристики, възможностите за трудова реализация и генериране на доходи. Равнището на безработица в селските райони е чувствително над средното за страната, а доходите
изостават още повече.
В основата на стопанския живот в селските
райони е земеделието. Предприемаческата дейност в тези райони е представена предимно от
дребни производители, с предмет на дейност селско стопанство. Техният брой е много голям за мащабите на страната.
Преобладаващо селските и междинни райони се характеризират с много ниско ниво на
икономическа активност на работната сила,
което се обяснява със слабите възможности за
намиране на работа в селските райони. Сериозен проблем в селските райони е високото ниво
на продължителната безработица.
Последното преброяване на земеделските
стопанства през 2010 г. установи, че в дребните стопанства се използва повече труд, отколкото в тези на едрите производители. Повисоката трудоемкост на продукцията им в съчетание с ниската техническа осигуреност води
до по-ниска продуктивност и производителност.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

В 371 100 земеделски стопанства са заети
751 700 лица, като относителният дял на семейните работници е 92,8%. Вложилите труд в
земеделието като платени работници са 54 300
лица. Общо намалението на заетите лица в земеделските стопанства спрямо 2007 година е
20,8%. Годишните работни единици на всички
заети са 394 100, като 343 100 ГРЕ са семейни работници и 51 000 ГРЕ са платени работници.
Относителният дял на мъжете, заети в земеделските стопанства през 2010 година, е
55,7%. Заетите мъже спрямо 2007 година са с
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22,1% по-малко. Общо 61,0% от заетите лица
са на възраст от 35 до 64 години. 9,8% от заетите лица са на възраст между 15 и 34 години,
а 29,2% – лица над 65 години. Миграцията от
селата към градовете е причината за промените във възрастовата структура на населението,
занимаващо се със земеделие. По данни от
преброяването на земеделските стопанства в
България през 2010 г. по-малко от 15% от
фермерите са под 40 години. Ниските и непривлекателни доходи и лошите условия на труд
са причината младите хора да не желаят да се
занимават със земеделие.
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Източник: МЗХ, отдел "Агростатистика", ПЗС'2010 [1].
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Фиг. 1. Разпределение на лицата, влагащи труд в земеделските стопанства, и годишните им работни единици според пола

Фиг. 2. Разпределение на лицата, влагащи труд в земеделските стопанства, и годишните им работни единици според възрастовата група

Предприемачеството и развитието на малките и средни предприятия (МСП) е в състояние
да допринесе за развитието на заетостта в селските региони. Малките и средни предприятия
са гръбнакът на всяка икономика и найголемият източник на заетост и икономически
растеж, тъй като са по-трудоемки, поустойчиви са, допринасят за подпомагането на
местните икономики (особено в отдалечените
райони на страните) и способстват за намаляване на демографския натиск върху градските
райони.
За насърчаване на тяхното развитие от особена важност е подобряването на регулаторната среда и премахването на бюрократичните
спънки пред предприемачеството при стартиране на нови предприятия, управлявани от млади хора. Необходимо е да се опростят и ускорят процедурите, да се предлагат стимули, като например пряко финансиране, фискални
облекчения, нисколихвени заеми, благоприятни
застраховки и др.
Развитието на предприемачеството и заетостта в селските райони (РПЗСР) ангажира
местните действащи лица в разработването,
управлението и осъществяването на различни
политики. То обхваща широк диапазон от дей-

ности, които създават работни места, борят се
с безработицата, насърчават адаптивността,
стимулират инициативността, улесняват включването и намаляват неравенството. Основната
характеристика на РПЗСР е, че то добавя стойност към националната и регионална политика
като мобилизира местните действащи лица и
като адаптира действията по-тясно към нуждите
и потенциалните възможности на конкретни
местни общности. За да са ефективни техните
действия се изисква комбинация от низходящо
и възходящо взаимодействие: вертикална и хоризонтална координация; публично, частно и
неправителствено сътрудничество; национални
и местни действия.
Насърчаването на предприемачеството в
селските райони е възможно при намаляване
на регионалните несъответствия. Необходимите действия в тази насока са: по-добро разбиране на местните и регионални нужди и специфични особености чрез ангажиране на местните партньорства; по-целенасочено използване
на ресурси чрез местното развитие – специфични за областта интегрирани стратегии;
действия за подобряване на атрактивността на
селския район за инвестиции и нови работни
места; нови източници на работни места (въз-
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можности за алтернативна заетост, култура,
туризъм, околна среда).
Намаляването на регионалните несъответствия може да помогне за мобилизирането на
капацитета на по-слабо развитите райони. Вече
има множество инициативи за стимулиране на
местното развитие в селскостопанските региони на България, чрез насърчаване и подпомагане на културата на предприемачество и самостоятелен старт за търсещите работа.
На местното население може да бъде предложена подкрепа чрез разработването на бизнес планове, маркетингови консултации, малки
безвъзмездни помощи и заеми, счетоводни услуги и данъчни консултации. „Партньорство за
развитие на заетостта” е използван прийом в
ЕС, който насърчава честните практики за заетост на трудовия пазар. Като част от това, ползите от привличането на безработните и крайно
бедни хора в икономическата дейност чрез създаване на "специално пригодени" работни места чрез откриване на законен малък бизнес са
признати отдавна в политиката на ЕС [2].
Като цяло селскостопанските производители
в България все още нямат самочувствието на
предприемачи и имат ограничени умения и знания в областта на управлението на земеделското стопанство, като рядко планират производството си според търсенето на пазара, въвеждат
иновации или нови технологии.
Професионалното обучение може да подпомогне и насърчи предприемачеството. То трябва да е съобразено със собствената дейност и
да се основава на опита. Особено подходящи
са обучения, които имат ясни и специфични
цели, провеждат се на място и са приложими,
гъвкави, основаващи се на проекти, насочени
към земеделските производители, предоставени
в точното време (по сезони), ориентирани към
дейността.
РПЗСР може да допринесе за постигане на
целите на националната и местна политика за
заетост чрез:
- Повишаване на броя на заетите и намаляване на безработицата;
- Привличане на хората с различен опит,
качества, умения и стремежи да започнат работа;
- Създаване на напълно нови видове работни места или развитие на нови алтернативни форми на заетост;
- Намиране на по-добри начини за удовлетворяване на нуждите на младите хора, по-възрастните хора и предлагане на
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по-добър баланс работа – свободно
време в местната икономика;
- Създаване на местна култура за учене
през целия живот, която позволява адаптиране към промените в земеделието;
- Стимулиране на местен дух на предприемачество;
- Установяване на добрите практики както
в ЕС.
Развитие на благоприятна среда за инвестиции и работа е пътят, по който България да
продължи да се движи към икономика, базирана на по-висока добавена стойност, знания и
иновации. Това ще се постигне чрез:
- Насърчаване и окуражаване на местните
възможности за предприемачеството и
предприемачите;
- Подобряване на имиджа на региона за
инвестиции.
Основна част от дейностите трябва да са насочени към насърчаване създаването на заетост и повишаване на доходите на населението
от селските райони, насърчаване на растежа и
създаването на нови работни места в неземеделски микропредприятия, насърчаване на
предприемачеството в селските райони и подпомагане развитието на интегриран селски туризъм.
Подобряване на ефективността на регионалното и местно управление - укрепването на административния и институционален капацитет и
доброто управление са основни елементи за
икономическо развитие на всеки регион.
На национално ниво основните институции,
имащи отношение към РПЗСР са:
- Министерския съвет, който взема решения за националната политика.
- Министерство на труда и социалната политика (МТСП), което има общата изпълнителна отговорност за националната
политика за заетост и е Управляващият
орган за Оперативната програма за развитие на човешките ресурси.
- Министерство на земеделието и храните
(МЗХ), което осъществява надзор над
Програмата за развитие на селскостопанските региони, включително Лидер и
следователно има пряко отношение в
РПЗСР. (Министерството на земеделието
и храните чрез изпълнение на действия
по Програмата за развитие на земеделието и селските райони 2007-2013 г. ще
подпомогне достигането на целите на
Актуализираната стратегия за заетост.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Една от основните цели по ос 3 „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” от
Програмата до 2013 г. е насърчаване на
разнообразяването на възможностите за
заетост в селските региони).
- Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващият орган за Оперативната програма за регионално развитие.
- Министерство на икономиката и енергетиката, като управляващ орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”.
В заключение можем да обобщим, че развитието на предприемачатеството ще разнообрази икономическите дейности в региона, ще намали миграцията от селския регион поради подобряване условията на труд и качеството на
живот. Финансирането на частни инициативи
ще укрепи икономиката в региона.
Препоръките, които можем да направим са:
- Държавната политиката в аграрния сектор да бъде насочена към развитието на
земеделието и селските райони.
- Осигуряване на възможност дребните
земеделски стопани да получават консултации в областта на земеделието, което да подобри устойчивостта и доходността на земеделските им стопанства.
Предлаганите от държавните институции
консултантски услуги да са адаптирани
към нуждите на земеделските производители и другите жители на селските райони, за да може те да се справят с пре-

-

-

-

дизвикателствата на променящата се пазарна и социална среда.
Подпомагане на земеделските производители да разширят и модернизират своите стопанства и да усвоят средства по
европейски и национални програми.
Развитие на иновационно и творческо
мислене при земеделските стопани за
справяне с предизвикателствата пред тях.
Действия за постигане на усещането „аз
мога”, както и създаване на местна култура, благоприятна за предприемачество.
Съвместно вземане на решения от местните действащи лица.
Специалистите по места да адаптират
принципите за развитието на предприемачеството и заетостта в конкретния регион спрямо местния контекст.
Ангажиране на местните училища, образователни обучителни институции в дебат с предприятията в района за нуждите
им и приоритетите в областта.
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POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT IN BULGARIA’S RURAL REGIONS THROUGH
ENCOURAGEMENT OF ENTREPRENEURSHIP
Тeodorina Turlakova, Pavlina Ivanova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The report includes the thesis that the entrepreneurship is a key component in the economic development of
each region and a general approach for overcoming the regional differences. The free development of the separate
regions in Bulgaria without governmental or institutional interference engenders social-economical disproportions.
The maintenance of the rural community vitality is connected with an appropriate policy in respect of the farming
and other types of business, also named „rural entrepreneurship”. The report reveals the necessity of institutional
interference and policy of encouragement of the entrepreneurial activity in the different categories of the rural areas in Bulgaria. The impact of the active programs and the measures envisaged in the National plan for development of the rural regions on the level of the entrepreneurial activity are studied. The experience of the other countries is used in order to substantiate the possibility of overcoming the social-economical backwardness of some
rural regions.

39

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 6/2012 (37)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 6/2012 (37)

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО ПЛАНИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Георги Желязков
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Концепцията за устойчиво развитие е преди всичко социална концепция, която предполага управление на
природните ресурси, базирано както върху тяхната ограниченост и необходимостта да бъдат разумно използвани, така и върху баланса между социалните, икономическите и екологичните цели. Настоящата разработка
има за цел да представи един критичен анализ на практическото приложение на концепцията за устойчиво развитие през призмата на провежданата селскостопанска политика в България след присъединяването й като
пълноправен член на Европейския съюз, и същевременно поглед към стратегия Европа 2020. В тази връзка
първата част представя устойчивото развитие в макро аспект, с акцент върху приносите на селското стопанство за общото икономическо развитие – относителен дял на потребление, производителност, приложение на
екологосъобразни технологии. Втората част по същество се фокусира върху практическите резултати от провежданата политика на ниво производители – производствени направления, инвестиционна активност, контрол
и санкциониращи мерки. Заключителната част от доклада предлага обобщени мерки и конкретни механизми
както за устойчиво управление на природните ресурси и екологосъобразност на производството, така и ефективност на стопанската дейност и социална отговорност към обществените потребности.
Ключови думи: устойчиво управление, планиране на производствената дейност, селскостопански системи.
Key words: sustainable management, planning of the production activity, agricultural systems.

Увод
Концепцията за устойчиво развитие в рамките на политиките на Европейския съюз поставя
една от фундаменталните цели на стратегията
за развитие на Общността – подобрение качеството на живот на настоящото и бъдещите поколения. Съдържанието на тази цел приема
своето институционална форма с приемането
на Европейската стратегия за устойчиво развитие през 2001 година в Гьотеборг, като последващо се разширява и допълва през 2006.
Дългосрочната цел на Европейският съюз, съгласно Лисабонския договор е да се „осигури
устойчиво развитие на Европа, основано на баланса между икономическия растеж и ценовата
стабилност, високо конкурентноспособна социална пазарна икономика, организирана за пълна заетост и социален прогрес и високо ниво
на защита и подобрение на качеството на околната среда”.
Значението на устойчивото развитие придоби реални характеристики с установените индикатори за социо-икономическо развитие, устойчиво потребление, социално включване,
климатични промени и глобално партньорство
и присъствието им като конкретни мерки в
стратегия Европа 2020. Именно тези индикатори станаха отправната точка и при формулиране последиците от глобалната финансова криза
и поставиха под въпрос доколко Европейският
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съюз е на правилния път към обществена устойчивост.
1. Устойчиво ли е устойчивото развитие?
Интересът към проблематиката на устойчивото развитие придоби глобални измерения,
най-вече поради: критичните нива на замърсяване на околната среда; повишената чувствителност на обществото към стандарта на живот; интензитета на използване на ключови невъзпроизводими природни ресурси (петрол,
въглища, рудни изкопаеми, природен газ и др.);
и и не на последно място задълбочаващата се
социална поляризация и изострянето проблемите на бедността.
В началото на 2008 година Европейската
Комисия представи план за развитие, основаващ се на „устойчива индустриална политика”,
при което се съчетават екологичните цели с
пазарните предимства на европейските фирми
на световния пазар. Това породи и редица опасения доколко приоритетното финансиране на
екологични проекти няма да е за сметка на
рисково преструктурираане както на бюджетните, така и на фирмените разходи, които биха
довели до ограничаване на икономическата
ефективност. На преден план излязоха проблеми свързани с наличието на свободни инвестиции с екологично предназначение, и реалната
възможност екофискалната политика и в част-
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ност преките субсидии в развитите страни да
допринесат за нови ограничения за външнотърговския стокообмен на развиващите се страни.
Подобна проблематика и нейният глобален
характер наложиха търсенето на нетрадиционни подходи и регулативни инструменти, които
да се фокусират върху две основни цели: (а)
баланс между икономическия растеж и природното равновесие и (б) приложение на система
от финансови стимули за онези икономически
субекти, чиято стопанска дейност или лично
потребление отговаря на двата основни критерия за устойчиво развитие: екологосъобразност
и социална справедливост. Така на преден план
излиза и значението на корпоративната социална отговорност, която се превръща в едно от
предварителните условия за оцеляването на
фирмата в средата на глобализиращ се пазар,
и осезаемо значение на екологичните изисквания към производството и потреблението. Разбира се с това обобщение най-общо се обосновава присъствието на проблемите на устойчивото развитие в национални правителствени
програми, в стратегиите на Световната банка,
Европейската банка за възстановяване и развитие, както и в инвестиционната политика на
водещите търговски банки и финансови институции. Европейската комисия (ЕК) подчертава,
че една от основните цели на програмата й
„Предприемачество и индустрия” ще бъде интегрирането на устойчивото развитие в политиките на Общността за повишаване на конкурентоспособността:
„Предизвикателствата
на
околната среда са силно свързани с въпросите
на икономическото развитие и че всеки европейски бизнес трябва да изпълни своята роля в
промотирането на концепцията за устойчивост”.
На практика развитието на концепцията за
устойчиво развитие доведе до нееднозначността
при
определяне
тенденциите
в
социоикономическото развитие в рамките на Европейския съюз. Недостатъчното ниво на инвестиции, заетост, БВП на глава от население и
трудова производителност се компенсират с
подобренията в сферата на научноизследователска дейност и усвоените разходи, енергийната ефективност и спестяванията на домакинствата. За периода между 2000 и 2010 година
БВП на глава от население нараства с 0,9%
средно за година, което не компенсира значителните различия между отделните страни в
Общността. Страните от Източна Европа регистрират по-висок темп на нарастване от този

регистриран за останалите държави (2,7%).
Въпреки това, с икономическата криза и последвалите реакции, този показател понижава
нивата си драстично до -4,9%, при което негативните последствия са по-ясно изразени именно при страните регистрирали по-динамичен
ръст на развитие.
Икономическото развитие като показател
достига своя пик през 2007 година (21,7%), но
този резултат рязко се променя през 2009 година, когато инвестициите в бизнеса се свиват
в отговор на икономическата нестабилност. С
това нарастват и различията в отделните региони на Европейския съюз. При страните от Източна Европа, като основен източник на този
дисбаланс при разпределение на доходите се
дължи на бързата промяна към пазарна икономика. Разбира се спестяванията на домакинствата бележат също спад, при който относителен дял в разпределения доход за 2010 година
достига нивата си отпреди шест години. Със
задълбочаване на кризата показателят за трудова производителност също забавя темпа си
на нарастване, като за 2010 година достига
стойности от 1,6%. Устойчивото потребление
на електричество и ресурси нарастват за разглеждания период както по абсолютни стойности, така и като относителен дял на глава от население. Същевременно се наблюдава намаляване на вредните емисии на газ, както и екологичните инициативи във връзка с корпоративната социална отговорност и усвояване на екологосъобразни селскостопански практики.
2. Концепцията за планиране на устойчиво развитие в селскостопанския сектор в България
Въпросите, свързани с приложението на
концепцията за устойчиво развитие в България,
могат най-общо да бъдат сведени до три категории:
- промени в икономическото положение,
- промени в социалния статус и
- промени в екологичния статус (фиг. 1).
Въпреки постигнатата конкретика на посочените категории променливи, използваните
традиционни средства отразяват само една част
от промяната, без да се взема под внимание
връзките между общество, икономика и околна
среда (фиг. 1).
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ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО ПЛАНИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Е ТАПИ
Н ИВА
П ЛАН ИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГИОН/ОБЩНОСТ/ СТРАТЕГИЯ

Национално
стратегическо планиране

Фирмено стратегическо
планиране

ПРОЕКТ/РЕСУРСИ/ФИРМА

Влияние върху околната
среда

Системи за управление
на проектите за УР

Фиг. 1. Връзка между устойчиво развитие и планиране на национално и корпоративно ниво

Селското стопанство има интересна и често
пъти противоречиво определяна роля в процеса
на планиране на устойчивото развитие. Ниските
нива на доход на глава от население обуславят
необходимост от бърз растеж на производителността в сектора за да се подобри жизнения
стандарт на населението в селските райони и
за да се поддържат доставките на храна за жителите на урбанизираните райони, суровини за
хранително-вкусовата и преработвателната
промишленост и продукцията за износ. Тези
приноси на селското стопанство за общото
икономическо развитие изискват ясно формулирана политическа програма, която да предоставя достатъчно стимули на земеделските
производители да повишат производителността
си посредством приложението на екологосъобразни технологии. При високи нива на доход на
глава от население, продоволствените разходи
намаляват рязко като относителен дял и потреблението се насочва главно към стоки с нехранителен характер. Докато нарастването на
производителността в стопанствата остава значителна, степента на нарастване на дела на
селскостопанска продукция обикновено е пониска спрямо степента на нарастване на дела
на останалите икономически дейности. В резултат значението на селското стопанство в
макроикономически аспект намалява и този
процес се ускорява при използването на нови
производствени технологии. Най-общо реакциите на селскостопанския сектор спрямо промените в провежданата политики се основават
главно на анализа на предлагането. Промяната
в предлагането се извършва главно чрез увеличаване размера на обработваемата земя, технологична промяна, пренасочване към различно производство на продукция, което като цялостно преразпределение на производствените
ресурси води до нови последствия за околната
среда.
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3. Модел на устойчиво планиране на местно
ниво
Успехът на инициативите на местно ниво зависи от участието на заинтересованите страни
и съответно усвояването на т.нар. „партньорският поход”, при който сформираните партньорски групи имат както конкретни цели свързани с устойчивостта на развиваната стопанска
дейност, така и участие в програми за дългосрочен мониторинг, с които да се оценява напредъкът в тази област.
Практиката отчита, че в България няма силни традиции в това отношение, въпреки че едва
в последно време местните партньорски групи
разкриха своя потенциал да разрешават проблеми от местно значение, от екологично и социално естество [4].
Основният проблем произтича от обвързаността на целите на устойчивото развитие с
финансовата обезпеченост и налични ресурси.
На първо място, финансовият стабилитет подсигурява по-голяма активност на самата компания, възможността й да присъства по-активно
както на пазара посредством средствата за
реклама, ПР, донорските кампании и прякото
участие в обществения живот и развитие. На
второ място, веднъж установили сериозни пазарни позиции, подобни компании имат възможност да развият своята култура в посока
оценка на своя успех, грижа за публичния си
образ и наложеното обществено мнение, както
и връзките си с различните социални групи. На
трето място, реализирането на социално отговорен бизнес е продиктувано от наличието на
представителства на голям брой компания от
старите страни-членки на Европейския съюз.
Значението на добрата практика, приложена в
условията на нашата страна има както онагледяващ, така и стимулиращ ефект. Добрият
пример и наличието на позитивни модели на
сътрудничество предполага и нарастване интереса към подобни инициативи. В съдържателен
план основният проблем е липсата на реална
дългосрочна визия за привличане на бизнеса и
неговите представителите към социалните каузи и подкрепата на обществените потребности.
Основните въпроси, свързани с подобни
инициативи е определяне на най-подходящата
форма на организация, която да функционира
на местно ниво, както и коя би следвало да бъде водещата страна в партьорската група. Съгласно законовите разпоредби, участници могат
да бъдат представители на местната общественост, неправителствени организации, местни
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предприемачи, представители на регионалните
правителствени структури и на общинската администрация. Опитът в България показва, че
колкото по-голям е броят на представители на
държавната или местна администрация в такива
групи, толкова по-дълъг и труден е процесът по
вземане на решения и постигане на съгласие.
От друга страна обаче, когато съгласието е
вече постигнато, вероятността решението да се
претвори в действие е много по-голяма. Тъй
като една “партньорска група” предполага подход от долу на горе, тя е изложена в по-малка
степен на несигурността на местната политика,
администрация, неуредици и т.н.
Изводи и препоръки
Основните принципи на устойчивото развитие се заключават до: интегриране на икономически, социални и екологични цели; и обезпечаване на широка подкрепа и участие на заинтересованите страни. При първият от посочените принципи се акцентира върху обединяване
на икономическите, социалните и екологичните
цели при реализиране на устойчивото развитие.
По-конкретно това включва и понасяне на положителните и отрицателните последствия в
посочените направления от смяната на курса
на държавната политика, идентифициране на
загуби в следствие даване на приоритет на една
област за сметка на останалите, както и прилагане на подходящи мерки за намаляване на негативните резултати. Вторият принцип се основава на заложеното в Agenda 21, чл. 23, който
гласи: „една от фундаменталните предпоставки
за устойчиво развитие е широко застъпеното
участие на обществото в процеса на вземане
на решения”. Участието на неправителствени
структури в стратегическото планиране на ус-

тойчиво развитие само по себе си е силен аргумент за ефективността на процеса.
Устойчивото планиране в рамките на селскостопанския сектор се определя като непрекъснат и итеративен процес, при който решенията често се вземат в етапа на прилагане, а
мониторинга и оценката на крайния резултат се
осъществяват предварително. Поради тази причина планирането съдържа идеята за поставяне
на цели и идентифициране на средствата за
постигането им, но същевременно се определя
като адаптивен процес съдържащ елемента управление на промяната, тъй като той засяга
условията, ограниченията и ресурсите. Съвременната концепция за стратегическото планиране може да се обобщи в допълнителните три
принципа на устойчивото планиране: ясно
формулирани имуществени права; изчерпателна и координирана държавна политика; целеполагане, управление на ресурсите и мониторинг.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
Georgi Zhelyazkov
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The concept for sustainable development is significantly related to the social concept, particularly focused on
the management of the natural resources and the balance among social, economic and environmental issues. The
present paper aims at assessment of the concept for sustainable development in the light of agricultural policy in
Bulgaria and strategy Europe 2020. The first part of the paper deals with the sustainable development and its conceptual characteristics at a macro level. The second part is focused on the practical results from the conducted
policy measures and interventions. The concluding part of the papers focuses on the particular improvements that
could enhance sustainable management of the natural resources, and the efficiency of the achieved social and
economic results.
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ПРОБЛЕМИ НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА
ТЯХНОТО СЪЗДАВАНЕ
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В хода на развитие на подхода ЛИДЕР, местните инициативни групи (МИГ) се явяват ключови участници в
развитието на регионите, като спомагат за оживяването на териториите, осигуряват жизнеспособност и устойчивост на социалните и икономическите дейности, подпомагат постигането на устойчиво развитие. Целта на
доклада е да се анализират проблемите, които имат МИГ в България в процеса на тяхното създаване, като на
тази база се направят обобщени изводи за трудностите на местните партньорства и се дадат предложения за
преодоляването им. В първата част на доклада в теоретичен аспект са разгледани подходите при организацията
на местни партньорства. Втората част на разработката анализира основните проблеми на МИГ в процеса на
тяхното създаване. На тази основа са направени обобщени изводи за трудностите на МИГ като са дадени
предложения за преодоляването им.
Ключови думи: местни, инициативни групи, ЛИДЕР, партньорство.
Key words: local active groups, LEADER, partnership.

Подходи при организацията на местни партньорства
Местното партньорство е основата на подхода ЛИДЕР, а създаването на местни инициативни групи (МИГ) трябва да бъде свързано с
даден географски район, тоест да бъде приложен териториалният подход. Едновременно с
това е необходимо, инициативата за проекта да
идва „отдолу нагоре”. Тя трябва да е разработена чрез местни партньорства между обществения и частния сектор, които да бъдат добре
балансирани и представителни за съществуващите местни групи, произлезли от различните
социално-икономически сектори в района. При
създаването им трябва да бъде използван новаторски подход, интегриращ иновации в проектите, като МИГ трябва да се стремят да развиват взаимодействието между отделните сектори
на селските икономики. Местните инициативни
групи са публично-частни партньорства, които
са значим инструмент за справяне с нарастващия брой задачи в публичния сектор. МИГ като
вид публично-частно партньорство е основано
не на бизнес план, а на интересите на общността, което е насочено до голяма степен към
развитието на дадена територия, като то е многогодишно партньорство, характеризиращо се с
гъвкавост при определяне и изпълнение на
стратегията (Schausberger B. [1]).
Целта на доклада е да се анализират проблемите, които имат МИГ в България в процеса
на тяхното създаване, като на тази база се направят обобщени изводи за трудностите на мес-
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тните партньорства и се дадат предложения за
преодоляването им.
В специализираната литература [4] се разграничават три основни подхода, чрез които
могат да се организират локалните партньорства. Първият подход е свързан със създаване на
партньорства, организирани по инициатива на
отделните граждани, които желаят да влияят
върху развитието на своя район активно в икономически, социален и културен план. Този тип
партньорства целят разрешаване на социални
проблеми като социални контакти, развитие на
културата, възраждане на самобитността и т.н.
Вторият подход е свързан с реализирането на
партньорства, създадени по инициатива на
предприемачи или техни организации, като
например кооперации, обединения на производителите, сдружения и др. Те имат амбиции за
участие при планиране на икономическата политика на съответния район и целят приоритетно реализиране на конкретни икономически
дейности и насочват проектите към областите,
които ги интересуват. Третият тип са партньорства, изграждани по инициатива на обществени
организации, които се чувстват съпричастни
към проблемите на съответния район. Тези
партньорства първоначално касаят разрешаването на конкретни обществени проблеми като
изграждане на инфраструктура, зони за отдих и
почивка и др., а в последствие се ориентират
към стимулиране развитието на района като
цяло.
Може да бъде направено обобщение, че организацията на местните партньорства, дейст-
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ващи в селските райони се определя от спецификите на конкретния селски район, проблемите, които следва да бъдат разрешени, установените в съответния селски район форми на
сътрудничество и др.
Проблеми на МИГ в процеса на тяхното създаване
Анализът на проблемите на МИГ се базира
на осъществено проучване сред 14 местни
инициативни групи, които представляват 13,5%
от утвърдените проекти по първа и втора покана за кандидатстване, като те обхващат териториите на 21 общини в състава на десет области и пет района на планиране. Проведени са
структурирани интервюта с представители на
местните инициативни групи и общинското ръководство по проблемите на подготовката,
стартирането и реализацията на проектите.
На въпроса, дали са се проявили конфликти
по отношение на териториалния обхват в процеса на създаване на МИГ, 64% от респондентите отговарят, че не са имали такива. Тридесет и шест процента от респондентите са имали конфликти при определяне на териториалния обхват в процеса на създаване на МИГ
(табл. 1).
Табл. 1. Проявени конфликти при определяне на
териториалния обхват на МИГ в процеса на създаването й и при определяне на местни лидери, %
Конфликти
Липса на
Наличие
Не
конфна конфотговоликти
ликти
рили
Проявени конфликти за определяне на терито64
36
0
риалния
обхват
на МИГ в процеса на създаване
Проявени конфликти при опре84
11
5
деляне на местни
лидери

Конфликти при формирането на МИГ са посочени при структурните интервюта в районите
на МИГ Банско, където община Разлог отказва
да участва в съвместна МИГ с община Банско,
на МИГ Брацигово-Кричим, където община Перущица кандидатства с община Родопи1, независимо от предварителни договорености и
1
2
3

участие в проекта ФОРУМ-ЛИДЕР с община
Брацигово, на МИГ Средец, където Община
Камено не се включва в проекта, независимо
от подписването на съвместни протоколи през
2007 г. с община Средец2; на МИГ ЛясковецСтрелча, където община Лясковец има предварителни договорености с общините Елена и
Златарица за създаване на обща МИГ, които не
са се осъществили и др.
При отговорите на въпросите за наличието
на конфликти при определяне на местни лидери, преобладаващата част от анкетираните са
посочили, че са проведени оживени дискусии
при определянето на местните лидери, но те не
са придобили характеристики на конфликти
(табл. 1). Липсват конфликти при определяне
на местни лидери при 84% от случаите. Единадесет процента от анкетираните посочват, че е
имало наличие на конфликт при определяне на
местните лидери. По информация от местната
преса са възникнали конфликтни ситуации при
учредителните събрания за създаване на МИГ в
общини Средец и Сандански3, предизвикани от
нелегитимност на част от участниците в събранията. Последното е довело до няколкократното им свикване.
На въпроса, свързан с оценка на административния капацитет на общинската администрация и участниците в МИГ, 52% от респондентите посочват, че независимо от проведените обучения на служителите в общинските администрации в общините има отделни служители, които са компетентни по проблемите на
разработването и управлението на проекти
(фиг. 1).
Имат нужда от
допълнително
обучение, за да се
справят с
дейността на МИГ
29%

Няма достатъчен
административен
капацитет
5%

Обучени да се
справят с
разработването и
управлението на
различни проекти
14%

Има отделни
служители, които
притежават
знания и
възможности да
разработват и
управляват
проекти
52%

Фиг. 1. Разпределение на оценките на анкетираните за административния капацитет на общинската
администрация и участниците в МИГ (%)

Сайт на проект за създаване на МИГ на териториите на двете общини.
Официален сайт на община Средец.
В-к „Струма”, 23.12.2010 г.
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В същото време недостатъчен административен капацитет има само в 5% от случаите. В
три от случаите (14%) – оценката е, че служителите са достатъчно квалифицирани за разработването и управлението на разнообразни
проекти, а в 29% от тях имат нужда от допълнително обучение, за да се справят с дейността
на МИГ.

В анкетната карта се съдържат въпроси за
оценка на проблемите при реализация на проекта по мярка 431-2 „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” (табл. 2).

Табл. 2. Оценки на представителите на МИГ за първата фаза от реализацията на проекта за създаване на административен капацитет (%)
Трудности, застраЗначителОтделни
Обичайни
Никакви
Показатели и оценки
шаващи извършвани трудтрудносдребни
трудноснето на дейностите
ности
ти
трудности
ти
Организиране на срещи за инфор15
47
15
23
миране на местните жители
Определяне на местните лидери
8
23
53
23
Осъществяване на обучението на
31
31
31
7
местните лидери
Организиране на посещения в МИГ
23
61
16
от други страни-членки

47% от анкетираните споделят обичайни
трудности при организирането на срещи за
информиране на местните жители, 53% от тях
споделят мнение, че са имали отделни трудности при определяне на местните лидери,
които обаче не са повлияли на качеството на
извършване на дейността. Анкетираните споделят обичайни проблеми, свързани със заболяване на лектори, които са станали причина за
промяна на поредността на планираните дейности или отлагането им във времето. В тази
връзка споделят и негативното си мнение за
сложната процедура за промяна на срока за
осъществяване на отделните дейности, включени в проекта, както и необходимостта за информиране за всяка дейност.
В сравнителен план между тези дейности –
най-големи трудности е имало при определяне
на местните лидери и организиране на срещи
за информиране на местните жители, като две
от групите са имали значителни трудности,
съответно по 23% от респондентите. Това са
общини с голям брой малки населени места,
където се е наложило осъществяване на общи
дейности за жителите на няколко села.
По данни от интервютата, представители на
потенциалните МИГ и жители от селските райони са се запознали с работата на местни
инициативни групи в Италия (МИГ - Белене,
МИГ
Севлиевски
край,
МИГ
ЕленскоЗлатаришки Балкан), в Унгария (МИГ – Никопол), в Словения (МИГ-Велики Преслав) и др.,
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като 61% от тях споделят обичайни дребни
трудности при организиране на посещения в
МИГ от други страни-членки на ЕС. Няма нито
една МИГ, в която да бъде застрашено извършването на дейностите по проекта.
На въпроса, свързан с трудности при подготовката на документите за кандидатстване по
под-мярка 431-2, преобладават мненията за
наличие на отделни трудности (62%), а значителни трудности са имали 15% от анкетираните (табл. 3). Причините за подобни оценки са
както специфични за публично-частните партньорства в общините, така и общи, дължащи се
на изискванията на управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони.
Като специфични проблеми се споделят такива,
свързани с предварителното разпределение на
задълженията и отговорностите между общините и представителите на стопанския и нестопанския сектори, както и необходимостта от
предварително финансиране на дейностите на
проекта.
Сключването на договорите по проекта се
свързва с дългия срок от момента на внасяне
на документите по проекта до стартирането му
и с необходимостта от актуализиране на отделни документи. Като цяло, осигуряването на
експерти по отделните дейности по проекта не
е затруднило съществено 69% от екипите.
Възникналите трудности са свързани с неспазване на сроковете за отделни дейности, трудности при документирането на разходите, про-
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Табл. 3. Разпределение на оценките на анкетираните за техническото и финансово осигуряване на дейностите по проекта (%)
Никакви
Обичайни
Отделни
ЗначителТрудности,
Дейности по проекта
трудносдребни
трудносни трудзастрашавати
трудности
ти
ности
щи проекта
Подготовката на документите за кандидатст8
15
62
15
ване по под-мярка 431-2
Сключване на договора с Министерство на
54
38
8
земеделието и храните и ДФ „Земеделие”
Осигуряване на експерти за съответните
23
46
31
дейности по проекта
Осигуряване на необходимите документи за
38
54
8
отчитане на дейностите
Дългият срок и процедура за допустимите
23
69
8
промени в изпълнението на проекта
Изготвяне на документите за отчитане на
31
69
разходите за отделните етапи на проекта
Одобрението на разходите от страна на
26
58
16
Министерството на земеделието и храните
Проверката на предоставените документи от
21
32
47
страна на Разплащателната агенция
Окончателното решение на Разплащателна11
26
63
та агенция

мяна в предварителните графици на обучение,
срещи с обществеността и др.
Най-съществените проблеми за реализирането на проектите са свързани с дългите срокове и процедури за допустимите промени в
изпълнението им. Всички от анкетираните поставят въпроса за промяна на нивото на наблюдение на дейностите от национално на регионално ниво. Изготвянето на документите за
отчитане на дейностите и разходите за отделните етапи също са създали значителни трудности в 69% от случаите. Анкетираните са
единодушни в оценките си за твърде дългите
срокове за утвърждаване на проектите и за
сключване на договорите за тяхното изпълнение и финансиране. В проведените интервюта
голяма част от представителите на общинската
администрация споделят негативни мнения за
работата най-вече на финансиращия орган,
както и за разминаване на оценките по направените разходи между управляващия орган –
Министерство на земеделието и храните и Разплащателната агенция.
В сравнителен план представителите на МИГ
оценяват като по-големи трудности при проверка и одобрение на предоставените документи от страна на Разплащателната агенция, отколкото одобрението на целесъобразността на
разходите от страна на Министерството на
земеделието и храните. Според анкетираните –
в 58% от случаите одобрението на разходите е
било съпроводено от значителни трудности, а в

16% - трудностите са поставили под съмнение
реализацията на проекта. Тук заедно с големия
брой документи и техни копия се споделят и
промените в нормативните документи в периода на осъществяване на проекта. Още поголеми са били проблемите при проверката на
предоставените документи от страна на Разплащателната агенция и окончателното й решение за плащане. Според 63% от анкетираните,
проектите са били застрашени от прекратяване.
Подобни мнения са споделени при интервютата
главно от представителите на местната администрация, в случаите когато бенефициенти по
проекта са общините. Причините се търсят в
трудностите по финансиране на общинските
бюджети през последните две години, както и в
големите срокове за одобрение на вече направените разходи.
Изводи и препоръки
На базата на оценка на мненията на представители на МИГ за възникналите трудности
при процеса на създаване на местните партньорства могат да бъдат направени следните
обобщени изводи:
- В процеса на създаване на МИГ преобладаващата част от респондентите са
посочили, че не са възникнали конфликти по отношение на определяне на териториалния обхват на МИГ (64%) и при
определяне на местни лидери (84%);
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-

Оценките за административния капацитет на общинската администрация и
участниците в МИГ показват, че само
отделни служители притежават знания и
възможности да разработват и управляват проекти и че има нужда от допълнително обучение, за да се справят с дейността на МИГ;
- За първата фаза в процеса на създаване
на МИГ, свързана с информиране на
обществеността, определяне на местни
лидери и тяхното обучение са характерни трудности, които варират в първите
три степени на скалата - от никакви до
отделни, като нито една МИГ не е посочила трудности, които да застрашават
извършването на дейностите по проекта;
- По отношение на трудностите, свързани
с административния и финансов капацитет, преобладаващите мнения са за отделни трудности при подготовката на документите за кандидатстване по подмярка 431-2 и обичайни дребни трудности при осигуряването на експерти по
отделните дейности;
- Преобладаващата част от респондентите
посочват значителни трудности, свързани с дългия срок на процедурата за допустимите промени в изпълнението на
проекта, както и изготвянето на документите за отчитане на дейностите и
разходите за отделните етапи на проекта. Наблюдават се и значителни трудности при одобрението на разходите от
страна на Министерството на земеделието и храните и проверката на предоставените документи от страна на Разплащателната агенция;
На основата на споделените мнения на
представители на МИГ за възникналите трудности могат да бъдат направени следните
предложения, свързани с:
- Подобряване на местното самоуправление, което се явява важен фактор за мобилизирането на местните общности и за
развитието на селските райони, както и
повишаване на общественото участие на
местно ниво, като се натрупа повече
опит в планиране на местното развитие,
партньорство и мобилизиране на различни заинтересовани лица на местно ниво;
- Повишаване на капацитета на местната
администрация и участниците в МИГ с
цел постигане на по-добра реализация на
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проектния цикъл и повишаване на знанията и уменията за разработването и управлението на различни проекти чрез
допълнително обучение както на общинската администрация, така и на участниците в МИГ;
- Осъществяване на промени за подобряване на координацията между Министерството на земеделието и храните, ДФ
„Земеделие” и бенефициентите по мерките на ос 4 от Програмата за развитие
на селските райони;
- Осъществяване на промени в някои от
процедурите, свързани с прилагането на
мерките и осъществяваното финансирането на проектите, като: подобряване на
организацията на утвърждаване на проектите с цел намаляване на периодите за
разглеждане и одобрение на молбите,
намаляване на броя правилата, заложени
в Наредба 14, осигуряващи осъществяването на дейностите по проектите или
адаптирането им към спецификата на
селските райони в България, съкращаване на сроковете за изплащане на финансовата помощ по мярката;
- Гарантиране на по-лесен достъп до кредити за бенефициентите с цел осъществяване на инвестиции по проектите още
преди осъществяване на финансирането;
- Подобряване на възможностите за транснационално сътрудничество на МИГ по
инициативата ЛИДЕР, както и участието
им в по–голям кръг инициативи, свързани с повишаването на възможностите на
групите за обмен на информация и споделяне на добри практики между територии и МИГ-ове от различни региони. В
тази връзка е необходимо дейността по
реализация на подхода „Лидер” и подкрепата за МИГ да бъде стимулирана и
подпомагана от редица организации на
национално и европейско ниво.
В заключение може да се посочи, че осъществяването на някои промени, които ще доведат до подобряване на средата за функциониране на МИГ в България ще допринесе за
насърчаване на местната идентичност, изграждане на местен капацитет и структури на управление, увеличаване на капацитета на съответните територии и активизирането на връзките на МИГ с другите региони, което ще повлияе
върху бъдещото развитието на селските райони
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в страната и ще увеличи значимостта на местните общности за развитието на регионите.
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LOKAL ACTIVE GROUP’S PROBLEMS IN BULGARIA DURING THEIR ESTABLISHMENT
Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
During the development of the LEADER approach, local active groups (LAG) become key players for the development of regions helping the revival of local territories, ensuring viability and sustainability of economic and social
activities and promote the achievement of sustainable development of the regions. The aim of the paper is to analyze the problems of the LAG in Bulgaria during their establishment. On this basis are made basic conclusions connected with constrains of LAG and are given proposals for their overcoming. The first part of the paper concludes
the theoretical view about the approaches by organization of LAG. In the second part is made analyze of the
LAG’s main problems during their establishment. On this basis are made basic conclusions of LAG’s constrains and
some proposals for their overcoming.
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ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕСТНИ
ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ
Зорница Богданова, Йорданка Велчева
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе
Резюме
За да осъществява успешно дейността си, всяка организация се нуждае от адекватно информационно осигуряване. Все повече нарастващите информационни потребности в обществото и организациите се обуславят
от непрекъснатото увеличаване на информационните потоци и високата им динамичност, както и от повишени
изисквания за аналитичност и достоверност на информацията. Затова целта на настоящия доклад е да представи концептуален модел на информационна система на Местни инициативни групи (МИГ), създадени в България
по програмата на ЕС „Лидер”. За разработването на модела са изпълнени следните задачи: 1) извършено е
проучване и анализ на специфичните информационни потребности на МИГ и са определени основните информационни задачи на модела; 2) проучени са съществуващите в теорията и практиката подходи и модели за
изграждане на информационно-управленски системи; 3) формулирани са изискванията към информационната
система на МИГ и е очертана структурата и принципите на функционирането й.
Ключови думи: информационно осигуряване, МИГ по програма „Лидер”, информационен модел.
Key words: information insurance, Local action groups, information model of LAG’s.

Увод
За да осъществява успешно дейността си,
всяка една организация се нуждае от адекватно
информационно осигуряване. Все повече нарастващите информационни потребности в обществото и организациите се обуславя от непрекъснатото увеличаване на информационните
потоци и високата им динамичност, както и от
повишени изисквания за аналитичност и достоверност на информацията.
Наличието и използването на информация с
необходимия обем и качество повишава конкурентоспособността на организациите. Колкото
по-адекватна информация е достъпна за ръководителя, толкова по-обосновани са неговите
решения.
Целта на настоящия доклад е да представи
концептуален модел на информационната система на Местните инициативни групи (МИГ),
създадени по програмата на ЕС Лидер . За разработването на модела са изпълнени следните
задачи:
- извършено е проучване и анализ на специфичните информационни потребности
на МИГ и са определени основните информационни задачи;
- изследвани са съществуващите в теорията и практиката подходи и модели за изграждане
на
информационноуправленски системи;
- формулирани са изискванията към информационната система на МИГ, очертан е обхватът и декомпозицията й,
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принципите на изграждането и функционирането й.
1. Модел за информационно осигуряване на
МИГ чрез Автоматизирана информационна
система (АИС) на функционален принцип
Тъй като МИГ създадени по програмата на
ЕС „Лидер” са организации имащи общи черти
характерни за една малка фирма (назначен
персонал, бюджетна издръжка, стратегия за
развитие, управленски функции - организиране
и ръководство, прогнозиране и планиране, отчетност и контрол, анализ и регулиране, реализирани проекти в подкрепа на местното социално-икономическо развитие), то неминуемо
възниква необходимост и от избор на подходяща система за информационното им осигуряване. Изборът на подходяща информационна
система за МИГ ще доведе до събиране на изходни данни, обработването им в крайна информация, която да послужи за вземане на
правилни управленски решения.
Предвид функционирането на МИГ в България и предназначението на многобройните видове информационни системи познати от литературата и практиката, по-долу е разгледан вариант на информационно осигуряване на МИГ
чрез Автоматична информационна система
(АИС) изградена на функционален принцип.
АИС има типова елементна структура, която
включва: информационно осигуряване; програмно осигуряване; техническо осигуряване;
организационно осигуряване - методи, проце-
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дури; кадрово осигуряване. Една такава АИС
обхваща компютърни модули по основни функции и дейности: организиране, планиране, отчетност и контрол и отделен модул за общата
база данни [3].
Предлага се автоматизираната информационна система (АИС) на МИГ да включва модулите:
а) Нормативно-справочна база;
б) Администратични дейности;

Планово-прогнозна дейност;
Финансово-счетоводна дейност;
Контрол, анализ и регулиране.
Всеки един от тези основни модули се
структурира по обекти (по предметен принцип)
– материални ресурси (дълготрайни и краткотрайни активи), труд (персонал), финанси, производство, продажби и др. или по дейности
(фиг. 1)1.
в)
г)
д)

База данни
- Нормативно-справочна база
- Технологии
- Маркетинг
- Ресурси
- Архив

Административни дейности
- Бизнес кореспонденция
- Бизнес комуникации
- Администриране на персонала
- Контрол на решенията и др.

Планово-прогнозна дейност
- Стратегии, прогнози, планове и
графици
- Брой планирани и реализирани
проекти в подкрепа изпълнението на
Местната стратегия за развитие
- Маркетинг
- Финанси

Финансово-счетоводна дейност
- Дълготрайни активи
- Материални запаси
- Финансови средства
- Разчети, персонал
- Разходи за дейността
- Приходи за дейността
- Приходи от европейско
финансиране по програма „Лидер”

Планово-прогнозна дейност
- Стратегии, прогнози, планове и
графици
- Брой планирани и реализирани
проекти в подкрепа изпълнението на
Местната стратегия за развитие
- Маркетинг
- Финанси

Фиг. 1. Модел на информационно осигуряване на МИГ чрез АИС на функционален принцип

2. Модули на АИС
Чрез модул „База данни” се постига единство между информационните показатели и рационалност при поддържането и използването
на информационната база. Той обхваща следните показатели:
а) Нормативно-справочна
база,
която
включва две групи показатели:
- Нормативи - съвкупност от нормативни изисквания, норми и нормативи, касаещи дейността на МИГ.
- Идентификационни данни за МИГ:
1. Данни за МИГ - (предистория на
МИГ, данни за учредителите, извършени дейности, проблеми
очертани от учредителите, устав, визия, цели и приоритети на
МИГ, данни за организация и

координация на дейностите, механизми за вземане на решения).
2. Данни за територията на МИГ
(брой жители, гъстота на населението, карта на района, анализ на икономическо и социално
развитие на района, данни за
природния потенциал и фактори
за развитие; данни за уникалните характеристики на региона и
др.)
б) Технологии - съдържа технологични
операции и технологични нормативи за
развиваните дейности, както и техникоикономически характеристики на ново
оборудване, материали и др.

1
Общата рамка на модела е възприета от Велчева, Й., Петков, А. Информационни системи и технологии в бизнеса, 2002,
като е направен анализ на отделните модули и са показани възможностите им за приложение в МИГ.
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в) Маркетинг - включва маркетингови проучвания относно дейността на МИГ, заинтересованите страни, конкурентите,
продуктите и др.
- Данни за - публикации, печат, в т.ч.
издаване на списание, публикации
на резултати от дейността, на реклами за дейността, на покани за организирани събития; отпечатване на
брошури, рекламни материали и
др.; материали за обучение и други
свързани с популяризиране дейността на МИГ.
- Данни за – информационна кампания; организиране на тематични
уъркшопове (например уъркшоп за
изработване на слоган и лого на
МИГ; уъркшоп за популяризиране
дейността на програма Лидер и др.).
г) Ресурси - съдържа информация за наличните ресурси и техните специфични
характеристики
- Данни за техническото осигуряване
на МИГ (офис, офис техника и компютри, интернет страница и интернет портали за комуникация и др.)
- Данни за техническото осигуряване
на територията на МИГ - техническа
инфраструктура на територията,
данни за комуникационни мрежи,
бизнес информационни системи и
др.
- Материални запаси - суровини, материали, външни услуги;
- Финансови средства - финансови
активи; годишен бюджет на МИГ;
средства получени от реализация на
проекти по изпълнение на Местната
стратегия за развитие и др.
- Данни за персонала - (състав, цели,
компетенции, образование, отговорности и др.). В този модул може да
се включи подробна информация за
членовете на ОС и УС на МИГ, Изпълнителния директор, външните
експерти; счетоводителя и техническия асистент на МИГ.
д) Архив - предназначен е за съхранение
на информация за минали периоди и др.
Това е архив на данни от дейността на
МИГ за минали периоди - към момента
неприложимо за МИГ в България, тъй
като те са на етап „стартиране на дей52

ността”, но в последствие тук би могла
да се съхранява информация като например: информация за реализирани
проекти на територията на МИГ; информация за проведени обучения; информационни срещи; семинари и др.
Модул „Административни дейности” - обхваща компютърните приложения, които са
свързани с бизнес кореспонденцията, подготовка на договори на персонала, обработка на документи за персонала - назначаване, освобождаване, отпуски, промяна в трудовите правоотношения и др., организиране на личното време
на мениджърите и сътрудниците в МИГ - дневни
графици, доклади, бележки, телефонен указател, изчисления и др., контрол по изпълнение
на взетите решения, на възложените задачи по
изпълнители, срокове и др. Резултатите от комуникацията с външни органи – държавни институции, представители на местната власт,
НПО и други МИГ също се записват и съхраняват в този модул и така се дава „готова рецепта” за действие в бъдеще на членовете от натрупан в настоящето опит от различни „case
studies”.
Модул „Планово-прогнозна дейност” обхваща приложенията, с чиято помощ се разработват маркетинговите прогнози, концепции и
стратегии, планира се дейността - годишна
програма, ресурси, и финансово планиране планове и графици за финансови разходи по
направления и постъпления по източници. Тук
може да се въведе информация и за механизма
за вземане на решения в МИГ, а именно чрез
разработване на процедури и определяне на
изпълнители. Друга съществена информация,
която трябва да включва модулът са планираните по мерки и години проекти, които трябва
да се изпълнят с цел реализиране целите и
приоритетите на Местната стратегия за развитие.
Модул „Финансово счетоводен” - предназначен е за компютъризиране на счетоводството
и финансовата дейност - регистрация на счетоводните документи, осчетоводяване, оперативни справки за състояние на счетоводни сметки,
ведомости, баланс, ОПР, ОПП, и СК, правила
за вътрешен финансов контрол на МИГ; счетоводни документи свързани с авансови, междинни и окончателни плащания към МИГ и към бенефициенти на Местната стратегия за развитие.
Модул „Контрол, анализ и регулиране” включва приложения, които осигуряват генери-
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рането на показатели, характеризиращи състоянието и тенденциите в развитието на МИГ като
цяло и на отделните и елементи, както и използването на основните й ресурси. Извършва се
съпоставка на планови и отчетни данни, сравнение с данни от минали периоди, определят се
структурни дялове, извеждат се зависимости и
др.
Така предложеният модел на АИС за информационно осигуряване на МИГ предполага
строга организация на информацията и поддържане на информационната база.
3. Класификация на информацията
Информацията се получава по много пътища – електронна поща, факс, обикновена поща, извличане от Интернет, информация получена при срещи, семинари, от пресата и специализирани издания и др., затова тя трябва да
бъде своевременно и правилно обработена. В
проучената литературата по проблема [1, 2, 4,
5] за класификация на информацията се разграничават различни етапи през които преминава този процес, но като най- основни са следните:
1. Получаване и събиране на информацията – на този етап се изисква да бъде
сортирана и да й се сложи „етикет/код”,
т.е. за кой проект или дейност тя ще бъде най-полезна за използване. Следва
създаването на електронен файл или
книжна папка, в зависимост от носителя
на който сме я получили.
2. Създаване на записи в информационната
система, които да са ясни и пълни и
надписване на документите с цел подпомагане на бъдещото им използване.
3. Организиране и съхранение като например съхранение на едно място на свързана информация, използване на единна
схема за файлове и хартиени копия,
съгласно вътрешно фирмени правила;
определяне на отговорник по информацията.
4. Използване и Защита съгласно вида на
информацията и правилата за работа с
нея.
5. При изграждането на АИС за МИГ следва
да се спазва принципът за комплексност
и интегрираност. Интегрираният подход
изисква ясно да се дефинират частите
(задачи, групи задачи, подсистеми и др.)
на АИС и връзките между тях и предполага да се изгражда и поддържа обща

БД. Това означава, че изискванията към
компютърната и комуникационната техника, програмните средства, обучението
и квалификацията и др. следва да се
формулират, като се вземат под внимание потребностите на целия комплекс от
задачи.
Създаването на системата трябва да става
поетапно като се започне със създаването на
нормативно-справочната база и финансовосчетоводните задачи.
Поради сравнително малките размери на
информационните множества и несложните
алгоритми, които се използват за отделните
информационни задачи, програмното осигуряване следва да се базира на универсални и
разпространени програмни продукти.
В заключение може да се обобщи, че информационното осигуряване на МИГ е една от
най-съществените предпоставки за съществуването, организацията и управлението на Групата, поради:
- Нарастващото количество информация,
с която се работи;
- Нуждата от подобряване информираността на мениджърския състав на МИГ
с цел повишаване ефективността на взетите управленски решения.
Изводи и препоръки
От направения анализ по-горе следва, че
най-подходящият модел на информационна
система на МИГ е тя да е изградена на функционален принцип (както представената АИС),
за да може да позволява постоянно да се усъвършенства и да създава висока ефективност
при боравене и обработка на данни.
Представения модел за информационно осигуряване на МИГ е примерен, подходящ е за
новообразували се МИГ (каквито са МИГ в България) и позволява да се поддържа актуална
база данни, както и бърз достъп до информацията в нея. За разлика от другите УИС, предложеният модел на информационно осигуряване не изисква закупуването на специализиран
софтуер, а може да се реализира с използването на програми под MS Windows. Това го
прави икономически изгоден (програма Лидер
покрива по мярка 431-1 разходи за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност) и лесно достъпен
за използване от членовете на МИГ, които са
именно хора – представители на селските ра-
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йони в България и които имат основни познания по ИКТ.
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AN EXEMPLARY MODEL FOR INFORMATION INSURANCE OF LOCAL ACTION
GROUPS IN BULGARIA
Zornitsa Bogdanova, Yordanka Velcheva
Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, Bulgaria
Abstract
To carry out successfully its activity, every public/private organization needs of adequate information insurance.
More and more increasing information needs in society and organizations are determined on one hand by never
ending increase of information flows and their high dynamism and on the other hand by high requirements for analytic and reliability of information. Therefore the main object of this report is to be presented exemplary model of
information system for information insurance of Local Action Groups (LAG’s), created in Bulgaria on the base of
EU LEADER Programme. For the developing of the model are realized the following tasks: 1) it was made research
and analysis of all specific information needs of LAG’s and on the base of achieved results are defined the main
information tasks of the model; 2) all the existent in theory and practice models for building information- systems
are investigated; 3) The requirements to information system of LAG’s its structure and principles for functioning
are formulated too.
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ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР”: УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА И РЕГИОНИТЕ „ОТДОЛУ–
НАГОРЕ”
Тодорка Атанасова-Калайджиева
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Идеята за „ЛИДЕР” възниква в началото на 1991 г. Нейната цел е да повиши потенциала на селските райони и стимулира развитието им чрез прилагане на нов подход на управление на аграрното производство и регионите „отдолу–нагоре”. При него се разчита на местната инициатива и внедряването на ноу-хау в управлението на агробизнеса и развитието на селските райони. Разликата между „ЛИДЕР” и други традиционни политически подходи за управление, и развитие на селските райони, прилагани до 1991 г. е, че се действа чрез неговите седем основни инструмента, които могат да се разглеждат като „система и съставните й подсистеми”.
Финансирането на „ЛИДЕР” се осъществява от структурните фондове на ЕС, като на тази основа се открояват
четири етапа в неговото развитие. Общото между четирите етапа на реализация на „ЛИДЕР” е, че се прилага
единна система от инструменти за активно участие на общностите в селските райони на ЕС при изграждането
на собственото им бъдеще в унисон с другите регламенти на ОСП. Целта на настоящата разработка е да разкрие особеностите на подхода „ЛИДЕР”, условията и проблемите при неговото прилагане в България.
Ключови думи: ЛИДЕР, управление, аграрен бизнес, селски райони.
Keywords: Leader, management, agribusiness, rural areas.

Увод
Присъединяването на България към ЕС налага децентрализацията като основна форма за
управление на регионите. Повече от ½ от населението на 27-те държави в ЕС живее в селски
райони, обхващащи 90% от територията им. В
България са обособени 28 административни
области и 264 общини. Според дефиницията за
„селски район” на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), у нас
има 20 преобладаващо-селски области, 7 междинно-селски и само 1 градска област (столицата). Селските и междинно-селските райони
представляват 98,8% от общата територия и в
тях живее 84,3% от българското население1.
Националната дефиниция определя като селски
райони общини, в които живеят до 30 хил. жители. На тази дефиниция отговарят 231 общини, като те заемат 81% от територията и 42%
от населението на страната.
През 1991 г се поставя началото на нов
подход за интегрирано управление на селските
райони и бизнеса, наречен „ЛИДЕР”. Названието и смисълът на това кратко означение е
„Връзки между дейностите за развитие на селските райони” с произход от френски език –
„Liaisons епtre асtions de development rural”.
Неговата основна цел е да повиши потенциала
на селските общини и стимулира развитието им
чрез прилагане на различен от секторния под1

ход за управление на аграрното производство,
а именно да приложи не безизвестният управленски подход „отдолу–нагоре”.
Този подход в управлението е известен още
като Теория „У”, а неин създател е Дъглас
Макгрегор. Според привържениците й хората
притежават инициативност, творчески мотив и
предприемчивост. В тази връзка Макгрегор
казва: „Всеотдайността при постигане на целите е функция от възнаграждението, свързано с
това постигане” [8]. Основните постижения в
тази теория се изразяват в прилагане на съвременни научни подходи като организационното
поведение, психология, изследване мотивацията на персонала, изучаване на човешкото поведение в колектива и др.
При прилагането на подхода „ЛИДЕР” (респ.
управленския подход „отдолу – нагоре”) се
разчита на местната инициатива и внедряването
на ноу-хау в управлението на агробизнеса и
развитието на селските райони. Разликата между „ЛИДЕР” и други традиционни политически
подходи за управление на селските райони,
прилагани до този момент е, че се действа чрез
неговите основни инструменти. Финансирането
на „ЛИДЕР” се осъществява от структурните
фондове на ЕС в унисон с другите регламенти
на ОСП.

По данни на НСИ и МЗХ.
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Целта на настоящата разработка е да разкрие особеностите на подхода „ЛИДЕР”, условията и проблемите при неговото прилагане в
България.
1. Подходът „ЛИДЕР”: управление на бизнеса и
селските райони „отдолу-нагоре”
До началото на 90-те години на ХХ в. в ЕС се
прилагат секторните подходи за управление и
развитие на селските райони. Главно те са ориентирани към финансово подпомагане на земеделските производители за модернизация и
развитие на аграрното производство. При тях
се прилага управленският принцип „отгоре–
надолу”, а като резултат земеделски производители и общинската администрация имат пасивна роля основно на „обучаващи се” и „изпълнители” за усвояване на знания и практически умения, които са им необходими за
приспособяване на аграрния отрасъл към пазарните изисквания. Самите обучаващи се и
изпълнители не участват при проектиране развитието на собствените си райони и бизнес.
Идеята за „ЛИДЕР” възниква в началото на
1991 г., за да създаде предпоставки за повишаване на потенциала на селските райони и да
стимулира развитието им чрез прилагане на
новия подход за управление на аграрния сектор
и общините „отдолу–нагоре”. При него се разчита на местната инициатива и внедряването на
ноу-хау в управлението на агробизнеса и развитието на селските райони. Постепенно този
управленски подход придобива популярност
като се превръща в начин за създаване на нови
работни места и започване на нови дейности в
недоразвитите селски райони в страните от ЕС.

Първоначално „ЛИДЕР” е „експеримент” за
интегриране на идеи, за сдружаване на заинтересовани лица и ресурси на регионално ниво
на основата на разработени местни стратегии и
проекти. Постепенно с годините той се превръща в резултатна мениджърска практика за
управление на агробизнеса и развитие селските
райони.
В прилагането на ЛИДЕР се открояват четири етапа (табл. 1):
- Първи етап: прилаган като „ЛИДЕР I” от
1991 г. до 1993 г.;
- Втори етап: „ЛИДЕР II”, реализиран в
периода от 1994 г. до 1999 г.;
- Трети етап: „ЛИДЕР+”, който се прилага от 2000 г. до 2006 г.;
- Четвърти етап: От 2007 до 2013 г. „ЛИДЕР” не е самостоятелна програма [4], а
отделна ос (mainstreaming, т.е. „преобладаваща насока в основното направление”) във всички национални Оперативни
програми за развитие на селските райони на страните от ЕС. Това създава нови
възможности за използване на подхода
„ЛИДЕР” на базата на много повече дейности за развитие на изостаналите селски райони, отколкото в предходните му
три етапа [1]. Финансирането на дейностите по ЛИДЕР от 2007 г. се осъществява чрез общите финансови трансфери,
получавани от всяка страна-членка на ЕС
от Европейския селскостопански фонд
за
развитие
на
селските
райони
(ЕСФРСР).

Табл. 1 Развитие на подхода „ЛИДЕР” в страните от ЕС
ПЪРВИ ЕТАП: ВТОРИ ЕТАП: ТРЕТИ ЕТАП:
ЕТАПИ
„ЛИДЕР I”
„ЛИДЕР II”
„ЛИДЕР+”
Брой на Местните инициативни групи
217
906
1 893
Площ, на която действат МИГ (хил. км2)
367,0
1 375,1
11 577,4
Финансиране от ЕС млн. €
442
1 755
2 105

ОБЩО
3 016
13 319,5
4 302

Източник: Информационен бюлетин на ЕК, 2007.

Общото между четирите етапа на реализация на „ЛИДЕР” е, че се прилага единна система от инструменти за активно участие на общностите в селските райони на ЕС при изграждането на собственото им бъдеще в унисон с
другите регламенти на ОСП. Идеята при използването на всеки един от тези инструменти,
независимо от различията в развитието на селските райони в ЕС е да се разработят и прило56

жат специфични регионални стратегии. Същите
трябва да разкрият потенциалните възможности
на региона, да спомогнат за тяхното развитие и
да се превърнат в средство за ефективни промени. Предимството на този подход е, че стратегиите се разработват и прилагат от местните
физически и юридически лица чрез прозрачни
процедури, като се подпомагат от местните
администрации [6].

ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР”: УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА И РЕГИОНИТЕ „ОТДОЛУ–НАГОРЕ”

Разликата между „ЛИДЕР” и други политически подходи за управление, и развитие на
селските райони, прилагани до 1991 г. е, че се
действа чрез неговите седем основни инструмента, които представляват „система и съставните й подсистеми (елементи)”. Добрата субординация между седемте подсистеми дава
дългосрочен ефект при използване на потенциала за развитие на селския район (фиг. 1).
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Фиг. 1. Подходът „ЛИДЕР” - система и съставните й
подсистеми

Иманентната същност на седемте подсистеми на подхода „ЛИДЕР” се анализира понадолу.
1.1. Стратегията за развитие на селския район.
Тя обхваща хомогенна, социално свързана
територия, характеризираща се с общи традиции и местна идентичност. Районът трябва да
има достатъчна кохерентност по отношение на
човешки, финансови и природни ресурси. Броят на населението в дадената територия може
да бъде от десет до сто хиляди жители. Формирането на района като референции по-лесно
разкрива силните и слаби страни, заплахите и
възможностите, потенциала и идентифицирането на проблемите, които възпрепятстват развитието на селския район.
1.2. Управление на принципа „отдолу-нагоре”.
Прилаган този принцип в селските общини
означава активното участие на местни представители на обществени и частни институции с
различни икономически и социални интереси
при разработване на стратегия за развитие на
селския район и формулирането на приоритетите в нея. Тук прилаган управленският принцип „отдолу-нагоре” има за цел да създаде
„административен капацитет” чрез:

-

участие на местното население за идентифициране на силните и слабите страни
на селския район;
да повиши образователното му ниво;
участие на местните заинтересовани лица при разработване на стратегията и
съставянето на регионални проекти за
реализирането й.

1.3. Местни инициативни групи (МИГ).
Наличието на местни партньорства означава
да се изгради т. нар. „Местна инициативна група” (МИГ) като основен елемент на подхода
„ЛИДЕР”. МИГ може да се създаде ad hoc, за
да гарантира достъп до финансиране от структурните фондове на ЕС или да бъде основана
на предварително изградено партньорство [7].
Тя представлява екип от различни специалисти,
които вземат решения, относно разработването
и управлението, плащането и контрола на проектите за осъществяване на местната стратегия
за развитие. Партньори в МИГ за един селски
район могат да бъдат: професионални организации и сдружения, представляващи аграрни
производители; собственици на МСП; жители
на района и техните местни организации; местни политически представители; екологични организации; културни и образователни институции и др.
1.4. Иновации
Те се изразяват в трансфер на добри практики и технологични предложения в селските
райони, доказали своя ефект в други страни на
ЕС или нови решения на трудно преодолими
проблеми на селските общини, които чрез други намеси не са успели да отстранят. Пример
за подобно сътрудничеството е това между
датската МИГ „Limfjordsgruppen” и шведската
МИГ „Smalandsgruppen”. Целта на разработения проект е да насърчи обмена на идеи и опит
не само между участващите МИГ, но и между
заинтересованите страни на двете територии.
Проектът прилага интегрален подход чрез
включване на представители от различни сектори като туризъм, производство и преработка
на аграрни продукти, образование и др. Иновацията се реализира чрез процеса на взаимно
обучение между шведските и датските партньори.
1.5. Интегрирани мултисекторни дейности
„ЛИДЕР” е мултисекторна, т.е. многоотраслова политика за интегрирано местно развитие
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на дейностите и проектите. Това означава едновременно да се включват различни икономически сектори - селско стопанство, промишленост, туризъм, инфраструктура, както и културно-историческото наследство и др., които да
съдействат за изпълнение на местните инициативи и стратегии. Пример за прилагане на успешна политика за интегриране на земеделието
в обществения живот е белгийският регион
Lorraine. Там селскостопанските дейности се
развиват в 150 фермерски стопанства в три
общини. Ролята, която има тук „ЛИДЕР+” е да
подобри състоянието на земеделието. Аграрните производители са ангажирани с труднорешими икономически проблеми и не виждат
смисъл в разработване на алтернативни форми
за развитие на дейността им. На базата на разработения проект и постигнатия диалог между
земеделските производители и местното население се откриват нови възможности за откриване на работни места, подпомагащи аграрния
сектор и носещи му реалната добавена стойност.

обединява всички организации и административни органи, работещи за устойчиво развитие
на селските райони” - се казва в Регламент
1698/2005 на ЕК. От 2007 г. се изгражда Европейска мрежа за развитие на селските райони (ЕСМ), управлявана от ЕК. Тя представлява
специфичен елемент на ЛИДЕР, функциониращ
на принципа „отгоре-надолу”, за предоставяне
на информация и знание на всички заинтересовани и активно участващи в изпълнението на
ОСП на ЕС. Членове на ЕСМ са Националните
мрежи за развитие на селските райони, като
във всяка държава от ЕС има изградена наймалко една мрежа. Други нейни членове са
организации, представени на европейско ниво,
като Европейската LEADER асоциация за развитие на селските райони, мрежата PREPARE партньорство за развитие на селските райони в
Европа и др., звена и отдели към управляващите органи на програмите за развитие на селските райони на национално ниво. Съществено
място в структурата на ЕСМ имат изградените
МИГ в съответните страни, чийто общ брой за
първото полугодие на 2011 г. вече надминава
2 200 броя. Организационната структурата на
ЕСМ е представена на фиг. 2.

1.6. Селски мрежи
„Всяка страна членка трябва да създаде Национална мрежа на селските райони, която
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Фиг. 2. Организационна структура на Европейската мрежа за развитие на селските райони

Европейската мрежа е инструмент за анализ
на регионалната политика с два основни принципа:
1. Изграждане на практически връзки между заинтересованите страни за развитие
на селските райони в ЕС на всички нива;
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2. Споделяне на познания и опит в планирането, програмирането и прилагането
на регионални политики и специфични
подходи за устойчиво развитие.

ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР”: УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА И РЕГИОНИТЕ „ОТДОЛУ–НАГОРЕ”

Основните задачи на ЕСМ са: разработване
и разпространяване на знание, създаване на
връзки и насърчаване на работата в мрежата.
1.7. Сътрудничество
Реализира се при разработване на общ проект на една МИГ с други, прилагащи подхода
„ЛИДЕР“. Два вида сътрудничество по ЛИДЕР
се прилагат в ЕС:
- Интертериториално - между различни
селски райони в рамките на една страначленка;
- Транснационално - между МИГ от две
или повече страни-членки на ЕС.
Районът на МИГ „Development Association
of Halkidiki S.A.“ е предимно планински и полупланински. Той е основно селски и през последните тридесет години демографският растеж е положителен, а миграцията намаляла.
Разработеният проект цели създаването на
компания, която да функционира като клъстер
чрез обединяване на всички нейни членове. Те
са от различни селскостопански и туристически
сектори и взаимно се допълват. Участието в
клъстера дава възможност на предприятията да
си сътрудничат при популяризиране на местните продукти и помага за развитие на туризма в
региона. Всички участващи в проекта фирми
носят специалното лого на проекта, което е
гаранция за качество и се превръща в символ
на местното кулинарно изкуство. Основната
стойност на проекта е свързана с неговия метод и процес на изграждане на функционираща
мрежа от предприятия, които са от основно
значение за местното икономическо развитие.
2. Прилагане на подхода „ЛИДЕР” в България
Чрез прилагането на подхода „ЛИДЕР” в
България се цели повишаване на наличния местен капацитет за подготовка и прилагане на
стратегиите за регионално развитие. Използването на елементите на подхода предполага
повишаване знанията и уменията на местни
експерти, за да могат успешно да оценяват и

наблюдават проектите, разработени на регионално ниво.
Прилагането на ос „ЛИДЕР” в страната
стартира с приемането на Наредба 14 за осъществяване на мярка 431-22 от Програмата за
развитие на селските райони3. през април 2008
г. Два месеца по-късно се отправя първата
покана за подаване на заявления по тази приоритетна ос, като за периода от юни до септември на същата година са подадени 91 проекти.
От октомври 2008 г. до май на 2009 г. се извършва оценка на кандидатите за финансиране,
а през юни са сключени нови 71 договори.
През следващите три месеца е отправена втора
покана за подаване на заявления по мярка 4312, а в резултат на това са депозирани още 45
проекта, от които 32 са одобрени за финансиране. В началото на 2010 г. е приета и Наредба 23 за прилагане на мярка 41 по ос „ЛИДЕР”
като се приемат през следващите шест месеца
още 54 проекти.
До началото на 2010 г. у нас по ос 4 „ЛИДЕР” на ПРСР са подписани 103 проекти за
подготовка на МИГ. Общата стойност на тези
проекти възлиза на 8,6 мил. €, обхващащи
68,4% от общините и над 2,2 млн. от населението в селските райони в страната4. Така до
края на месец септември 2010 г. са финансирани 20 проекти в размер на 512 300€ или
5,9% от общо одобрената стойност.
Бенефициенти са общини, юридически лица
с нестопанска цел, или търговски дружества,
регистрирани по Търговския закон и кооперации по Закона за кооперациите, които осъществяват дейност на територията на създаващата
се МИГ и действат от нейно име. Предвижда се
в страната да се изградят до 60 МИГ, от които
само 50 ще бъдат финансирани по мярка 41.
„Прилагане на стратегии за местно развитие” и
мярка 431., под-мярка 1: „Управление на
МИГ”.
За да се оцени свършената работата по ос 4
„ЛИДЕР” в страната през август-октомври
2010 г. е направено проучване от Agrotec

2

Под-мярка 2: Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност- за потенциални Местни
инициативни групи за периода 2007-2009 г.
3
Възможностите по Програмата за развитие на селските райони от поредицата от информационни публикации за Общата
селскостопанска политика на ЕС в рамките на проекта „Общата селскостопанска политика - двигател за развитието на българските селски райони"., МЗХ.
4
Разпределението на общините в селските райони спрямо териториите по ЛИДЕР е следното: 1) 67 общини със заявена
самостоятелна територия по ЛИДЕР; 2) 25 територии, обхващащи по 2 общини; 3) 8 територии, обхващащи по 3 общини; 4)
3 територии, включващи по 4 общини.
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SpA5. То установява, че 39 от респондентите
са се обърнали към експерти от Германия,
Италия, Гърция, Испания, Унгария, за да ползват техния опит при създаване на собствени
МИГ и разработване на регионални стратегии.
Според междинната оценка на Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007-2009 г. 48,3% от интервюираните са
готови за изпълнението на разработените регионални стратегии по ос „ЛИДЕР” [5]. Макар
резултатите да имат субективен характер, могат да се направят и изводи за готовността на
МИГ да стартират местно развитие в оставащия
програмен период до 2013 г., основано на управление „отдолу-нагоре”, което използва се-

демте основни елемента на подхода. Минималният бюджет за реализиране на една регионална стратегия е 1 млн. €, а максималният е 2
млн. €, като се допуска допълнително финансиране на същата, на стойност не по-висока от
2,5 млн. € за периода на действие на настоящата ПРСР.
От отговорите на въпроса „Обсъждани ли са
конкретни регионални проекти, които да се
финансират на основата на разработените
стратегиите за местно развитие?” при 28 от
анкетираните и от екстраполацията при петдесет планирани МИГ в България в табл. 2 са
представени получените резултати.

Табл. 2. Регионални проекти, стартиращи след одобряване на стратегиите за местно развитие в България за
период 2011-2013 г.
На база екстраполация при 50 планираНа база отговори на 28 респондента
ни МИГ
Проекти
Проекти брой
Бюджет €
Проекти брой
Бюджет €
ос 1
468
18 219 276
836
32 534 421
ос 2
119
4 365 700
213
7 795 893
ос 3
737
34 914 597
1316
62 347 495
Проекти по др. програми
81
2 009 320
145
3 588 071
ОБЩО
1405
59 508 893
2509
106 265 880
Източник: Проучване на Agrotec SpA, август-октомври 2010 г.

3. Проблеми пред бенефициентите при изпълнение на одобрените проектите
Спечелилите финансиране проекти по ос 4
на ПРСР за изминалия период са разнородни,
но проблемите, на които се натъкват при тяхното реализиране са сходни. В тази връзка понадолу са изведени най-често срещаните:
- Забавяне на авансовите плащания, което
затруднява планираните дейности. Това
налага теглене на кредити от търговските банки, а като гаранция на предоставения заем се залага главно лично имущество;
- Липсва координация между действията
на ДФ „Земеделие”, Разплащателната
агенция и Министерството на земеделието и храните, което силно затруднява
работата по изпълнение на планираните
дейности в проектите;
- Проблеми има и в процедурите при
признаване и покриване на направените
разходи. Твърде дълги са периодите за
одобряване на направените промени и
одобрение на подадените документи.
5

Попълнените въпросници са 58 или 56,3% са дали отговори.
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-

-

-

Много често референтните ценови ограничения за възстановяване на разходите
влизат в противоречие с бюджета на
проекта, приложен към сключения договор;
Проблеми поражда и процедурата за
обществените поръчки, от където произтичат и затрудненията с докладването
пред общинския съвет и кметовете за
изпълнение на предвидените мероприятия;
Напоследък се изразява от бенифициентите недоверие в европейските програми. Според тях същите са само за „определени” хора, чиито проектите успеят,
а болшинството имат проблеми;
Като цяло местната общност е настроена прекалено индивидуалистично, а колективно разбиране се постига много
трудно;
Все още е слаба информираността на
регионалните общности, а огромният

ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР”: УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА И РЕГИОНИТЕ „ОТДОЛУ–НАГОРЕ”

брой изисквани документи, бавните процедури по подбора на проектите отказват поголямата част от потенциалните бенифициенти да кандидатстват по мерките от ПРСР и
в частност по ос 4.
Препоръки
За преодоляване на съществуващите проблеми при изграждане на МИГ, съставянето и
изпълнението на стратегиите за местно развитие могат да се направят следните препоръки:
Нужно е, да се ускорят процедурите по
оценка на проектите и разработените стратегии
за местно развитие, свързани с изпълнението
на целите на подхода „ЛИДЕР”, чрез мобилизиране на потенциала от човешки и материални
ресурси в различните райони, за да се усвоят
финансовите средства. Трябва разширяване и
развитие на знанията и уменията за прилагане
на стратегиите за местно развитие, както и
подготвяне на местни експерти, които да участват в наблюдението и оценката на проектите;
Очаква се до края на 2015 г. броят на проектите, финансирани по ос 4. „ЛИДЕР”, свързани с изпълнението на стратегиите за местно
развитие да надхвърлят две хиляди броя. В тази
връзка избраните МИГ незабавно трябва да
координират действията си с определените
служители на Регионалната разплащателна
агенция, за да се преодолеят закъснения при
оценката на подадените регионални проекти.
За да се преодолее настоящото недоверие в
процедурата, е необходимо много ясно да се
дефинират сроковете, изискванията при подаване и обработване на подадените проекти,
както и оценката на същите на ниво МИГ и
Регионалната разплащателна агенция да бъде
по-прозрачна.

Необходимо е, за успешно реализиране на
принципа на управление „отдолу–нагоре”, заложен в ЛИДЕР, управляващият орган в лицето
на МЗХ да се оттегли от пряко участие в изпълнението на мерките по ос 4 и да запази
само функциите си по наблюдение чрез изградена и функционираща електронна система.
Последната да свързва всички избрани МИГ и
Регионалните разплащателни агенции. Тази
система трябва да подпомогне управляващия
орган при упражняване на неговите функции и
задължения, свързани с наблюдението на законосъобразността на процедурите. Докато ДФ
„Земеделие” и Разплащателните агенции оперативно да се информират за необходимите
проверки и предстоящия транш на финансови
средства към одобрените от МИГ регионални
проекти.
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THE “LEADER” PROGRAM: THE “BOTTOM-UP” APPROACH FOR MANAGEMENT OF
BUSINESS AND REGIONS
Todorka Atanasova-Kalaydjieva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The conceptual idea of the “LEADER” program dates back to the early 90s’. It aims to increase the potential of
rural areas and to encourage their development by implementing the new approach of managing agricultural production regions by enhancing “bottom-up” initiatives. The approach is based on the local initiative and implementation of know-how in the management techniques and mechanisms of the agribusiness and the rural development.
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The most distinguishing difference between the “LEADER” practices and the other political approaches for rural
development and management, applied before 1991 is its operationalization through seven basic tools defined as
“system and its constituent sub-systems”. Funding for the “LEADER” is provided by the European Structural Funds
and through the years it has experienced four stages of development. The common feature which generalizes the
implementation of the “LEADER” during the appointed stages is the application of a uniform system of tools for
active participation of the rural communities in shaping their own future in line with the other regulations of the
Common Agricultural Policy. The purpose of this paper is to reveal the specific features of the approach
“LEADER”, and the conditions and problems in its implementation in Bulgaria as well.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА „КОНТРАКТНО
ФЕРМЕРСТВО” ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА ФИРМИТЕ ОТ
АГРОБИЗНЕСА
Дамян Киречев
Икономически университет, Варна
Резюме
В статията се разглежда новата роля на договорното фермерство в светлината на индустриализация на селското стопанство и глобализацията на световните пазари. На съвременния етап на развитие, земеделието претърпява сериозни трансформации, свързани с променящите се пазарни условия на търговия, преструктуриране
на производствените структури, търсене и предлагане на продукти с висока стойност и др. Ето защо нарастват
интеграционните връзки и партньорство между фермерските стопанства и предприятията от агропродоволствения сектор. Фирмите от агробизнеса у нас могат да се възползват от системата на „Контрактното
фермерство” като механизъм за координиране на връзките между фермерите и агробизнес фирмите. Контрактното фермерство съдейства за намаляване на транзакционните разходи в условията на растяща несигурност.
Социалните и икономическите ползи са още един плюс за внедряването на контракта като компонент на развитието на агробизнес стратегиите. В доклада се акцентира върху възможностите за използване на системата
„контрактно фермерство”, възможните предимства и недостатъци, които има за участниците, във връзка с подобряване на техните пазарни позиции. Извеждат се някои ключови фактори за успех и се предлагат решения
за постигане на устойчивост в контрактното фермерство, в контекста на отворена и пазарно ориентирана икономика.
Ключови думи: контрактно фермерство; партньорство; интеграция в агробизнеса; дребно фермерство; устойчив растеж.
Key words: contract farming; partnership; agribusiness integration; small-scale farmers; sustainable growth.

Увод
Индустриализацията на селскостопанското
производство, свързана с промените на пазара
на хранителни доставки в света изисква необходимостта от по-високо равнище на координация. Нарастването на търсенето на диференцирани земеделски продукти с висока стойност, в
съчетание с по-високите потребителски изисквания към безопасността на храните са сериозни бариери при навлизането на по-малките
производители на структурираните и развити
пазари. Това определя необходимостта от въвеждането на различни форми на вертикална
интеграция – съюзи, мрежи, алианси, клъстери,
които имат доминираща роля в земеделските
вериги за доставки.
Ефективността на по-малките ферми може
да се повиши чрез установяване на връзки
между самите тях и чрез влизане в определени
договорни отношения с по-големи производители и преработватели. Тези връзки, най-често
се формализират чрез някаква форма на договор. В този смисъл, контрактното фермерство
може да се приеме за една система, разполагаща със значителен потенциал за интегриране
на фермерите в производството, преработката
и реализацията. Контрактното фермерство

предполага механизъм осигуряващ самостоятелно устойчиво развитие на фермерите, чрез
равномерност на приходите, рационално използване на ресурсите и преодоляване на социално-икономически проблеми за фермерите.
Целите на настоящата статия са насочени
към изясняване на същността и особеностите
на контрактното фермерството, по-важни
предпоставки за внедряване, извеждане на методическа рамка за осъществяването му, преглед на потенциалните предимства и недостатъци, които има за участниците, във връзка с подобряване на техните пазарни позиции и справяне с предизвикателствата на съвременните
трансформации в земеделието, което да им
позволи постигането на устойчив растеж.
Същност на „контрактното фермерство”
Контрактното фермерство е стара практика
възникнала още през 19 век в развитите страни
– САЩ и Колониалните страни. В края на 19
век е използвана в Япония. През 40-те години
на 20 век контрактното фермерство се простира в Латинска Америка, а от 70-те години на
20 век използването на контрактното фермерство е широко застъпено в страните от Централна Азия и Африка. Макар понастоящем конт-
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рактното фермерство да се внедрява в поголяма степен в развиващите се страни, то може да намери и широк прием в страните с
преструктурирана икономика като нашата.
Контрактното фермерство е специфична
форма на интеграция между фермери и агробизнес фирми. Основава се на споразумение
между двата вида участници, има дългосрочен
характер и съдейства за подобряване на пазарните позиции на фермерите и въвличането им в
процесите на развитие. В литературата съществуват редица определения за същността и обхвата на контрактното фермерство (Glover и
Kusterer [6]; Minot [10]; Carlos Da Silva [4];
Runsten и Key [11]; Eaton и Shepherd [5]). В поопростена форма, то може да се дефинира като „споразумение между фермери и преработватели (търговски фирми) за производството и
предлагането на земеделска продукция, на основата на предварително споразумение, за
продължително време, при предварително определени ценови условия” [5]. Американският
департамент по земеделие дефинира контрактното фермерство като „производство и маркетинг на фермерски продукти при обстоятелство,
че условията за количество, вид, обем, контрол,
продължителност и ценообразуване се определят предварително между участниците, преди
да е произведена продукцията” [12]. Като контрактор може да се разглежда агробизнесфирма-преработвател или търговец, който може да
е частна или публична организация. Споразуменията най-често включват снабдяване и поддръжка на производството от контрактора. В
основата на контрактното фермерство е поверяването на част от фермерите на възможност
да произведат определена земеделска продукция в количество и качество, определено от
контрактора, а той от своя страна осъществява
подкрепа на фермерите в тяхната производствена дейност. Инициирането на контрактното
фермерство се извършва най-често от контрактора, търсейки възможност да увеличи предлагането на хомогенен продукт с високо качество
и да увеличи полезността и капацитетните си
възможности, като си осигури стабилни връзки
с фермерите производители.
Интензивността на договорните връзки в
контрактното фермерство се осъществява в
следните три области:
- във връзка с реализацията – фермерите
и агрофирмите се договарят за условията и начините за осъществяване на бъ-

64

-

-

дещи продажби на растителна или животинска продукция;
във връзка с доставката на ресурси –
фермерите и агрофирмите се договарят
за доставка на материални и финансови
ресурси, производствени услуги, технически съвети и др.;
във връзка с управлението – фермерите
и агрофирмите се договарят за специфични методи на производство, производствени практики и др.

Предпоставки за внедряване на „контрактното
фермерство”
Контрактното фермерството може да се
разглежда в голяма степен като една сериозна
възможност за ефективно управление на производството и организирането в агробизнеса,
защото позволява прехвърляне на производствени умения и ресурси по начин, който е изгоден и за фермерите и за агрофирмите. За да се
реализира успешно, партньорството предполага дългосрочни ангажименти на страните, което
е съществен фактор за постигане на устойчивост в развитието на фирмите от агробизнеса.
Контрактното фермерство може да намира
широко проявление в растениевъдството по
отношение на производството на плодове, зеленчуци, култури за техническа преработка, в
животновъдството по повод отглеждането на
птиче и свинско месо, млечни продукти, аквакултури и др. Спецификата на тези производства са свързани най-често с производството и
предлагането на стандартен продукт с високо
качество, подходящ за промишлена преработка.
Отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни изискващи ниска степен
на механизация и високо равнище на трудови
разходи, високо равнище на транзакционни
разходи за маркетинг и преработка, или бързо
развалящи се земеделски продукти, се нуждаят
от висока степен на координация и управляемост, внедряване на добри производствени
практики, за да се постигне високо качество на
предлагания продукт.
Изграждането на устойчиви връзки между
фермерите и агрофирмите предполага оптимизиране на логистичните фактори. При изграждането на проекти за внедряване на контрактното фермерство е необходимо да се изхожда
от наличието на историческото и институционалното наследство, които са създали оптимални условия по места. Концентрирането на
голям брой малки по мащаб фермери, които
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самостоятелно не могат да постигнат висока
конкурентоспособност, е сериозна предпоставка за изграждането на вертикално интегрирани
структури в отрасъла.
Съществена предпоставка за внедряването
на системата на контрактното фермерство е
добре развитата правна система, наличието на
политическа и законодателна стабилност, за да
могат да се реализират договорености при минимални разходи за гаранции. Липсата на доверие в правната система, манипулации от
страна на големите фирми, могат да ограничат
автономията на фермерите. Премахването на
всички елементи на недоверие и създаването на
надеждни взаимоотношения са важни предпоставки за успех на контрактното фермерство.
Решението за осъществяването на контрактно
фермерство трябва да се основава единствено
на доверие и съблюдаването на пазарни и тър-

говски отношения, като се изключи всякаква
принуда. Според Eaton и Shepherd [5], проекти,
които са мотивирани от социални и политически интереси, а не в следствие на икономически
и технически реалности са обречени на провал.
Методическа рамка за планиране и внедряване
на „контрактно фермерство”
На фигура 1 е представен концептуален модел за планиране и внедряване на контрактно
фермерство в агробизнеса. Основен акцент в
модела е договорът между фермерите и агрофирмите (контрактора), като изходна позиция е
ефективността от реализирането на проект за
съвместни действия. Идентифицирането на
ползите за страните от оперирането на печеливш пазар е в основата на планирането на
проекта.

Ф ЕРМЕРИ

Предпоставки:
Пазарна среда
Позем лена собственост
Финансиране
Инф раструктура
Снабдяване
Ком уникации
Компоненти на проекта
Отглеждани култури
Ценова политика
Технология
Избор на ф ерм ери
Технологични разходи
Ферм ерски съвети
Изследвания и развитие
Обучение на ф ерм ерите
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АДМИНИСТРИРАНЕ
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Правителствена
подкрепа
Иконом ическа
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Общо законодателство
Регулации в сектора
Публични блага
Услуги за селските
общости
Контрол върху
качеството
Научни изследвания
Околна среда
Зем еползване
Финансова подкрепа

МОНИТОРИНГ

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Фиг. 1. Рамка на контрактното фермерство

Определящо за участието на фермерите в
контрактното фермерство е гарантиране на
техните печалби и намаляване на техните рискови позиции в дългосрочен аспект. Те имат
възможността да разширят достъпа си до продуктовите пазари, да подобрят достъпа си до
материални и финансови ресурси, да получават информация, технологии, услуги, логистична подкрепа и други ползи при по-ниско равни-

ще на разходите. Стабилността на техните доходите намалява тяхната несигурност по отношение на промените в бизнес средата.
В участие с договори с фермерите, агрофирмите от своя страна получават суровини за
преработка и търговия произведени по утвърдени от тях критерии за производствени практики, гарантират количествата на изходните си
суровини. Чрез създаване на по-добра коорди-
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нираност с техните фермери доставчици контракторите намаляват разходите си за транзакции и си създават по-добри производствени и
търговски условия за предлагане на пазара на
унифицирани продукти с по-висока стойност.
Контрактното фермерство предполага наличието на формални и неформални договорености, които могат да служат за определяне на
типологията на контракта. От гледна точка на
управлението и възможностите да се ограничава риска, могат да бъдат определени два типа
договорености. При първият, който условно
може да се обособи като ограничен контракт,
фермерът произвежда продукция за своя сметка и продава на контрактора. При вторият, който може да се определи като пълен контракт,
фермерите и контрактора предварително определят производството, цените, качеството, технологията и др., като по този начин се постига
по-висока стабилност и за двете страни.
Класическата типология на земеделските
контракти развитa от Midhell и Jones [9], Khols
и Uhl [8], Eaton и Shepherd [5], те изпълняват
разнообразни цели в трансфера на решенияправа и по повод трансфера на риска. Могат да
се обособят три основни типа контракти, във
връзка: маркетинга и пазара; производството и
управлението; снабдяването с ресурси.
Предварителният анализ на средата е съществена предпоставка за успешно реализиране на проектите насочени към контрактното
фермерство. От значение е изучаването на физическата среда като потенциал за селскостопанско производство – качество на земята, начини за земеползване, технологично равнище
на производство и др. Важно условия за ефективността на инвестициите в селските райони е
съществуването на адекватни комуникационни,
транспортни и инфраструктурни връзки. Друга
област на планирането на проекта включва
изучаването на пазарната инфраструктура, в
това число наличието на доставчици, равнище-

За фермерите

-
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то на конкуренция и др. Не бива да се пропуска
и анализът на социалните условия и предпоставки, в които ще се реализира проекта.
Правителството също може да има важна
роля в реализирането на контрактното фермерство. Създавайки условия за икономическа
и правна стабилност, то може да направи много за насърчаване на успеха на проекта. Освен
това, правителствени агенции могат да са
страна по проекта чрез предоставяне на финансиране, обучения, подкрепа с научни изследвания, предоставяне на селскостопански
услуги и др.
Ключови предпоставки за успешно внедряване на контрактното фермерство са доброто
администриране на проекта, добрата комуникация между участниците, наличието на доверие и сътрудничество, вътрешни стимули за
стриктно спазване на условията посочени в договора.
Предимства и недостатъци за фермерите и агрофирмите от „контрактното фермерство”
За изучаване възможностите за внедряването и използването на системата на „контрактното фермерството” е полезно да се изведат
основните ползи и загуби за участниците в нея.
Идентифицирането им е обект на сериозни
дискусии в литературата (Eaton и Shepherd [5],
Kirsten и Sartorious [7], Carlos Da Silva [4]).
Безспорен е фактът, че анализът следва да се
основава на оценката на разходите и ползите за
всички страни, на основата на които ще се създаде възможност да се вземат частни решения
за стратегически избор за изграждане на интегрирани структури в агробизнеса.
В таблица 1 се прави опита да се изведат
потенциалните предимства и потенциалните
недостатъци за фермерите и за агрофирмите
от изграждането на съвместни вертикално интегрирани структури на основата на системата
на „контрактното фермерство”.

Табл. 1. Предимства и недостатъци за
Предимства
Пазарния достъп може да бъде подобрен, дока- то пазарния риск свързан с реализацията се
редуцира;
Производственият риск също може да бъде намален, тъй като в контрактите често се
включват условия за намаляване на разходите
и техническа подкрепа;
Контрактните
споразумения
обикновено
включват снабдяване с ресурси, което намаля- ва транзакционните разходи за фермерите;

фермерите и агрофирмите
Недостатъци
Контракторите могат да не изпълняват условията си по договора, на което фермерите могат
трудно да противодействат;
Контракторите биха могли умишлено да ограничат прозрачността при определянето на цените,
което да затрудни фермерите;
Загубва се приспособимостта на фермерите
относно изборът им на производствена дейност;
Контракторите могат да променят графика на
доставка на продукцията в зависимост от техни-
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За фермерите

-

-

-

-

За агрофирмите (контракторите)

Контрактните споразумения включват техни
ческа поддръжка, като по този начин се съдейства за внедряване на иновации, повишаване на качеството, постигане на по-високи цени;
Подобрява се достъпа до кредита, заради гаранциите, които може да осигури контрактора

-

Намаляват се транзакционните разходи, защото фирми купуват продукция по изяснени цени
и спестяват част от разходите като управляват
сами производството на нужните им суровини;
Ограничават се разходите по координация и
организация;
Създават се условия за внедряване в производството на унифицирани продукти;
Техническата подкрепа на фермерите създава
условия за повишаване на качеството;
Създават се условия за постигане на стабилни
цени на суровините или стоките;
Достъпът до кредити и субсидии може да улесни контрактора

Изучаването на ползите и недостатъците
предполага намирането на благоприятен баланс на интересите на различните участници, за
да може да се използват най-рационално възможностите на системата за контрактно фермерство.
Заключение
С оглед на променящите се условия в селскостопанското производство и пазари на храни,
на съвременния етап произтича необходимостта от разширяване на вертикално - интегрираните връзки по цялата верига на доставки на
храни използването на системата „контрактно
фермерство” позволява по-лесното адаптиране
на дребните фермери към промените на пазара
и решава редица техни проблеми свързани с
управлението на риска в селското стопанство.
В условията на подходяща среда, ползите на
контрактното фермерство са повече от възможните недостатъци. Макар понастоящем тази система да намира приложение в по-голяма
степен в развиващите се страни, опитът, който
може да се проучи, съдейства в голяма степен
за подобряване на пазарните позиции на фермерите и предприятията от българския агробизнес, за повишаване на тяхната конкурентоспособност, за постигане на техния устойчив
растеж в бъдещето.

-

-

-

(продължение)
те интереси, при резки промени в цените, като
по този начин манипулират фермерите;
Увеличава се производствения риск във връзка с
отглеждането на една култура включена в контракта като монокултура, което влошава културата на земеделие;
По-лесния достъп до кредити може да доведе до
увеличаване на риска от задлъжнялост за фермерите.
Съществува риск фермерът да не изпълни договорните си задължения спрямо фирмата, особено когато съществуват алтернативни пазари на
които да продаде продукцията си на по-висока
цена;
Големият брои фермери може да доведе до поголеми транзакционни разходи за фирмите, заради необходимостта от контрол и управление
върху голям брой участници;
Контракторите могат да страдат от злоупотреби
от страна на фермерите във връзка с предоставени от тях ресурси;
Контракторите намаляват своята гъвкавост и
адаптивност по отношение на внедряването на
алтернативни възможности за производство.
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PROSPECTS FOR APPLYING OF “CONTRACT FARMING” SYSTEM FOR
SUSTAINABLE GROWTH IN AGRICULTURAL COMPANIES
Damyan Kirechev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
This article reviews the new role of contract farming in developing countries in terms of the agriculture industrialisation and the world markets globalisation. In the present development stage, agriculture is significantly transformed, due to changes in market trade conditions, production structures being remodeled, high-value products
demand and supply. Therefore the integration and partnership between farms and victualling industry grows. The
agricultural companies in our country can utilize the benefits of “contract farming” system when using it as device
for coordinating the farmers and agribusiness companies’ relations. The contract farming contributes to transaction
costs reduction in terms of increasing uncertainty. Social and economical benefits appear to be another significant
advantage of implementing the contract as an important element of development of agribusiness strategies. The
paper emphasizes on possible ways of use of the contract farming system, its advantages and disadvantages for
the contractors from the point of view of improving their market positions. Success key factors have been derived,
the paper suggests practical solutions for achieving sustainability in the contract farming, considering an open and
market driven economy.
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Резюме
Във всички държави от ЕС има сериозен дисбаланс между ниските изкупни цени на селскостопанските продукти и високите крайни цени на храните в търговската мрежа. Особено голямо е влиянието на тази разлика в
най-бедните страни от общността. Според промените в Закона за храните и в съответствие с европейската
практика и у нас малките ферми ще имат възможността да продават директно продукцията си от животински
произход на крайни клиенти. Промяната цели да се въведат предписанията на европейска директива 98/34/ЕО
да се оживят и развиват малките стопанства и се запази поминъка в селските райони. Другата страна на въпроса обаче е доколко са готови фермерските стопанства да отговорят на предписаните изисквания за осъществяване на тази дейност и по отношение на предлагането на собствените продукти в собствена или местна търговска мрежа.
Ключови думи: закон за храните, директни продажби, европейска директива.
Kew words: concerning food, direct sales, EU directive.

От историята е известно, че фермерите са
предлагали на близкия пазар продукцията, която не са могли да изконсумират и са я продавали на договорена с купувача цена. В днешно
време „Директна продажба" е всяко предаване,
възмездно или безвъзмездно, на краве мляко
директно от производителя на краен потребител, както и всяко предаване, възмездно или
безвъзмездно, на млечни продукти от краве
мляко директно от производителя на друго лице, с изключение на членовете на домакинството на производителя (Закон за прилагане на
общите организации на продажбите на земеделски продукти).
Такова решение би позволило на фермерите
да преработват суровината и да продават продуктите си на местния пазар и така да подобрят
рентабилността и жизнеспособността на фермите си и да подобрят доходите си.
Подобна фермерска практика има своите
предимства, които не са за пренебрегване,
като:
- ясен произход на суровините, влагани в
хранителните продукти;
- обединяването на производител, преработвател и търговец в едно - това скъсява веригата и гарантира по‐добра проследяемост на продукта, производство в
съответствие с потребителското търсене, което гарантира и по‐добра доходност за фермера;
- директният контакт между фермер и
потребител повишава отговорността и

заинтересоваността на фермера за качеството и безопасността на произведената от него продукция ‐ основен принцип, залегнал във всички европейски
регламенти, касаещи безопасността на
храните;
- информираност на потребителите относно мястото и начина на производство
и преработка на храните като гаранция
за качество;
- стимулиране на селската икономика и
подобряване на икономическата среда
на местно ниво.
Тази практика на търговия на дребно е широко застъпена в цяла Европа и може да заработи успешно и в България, ако се изпълнят
предписанията на регламентите на ЕС и националното законодателство. Въпросът с качеството и безопасността на храните е един от основните приоритети в политиката на Европейския
съюз. Целта е високо ниво на защита, гарантиращо здравето на потребителите от мястото на
първично производство до пускане на пазара,
без това да намалява богатото разнообразие от
продукти.
Същевременно възниква и необходимост от
разработване на нови канали за реализация
предвид негативите на реалността - типичен е
примерът в млекопроизводството, където мандрите започват да ограничават изкупуването на
млякото от млекосъбирателните пунктове в
малките населени места или предлагат много
ниска изкупна цена. Причината - по‐голямата
част от суровото мляко не отговаря на изиск-
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ванията и може да се преработва само за националния пазар. А именно там предават произведеното мляко дребните фермери с малък
брой животни, в които обаче е съсредоточен
по-големият брой животни, които същевременно произвеждат съвкупно по‐голямата част от
млякото в България. Млякото, добито от такива
стопанства, се използва за собствени нужди и
част от него се предлага на пазара, осигурявайки допълнителен доход на стопанина. Положителни тенденции в тази група са:
- повишаването на броя на стопанствата с 3‐9 броя животни;
- постепенното възприемане на критериите на ЕС относно добива на млякото –
процес, който трябваше да приключи до
01.01.2010, впоследствие удължаван до
края на 2011 г., а сега и до края на
2013 г. поради бавните темпове на изпълнение от страна на производителите
на условията за производство и съхранение на млякото.
Произведено мляко, предназначено за преработка и пускане на пазара, трябва да достигне стандартите за качеството на суровото мляко с показатели:
- ОБМ до 100 000/мл при 30 оС и
- ОБСК до 400 000 мл за сурово краве
мляко
- ОБМ до 1 500 000/мл при 30 оС за сурово мляко от други видове.
- ОБМ до 500 000/мл, ако суровото мляко от други видове, различни от крави, е
предназначено за производство на продукти, произведени със сурово мляко,
чрез процес, който не включва никаква
термична обработка.
Но на практика тези показатели ще се постигат само ако прясно издоеното мляко се охлади веднага до температура, която не позволява бързото развитие на микроорганизми.
Преобладаващата част от дребните животновъди не разполагат с подобно оборудване поради
ниските доходи от продажбата на мляко и невъзможността да обезпечат евентуални си инвестиционни заеми. Общо допустимите количества краве мляко, които фермите могат да
предлагат за преработка от мандрите и за директна продажба на пазара, достигат 1 млн. т.
Половината от това мляко се произвежда от
стопанствата от втора и трета категория и ако
до края на преходния период те не се модернизират, ще отпаднат от пазара. А това ще означава технологично и структурно обновление на
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производството, нови ферми и модернизация
на съществуващите, непрекъснато повишаване
квалификацията на фермерите в мениджмънт
на фермата.
Досегашната масова практика на изкупуване
на мляко без отчитане на качеството му стимулира най-вече търсенето на начини за увеличаване на количеството и намаляване на себестойността на млякото, а не повишаването на
качеството на продукцията въвеждане на съвременни практики за добиване на качествена
суровина.
Добрите хигиенни практики, контролът върху количеството и качеството на суровината са
нови и непознати практики за българския фермер и това се отразява и на времето, необходимо за осъзнаване и въвеждане в производството на фермите и възприемането на качеството не само като необходимост, а и като философия на съвременното производство.
Въпросът с качеството и безопасността на
храните е един от основните приоритети в политиката на Европейския съюз. Целта на политиката по качеството е осигуряването на високо ниво на защита на здравето на потребителите „от фермата до вилицата”, т.е. от първичното производство до пазара, без това да намалява продуктовото разнообразие.
Приетите регламенти и директиви на ЕС определят основните аспекти в областта на безопасността на храните, като осигуряват необходимата гъвкавост и възможност за използване
на традиционни методи на производство.
Основните европейски регламенти в това
отношение са:
- Регламент на Европейския парламент и
Съвета 178/2002 за общите принципи и
изисквания към законодателството в областта на храните, създаване на европейски орган за безопасност на храните
и определяне на процедури в областта
на безопасността на храните;
- Регламент на Европейския парламент и
Съвета 852/2004 за хигиената при производството на всички хранителни продукти;
- Регламент на Европейския парламент и
Съвета 853/2004 за специфичните изисквания за хигиена на храните от животински произход, насочени преди всичко
към предприятията за производство на
храни. В сферата на директните продажби действието му е индиректно, т.е. при
първичното производство и преработка
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на храни за лично домашно потребление, а също и когато малки количества
първични продукти, видове птици, лагоморфни (домашни и диви зайци и гризачи), месо и дивеч (копитни животни и
птици, отглеждани в стопанства и при
свободни условия), които се доставят
директно на краен потребител или местно предприятие за търговия на дребно,
грижата за здравето на потребителя се
опосредства от националните законодателства, осигуряващи постигането на
целите на регламента;
- Регламент на Европейския парламент и
Съвета 854/2004 за специфичните правила за контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация и е отражение на
специфичните хигиенни правила. Честотата и обхватът на този контрол се базира на оценката на риска за здравето на
хората при добива и преработката на
храните;
- Този регламент е и основа за Регламент
(ЕС) № 471/2011 за разпределението
между доставки и директни продажби на
националните квоти за мляко (напр. за
2011 г. според предоставените квоти
млякото за директни продажби е около
12 пъти по-малко от това за доставки);
- Регламент на Европейския парламент и
Съвета 882/2004 за официалните проверки, които се извършват с цел верификация на изискванията на закона за
храните и фуражите, изискванията за
здравеопазване и хуманно отношение
към животните.
Българското законодателство е синхронизирано със съществуващото европейско такова,
въведени са и необходимите регламенти и директиви. Създадени са и съответните подзаконови нормативни актове, определящи конкретните изисквания към всеки оператор във веригата за производство на храни:
1. Закон за храните
2. Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството,
съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия
и пускане на пазара на мляко и млечни
продукти. Тя урежда категоризацията на
млечните ферми за производство и съхранение на краве мляко, търговията с мляко и
млечни продукти и контролът върху спаз-

ването на изискванията фермите се категоризират в три основни групи (съгл. Регламент 653/2004 г.) според :
а) съответствие на санитарно-хигиенните
условия на сградния фонд,
б) количеството на произведеното мляко с
определени микробиологични показатели и
в) наличието на помещение за съхранение
на мляко.
Пълното съответствие на тези изисквания
обособява първата група, частичното съответствие – втора група и минималното съответствие – трета група - за съжаление, наймногобройната.
Според актуалната статистика на МЗХ
(2010 г.) в общия брой на регистрираните земеделски стопанства в трите категории:
а) фермите в първа категория са около 3%
и произвеждат отговарящо на евростандартните суровина;
б) около 1% са стопанствата от втората
категория, които за съжаление продължават да намаляват като брой и като
участие в млекодобива. Тези ферми не
покриват стандартите за качествено
мляко;
в) малките и средни кравеферми преобладават (около 54%) в третата група, които са под прага на допустимите европейски стандарти за качество и ще бъдат
закрити, ако не направят необходимото в
рамките на преходния период да покрият
изцяло изискванията.
3. Стратегия за развитие на млечното животновъдство и подобряване качеството на суровото краве мляко за периода 2006‐2009
г. Според нея директни продажби на сурово
краве мляко до краен консуматор могат да
извършват само млечни ферми от І‐ва група.
Изведени са също редица изисквания и за
помещенията, където ще се произвеждат продуктите - за стени, под, врати, прозорци, повърхности, оборудване. Ако обектът отговаря
на всички хигиенни изисквания и на условията
за безопасност на продукцията, фермерът получава право да продава директно и да бъде
вписан в публичен регистър.
Предвижда се директните продажби да се
извършават в обособено помещение във фермата, където е произведен продуктът, или в
местен обект за търговия на дребно.
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Тази статистика показва и липсата на каквато и да е готовност за практикуване на директни продажби от страна на фермерите както
сега, така и в недалечното бъдеще, ако не се
предприемат мерки за създаване на подходяща
и безопасна среда за скъсяване на пътя на продукта от фермера до производителя, основани
на предписанията на ЕС.
Между фермера и потребителя и сега съществуват форми на директна продажба от
случаен тип, които само потвърждават правилността на политиката на директните доставки,
както и нуждата от регламентирането й за осигуряване на безопасност на потребителя, напр.:
„Продажба директно от полето” или „набери си
сам”, „неделен пазар” и други - много кратки
пътеки
„производител–потребител”,
които
предлагат свежи непреработени продукти, но и
крият много опасности поради невъзможността
да се определи съдържанието на продукта и
идентифициране на потенциалните източници
на риск, както и да се доближи предлагането в
максимална степен до изискванията на потреблението относно разфасовка, качество, опаковка и т.н., но и получавайки по-добра цена.
Във всички останали европейски страни има
специално законодателство, което позволява на
фермерите да преработват продукцията си във
фермата и да я продават законно на крайни
клиенти, ресторанти и магазини, спазвайки
стриктно изискванията за хигиена и безопасност на храните. Това обикновено са малки
помещения за преработка в или в близост до
дома на фермера или на фермерски пазари,
организирани от браншови организации в определени дни от седмицата – в близост до големите градове.
Изискванията към фермерските стопанства
трябва да са максимално опростени, а процедурата за проверки от контролиращите органи,
съобразена с вида и обема на произведената
продукция, както и с местата за пласиране. Те
трябва да обхващат всяко помещение или сграда, в които се извършва добив, частична и цялостна преработка, приготвяне, разфасоване,
пакетиране, бутилиране, етикиране, съхранение и предлагане на храни за консумация, като
отговаря на система от санитарно-хигиенните и
технологични условия за работа, за да се сведе
до минимум рискът от замърсяване на храните, т.е. да се въведе Добра производствена
практика.
У нас съществуват предпоставки повечето
дребни и средни стопанства да отговорят на
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тези изисквания с помощта на финансовата
помощ на мерките на Програмата за развитие
на селските райони, ДФЗ и други източници на
финансиране и консултиране, защото:
Качеството на продуктите зависи не
толкова от размера на фермата, а преди
всичко от подготовката, квалификацията
и мотивацията на фермера за развитие и
инвестиции във фермата.
- Имаме вековни традиции в домашното
производство не само на месо, мляко,
плодове и зеленчуци, а и от преработени
трайни хранителни продукти от тях, отразяващи
спецификата,
традициите,
природно-климатичните особености на
районите на страната;
- Държавата има задължението да регламентира европейските изисквания на национално ниво и да предостави правото
на регистрираните фермери свободно да
преработват и предлагат произведените
от тях продукти с регламентиран произход по вид и количество според производствените си възможности;
- Директните продажби ще създадат траен
поминък и доходи за населението в селските райони, което ще ги съживи и ще
ограничи
отрицателните
социалноикономически тенденции в тях;
- Фермерите и потребителите могат да
бъдат в постоянна връзка чрез информационните сайтове на стопанствата относно произведените количества и качества продукти, рецепти за използването им, дните и часовете на продажби,
промоции на нови продукти, запознаване
с производството чрез дни за посещения
във фермите и т.н., както от доста време практикуват техните събратя от другите европейски страни.
Предвижда се бюджетът на одобрената помощ за периода от 2011 до 2013 г. да е над
106 млн. лв., според Държавен фонд „Земеделие”. Помощта ще се разпределя до изчерпване
на финансовия ресурс. Максималната помощ,
която един фермер може да ползва по схемата,
е 50% от одобрените инвестиции.
Фермерите, които искат да продават директно от стопанството си месо, яйца, мляко, дивеч или мед, да могат да си купят оборудване и
да спазват хигиенните норми за храните.
Обекти на инвестиционна помощ са:
- производителите на храни от животински
произход, малки количества месо от

ДИРЕКТНИТЕ ПРОДАЖБИ ОТ ФЕРМА – ВЪЗМОЖНОСТ И РЕАЛНОСТ В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

-

птици и зайци или дивеч - да построят
магазин, да купят електронна търговска
везна, щанд, хладилна витрина и хладилници, за да продават директно от своята
ферма определени количества продукция - в размер от около 12 хил. лв.;
за директни доставки на сурово мляко от
крави, биволи, овце и кози се предвижда
по схемата да се получават до 16 хил.
лв. за закупуване на технологична инс-

талация (млекомат) за сурово овче, козе
и биволско мляко. Няма да се финансират разходи за оборудване втора употреба.
Всичко това ще допринесе и за трайното и
устойчиво икономическо и социално развитие
на селските райони у нас – необходима предпоставка за доближаване до развитите европейски страни.

DIRECT SALES BY FARM – OPPORTUNITES AND REALITY IN BULGARIAN VILLAGE
Dimitrinka Grozeva
D. A. Tzenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
According to the changes in the law concerning food, and following the European directive 98/34/EU, also our
small farms will have the possibility to directly sell their products to the end customers. The change is directed to
the development of the small farms and preservation the occupations of the rural areas population. The other side
of this question, however, is how well prepared are such farms to offer their processed products in their own or
local trade.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ
СТАРА ЗАГОРА
Надежда Петрова
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Поземлените ресурси са основен фактор за развитието на селското стопанство. Устойчивото им използване
е жизнено важно за развитието на сектора в частност и на икономиката на страната като цяло. Земеделието
винаги е било и ще остане основна връзка между хората и околната среда. Интересите на обществото от една
страна изискват постоянно увеличаване на ефективността на земеделското производство, а от друга страна
опазване на производствените ресурси. Това поражда необходимостта от рационална организация на използването на поземлените ресурси. Целта на разработката е да се анализира организацията на поземлените ресурси
на територията на област Стара Загора и да се предложат мерки за рационалното им използване.
Ключови думи: поземлени ресурси, организация, земеделие, Стара Загора.
Key words: land resources, organization, agriculture, Stara Zagora.

Поземленият фонд на страната се явява
важна съставна част от националното богатство и околната среда. Земята е уникален природен ресурс заемащ определено място в системата на материални условия на живот. Поземлените ресурси, заедно с биологичните ресурси, са в основата за решаването на продоволствения проблем, за създаване на условия на
живот и бит на човечеството. По своята характеристика поземлените ресурси са абсолютно
невъзобновими и ограничени по запаси. Почвата е особено природно образование, чието
формиране се е извършило в резултат на продължително взаимодействие между повърхностните слоеве на атмосферата, хидросферата,
живите и мъртви организми. Тя притежава редица свойства на живата и неживата природа и
активно участва в кръговрата на веществата и
енергията в природата, в поддържането на газовия състав на атмосферата. Земята е общо
условие за съществуване на живота, а в селското стопанство е главно средство на производство. Нейната незаменимост, ограниченост,
нарастващото й значение свързано с увеличаващата се плътност на населението, влошаващата се околна среда, ценността на земята като недвижимо имущество и капитал пораждат
острата потребност от изучаването й.
Обект на настоящото изследване е област
Стара Загора. Тя е динамично развиваща се
област, чиято политика е насочена към постигане на ефективна и конкурентоспособна икономика и висок жизнен стандарт за населението на областта като цяло и на населените места поотделно. Част е от Южен Централен район
за планиране и заема площ от 5151 кв. км, ко74

ето е 4,6% от площта на страната, като найголям дял от територията се пада на Община
Стара Загора 1 019 362 дка, следвана от община Казанлък. С най-малка територия в областта е община Николаево - 96 524 дка.
По основните параметри, с които се характеризират областите в страната: площ, население, осигуреност с природни ресурси, икономически потенциал, инфраструктурна изграденост и др., Старозагорска област попада в групата от 8-10 области в страната, които са с
относително най-добри възможности за бъдещо
развитие.
Природният комплекс от умерен климат,
разнообразни и плодородни почви, сравнително
добри водни потенциали и не възпрепятстващ
релеф е благоприятен фактор за цялостното
развитие на областта.
Почвените и климатичните условия са предпоставка Старозагорска област все повече да
се утвърждава на челно място по производство
на селскостопанските култури, растениевъдство, зеленчукопроизводство, технически култури, пчеларство и други. По планинските терени
на областта преобладават канелено горски
почви. Обширните полски райони са покрити
предимно с черноземни смолници и ливадни
почви, които са отлична предпоставка за развитието на интензивно селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.
Разпределението на територията по предназначение на област Стара Загора е представена на фиг. 1.
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Водни площи
2,3%
Населени места и
други
урбанизирани
територии
6,5%

Територии за
транспорт и
инфраструктура
0,7%

Територии за
добив на полезни
изкопаеми
2,6%

Земеделски
територии
56,5%

Горски територии
31,4%

Фиг. 1. Териториална характеристика на област
Стара Загора

Обработваемите земи заемат 56,5% от територията на областта (при 43,3 % средно за
страната). Обработваемите земи висока категория са разположени в източната част на Горнотракийската низина (Старозагорско и Чирпанско поле) и Казанлъшката котловина. В съчетание с умереноконтиненталния климат, те
благоприятстват за разнообразна многоотраслова и продуктова структура: производството
на плодове, зеленчуци и лозя; зърнени култури
- пшеницата, царевицата и ечемикът; технически култури – памукът и слънчогледът; розовото
и лавандуловото масло – суровина за парфюмерията и козметиката възвръщат загубените
си позиции на международните пазари.
Горските масиви - 32,4% от площта на района и достъпният планински релеф стимулират развитието на туризъм, лов и риболов
Наличието на ценни земеделски земи в областта са ресурс, който в съчетание с останалите фактори (финансово-икономически, организационно-управленски и др.) оказва решаваща роля за развитие на модерен и икономически ефективен аграрен сектор. Разпределението
на земеделската земя по общини е представено
на фиг. 2.
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Фиг. 2. Относителен дял на земеделската земя по
общини

Земите, подходящи за отглеждане на етерично-маслени култури са общините от северната част на Старозагорска област – основно
Павел баня (над 15 хил. дка., предназначени
основно за отглеждане на лекарствени култури
– лавандула, мента, валериана, силибум и др.),
Казанлък (общо 18 хил. дка., в т. ч. 4-6 хил.
дка. за розови насаждения, 3,5 хил. дка. за лавандула), Гурково (над 3 хил. дка., в т. ч. 2600
дка. за лавандула, 80 дка. За розови насаждения) и т.н. Земите, подходящи за отглеждане на
лозя са основно в общините Чирпан, Братя
Даскалови, Стара Загора и в по-малка степен
Гурково, Николаево и Мъглиж. Те са в размер
над 10 000 дка. Земите, подходящи за отглеждане на памук са в южната и югоизточна част
на областта. Размерът им е над 12 хил. дка.
Рационалната организация на поземлените
ресурси изисква задълбочено познаване на
особеностите на земята като фактор на производство и най-важното нейно качество – почвеното плодородие.
Абсолютното плодородие се характеризира
с равнището на средните добиви, получавани
от единица площ или общото количество селскостопанска продукция, получавана от цялата
площ [1]. Средните добиви в областта за основните зърнени култури през 2009 и 2010
год. са съответно: пшеница – 2857/3019
kg/ha; ечемик – 2788/2993 kg/ha; царевица –
3848/5633 kg/ha. По-добри средни добиви в
страната са отчетени в Северен и Североизточен район на страната, които са традиционни
зърнени райони. Специфичните почвеноклиматични условия в областта позволяват
производството на плодове и зеленчуци. Средните добиви при зеленчуците са на едно от
първите места в страната: домати – 33900
kg/ha; краставици – 32470 kg/ha; пипер –
16288 kg/ha; зеле – 36253 kg/ha; картофи –
16473 kg/ha, а среднте добиви при плодовете
отстъпват само на районите традиционни производители.
От съществено значение за организацията на
поземлените ресурси и рационалното им използване е тяхното териториалното разположение.
Относителния дял на обработваемата земя
от общия размер на площта със селскостопанско предназначение в областта през последните
години се запазва около 67,3%, като средния
за страната е 54,22% (табл. 1).
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Табл. 1. Заетост на територията на област Стара Загора
Категория / години
2011
2010
2009
Площ селскостоп. предназначение, ha /ПССП/
280 545
280 148
278 100
Използваема земеделска площ, ha /ИЗП/
257 679
252 153
251 585
Обработваема земя, ha
173 465
169 195
169 611
% на обработваемата земя от ИЗП
67,3
67,1
67,4
Угари
5 137
7 653
7 489
Необработваеми земи, ha
35 825
27 995
26 515
% от необработваемите земи на страната
9
6,4
5,8
% от необработв. земя от ПСП на областта
12,8
10
9,5

2008
284 706
251 411
169 991
67,6
12 193
33 295
6,1
11,7

Източник: МЗХ, Агростатистика, БАНСИК.

Наблюдава се неблагоприятна тенденция на
нарастване на необработваемата земя, характерна и за цялата страна. Угарите и необработваните земи през последната година са 14,6%
от земите със селскостопанско предназначение. Това е твърде ниска заетост на земеделските земи, но проблемът е в цялата страна и
този процент в отделни области достига до 1820%. Нерационалното използване на ограничените и невъзпроизводими поземлени ресурси е
икономически и социално неоправдано и застрашава продоволствената сигурност на страната [3].
Поземлената собственост и икономическата
й реализация е от основно значение за рационалното използване на земята и постигане на
добра ефективност в селското стопанство.
Арендата се явява основен пазарен механизъм за оптимизация на земеползването и една
от възможностите за реализация правата на
собственост и източник на допълнителен доход
получаван в парична или натурална форма. Тя
е една от най-ефективните форми на използване на земята и в последните години се увеличават арендуваните земи. Наблюдава се и стабилен ръст на арендните плащания.
За рационално използване на поземлените
ресурси непосредствено значение имат и хидрографските ресурси. Терените и землищата
на областта са богато водоснабдени, което е
солидна предпоставка за развитие на интензивно поливно земеделие.
Геотермалните източници представляват
благоприятна база за развитие на балнеолечение и балнеотуризъм (гр. Павел баня, с. Овощник, с. Ягода и с. Старозагорски минерални
бани), който може да бъде съчетан с високопланинския туризъм, като основен източник на
средства за по-голямата част на общините. Този ресурс може да се превърне в база за спортно-възстановителен и спортно-планински бизнес.
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Планинският комплекс е с добра залесеност. Горите в планинската част са друго ценно
природно богатство на област Стара Загора. Те
предоставят благоприятни възможности за развитие на дърводобив, дървопреработване, пешеходен, планински и ловен туризъм.
Регулиране на рационалното земеползване
предполага ефективно използване на икономическите механизми. Те трябва да включват методи за икономическо стимулиране на рационално земевладеене и земеползване, икономически санкции за безстопанствено отношение
към земята и сниженото почвено плодородие.
Поради увеличаване на антропогенния натиск върху околната среда и развитието на
неблагоприятни ефекти в екосистемите е необходимо да се обръща по-голямо внимание на
опазването и подобряването на плодородието
както от икономическа така и от екологична
гледна точка. Въвеждането на производствени
технологии за пестене на ресурси ще повиши
добивите на селскостопански култури в региона.
Съвременното селскостопанско производство е под въздействието на глобализацията, засилена конкуренция, ограничени ресурси и поради това важно условие за стабилно и устойчиво развитие се явява иновационния подход за
рационално използване на природните ресурси.
Това са преди всичко разработки и внедряване
на системи за земеделие, основани на принципно нови способи в природоползването,
опазването на ресурсите, биологични методи за
увеличаване на плодородието на почвата и
преход към нови технологии за отглеждане на
земеделски култури.
Управлението на поземлените ресурси е
система от взаимосвързани икономически,
правни, организационни, политически и други
мерки, посредством които държавата въздейства на интересите на различни участници в поземлените отношения с цел организация и ра-
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ционално използване на поземлените ресурси и
опазването им. Някои от мерките са:
- създаване на механизъм за икономическо стимулиране на рационалното използване на земята;
- обезпечаване на условия за подържане,
възстановяване и повишаване на почвеното плодородие;
- усъвършенстване на земеустройството с
оглед формите на собственост, изискванията за рационална организация на територията и компактно земеползване;
- увеличаване арендата на земя и усъвършенстване механизма на нейното
правно регулиране;
- създаване на ефективен механизъм за
широко внедряване залога на земя.
Основна цел на поземленото администриране е създаване и функциониране на система на
поземлени отношения и земеползване позволяващи при подържане на високи нива на екологични и социални условия на живот за настоящите и бъдещи поколения, да се достигне не
само максимална икономическа изгода, но и да
се обезпечи устойчиво развитие.
Взаимовръзката човек-земя намира отражение в икономическите, политическите и екологическите сфери на живот. Системата на по-

землено администриране е необходимо да подържа постоянно изменящите се взаимовръзки
между човека и земята, за опростяване на
сложния процес на вземане на решения по поземлени въпроси и да се осигури тяхното прилагане. Именно за това адекватното поземлено
администриране има особено значение за устойчивото развитие.
Слабостите в поземленото администриране
е източник на следните проблеми: неформални
методи за предоставяне на услуги, корупция,
неликвидност на активите, ограничения в поземления пазар, нереализиран инвестиционен
потенциал на собствеността, спекулация със
земя, безполезно и непродуктивно земеползване.
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ORGANIZATION OF LAND RESOURCES OF STARA ZAGORA REGION
Nadezhda Petrova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
Land resources are a major factor for the development of agriculture. Sustainable use is vital for the sector in
particular and the country's economy as a whole. Agriculture has always been and will remain a key link between
humans and the environment. Interests of society require constant one hand increase the efficiency of agricultural
production, on the other hand the protection of productive resources. This raises the need for rational organization
of use land resources. The aim of the study is to analyze the organization of land resources of Stara Zagora region
and to propose measures for rational use.
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РОЛЯТА НА МЛЕЧНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ
Константин Станков
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Млечното говедовъдство е подотрасъл, който дава жизнено необходими продукти, възможности за по–
големи приходи в сравнение с други подотрасли на животновъдството и е традиционно рентабилен в рамките
на Европейския съюз. Този отрасъл е от голямо значение за Европейския съюз (ЕС) по различни начини. Неговият най–силен аргумент в това отношение е този, че във всяка страна членка на ЕС без изключение се произвежда мляко. Млечното говедовъдство е един от най–значимите сектори в много региони на ЕС, като например
региони със специален статут (като планинските). Този отрасъл е допринесъл за оформянето на тези райони.
Освен това повече от половината площ на ЕС е заета от селскостопански площи и селски райони и значението
им за съюза е особено голямо. Затова млекопроизводството има голямо значение, което надминава обикновената статистика. То дава на много селски райони характерен облик и отличителни черти. Докладът разглежда
ролята и важността на млечното говедовъдство за развитието на селските райони в ЕС и бъдещите тенденции
на тази роля. Направено е сравнение на ролята на сектора в България и в други страни в ЕС с традиции в този
сектор.
Ключови думи: животновъдство, млечно говедовъдство, тенденции на развитие, селски райони, Обща селскостопанска политика (ОСП), ландшафт.
Key words: stock breeding, dairy cow production, tendencies for development, rural areas, Common Agricultural Policy (CAP), landscape.

Увод
Целта на настоящата разработка е да сe
разкрие и анализира ролята на млечното говедовъдство за развитието на селските райони
в България и Европейския съюз.
От поставената цел произтичат следните
по–важни задачи:
- Първата задача е да се посочи ролята
на млечното говедовъдство като жизнено важен отрасъл;
- Втората задача е да се разкрие значението на селските райони в Европейския съюз, в т.ч. в България;
- Третата задача е да се разкрие връзката и ролята на млечното говедовъдство за развитието на селските райони.
Използвани методи и информационна база
Методите използвани в изследването са на:
сравнителния анализ, синтеза, индукцията и
дедукцията, системния подход и статистическите изчисления, програмирани интервюта и
др.
Информационна база на проучването са
официална статистическа информация на
НСИ, САПИ, Агро-статистика на МЗХ, централна база данни на Европейски съюз, изследвания на други автори.
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Млечното говедовъдство е подотрасъл на
селското стопанство и по конкретно на животновъдството с изключително голямо значение за страната и за нейния имидж. България
има такъв имидж на селскостопанска страна с
дългогодишни традиции.
Освен това то е подотрасъл, който осигурява най–голям брой продукти и възможности
за по–високи доходи в сравнение с другите
подотрасли на животновъдството, което от
своя страна е предпоставка за постоянни доходи за фермерите от страните членки на ЕС.
Според Станков [2] в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП)
се отдава съществено значение на млечния
сектор. Това се обяснява с факта, че краве
мляко се произвежда във всяка една страна на
съюза без изключение. Затова млечното говедовъдство има важно място, което надвишава
обикновената статистика. В много райони
млечните ферми определят техния специфичен характер. Именно затова един преуспяващ млечен сектор е важен за икономиката и
за преодоляване на безработицата в страната.
Млечното говедовъдство продължава да играе
важна роля в общата конюнктура на селското
стопанство в България, въпреки че се наблюдават от няколко години насам негативни процеси.
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Политика за развитие на селските райони
2007-2013 г.
Развитието на селските райони са вторият
стълб на ОСП наред с преките плащания и
затова те имат такова голямо значение за
политиката на Европейския съюз [1].
Политиката за развитие на селските райони
е от жизненоважно значение, като се има
предвид, че в тях живее над 56% от населението на 27-те страни от Европейския съюз
(ЕС) и че те представляват 91% от неговата
територия. Земеделието и горското стопанство остават много важни за използването на
земята и управлението на природните ресурси
в селските райони на ЕС, както и отправна
точка за диверсифициране на икономиката в
селските общности. Затова укрепването на
политиката на ЕС за развитие на селските
райони се е превърнало в общ приоритет за
Съюза. Тук млечното говедовъдство играе
съществена роля.
Защо е нужна политика за развитие на селските райони? Европейският съюз има активна
политика за развитие на селските райони, тъй
като това помага за постигането на важни
цели за тях и за хората, живеещи и работещи
там. Селските райони на ЕС са важна част от
него и от неговата идентичност. Според стандартното определение повече от 91% от територията на ЕС се състои от „селски райони“ и там живее над 56% от населението на
Съюза. Освен това невероятното разнообразие от красиви ландшафти в ЕС е сред нещата, които му придават характерен облик - от
планини до степи, от огромни гори до хълмисти поля.
Много от нашите селски райони са изправени пред значителни предизвикателства. На
някои предприятия от селското и горското
стопанство все още предстои да станат конкурентоспособни. Казано по-общо, средният
доход на глава от населението в селските
райони е по-нисък, отколкото в градовете,
като в същото време базата от умения е потясна, а секторът на услугите е по-слабо развит. Освен това грижата за околната среда в
селските райони често е свързана с финансови разходи.
От друга страна европейските селски райони могат да предложат много. Те ни доставят изключително важни суровини. Тяхната
стойност като красиви места за отдих и възстановяване - стига да се грижим добре за тях -

е очевидна. Те са нашите бели дробове и затова са важни в борбата срещу изменението
на климата. Много хора са привлечени от
идеята да живеят и/или работят там, ако имат
достъп до съответни услуги и инфраструктура. Това означава, че Лисабонската стратегия
на ЕС за растеж и заетост и неговата стратегия от Гьотеборг за устойчиво развитие се
отнасят еднакво до селските райони и градовете. Политиката за развитие на селските райони на ЕС цели да отговори на предизвикателствата пред тях и да развие техния потенциал.
Структура на политиката за развитие на селските райони
Важните правила, управляващи политиката
за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г., както и политическите мерки в
страните членки и регионите, са изложени в
Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005.
Според този регламент политиката за развитие на селските райони за 2007-2013 г. е
съсредоточена върху три теми (известни като
„тематични оси“). Те са:
- повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския и горския сектори;
- подобряване на околната среда и ландшафта;
- подобряване на качеството на живот в
селските райони и насърчаване на диверсификацията на тяхната икономика.
За да се гарантира балансиран подход към
политиката, страните членки и регионите са
задължени да разпределят финансирането си
за развитие на селските райони между трите
тематични оси. Друго изискване е част от
финансирането да подкрепя проекти, основани на опита с общностните инициативи
„Leader“. Подходът „Leader“ към развитието
на селските райони включва индивидуални
проекти, създадени и изпълнени от местни
партньори в отговор на конкретни местни
проблеми. Както преди 2007 г., всяка страна
членка (или регион, ако правомощията са
делегирани на регионално ниво) трябва да
създаде програма за развитие на селските
райони, която уточнява какви средства ще
бъдат похарчени за отделните мерки в периода 2007-2013 г.
Ново за периода 2007-2013 г. е поставянето на по-силен акцент върху цялостната
стратегия за развитие на селските райони в
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целия ЕС. Това ще се постигне чрез национални стратегически планове, които трябва да
се основават на стратегическите насоки на ЕС
[3].
Земеделските общности и региони трябва
да се опазват като ценна част от европейското наследство и ландшафт, а европейците
трябва да продължат да се радват не само на
безопасни и достъпни храни, но и на красивата европейска природа [7].
Резултати и обсъждане
За целите на публикацията, бяха направени
анкетни проучвания на фермери млекопроизводители чрез анкетни карти, на които бяха
зададени следните въпроси:
1. Какво означава за Вас млечното говедовъдство и какво Ви накара да започнете работа с млечни крави?
2. Бихте ли се занимавали с нещо друго,
извън отглеждането на млечни крави?
От 130 анкетирани стопанства със средно
по 10 млечни крави, 73 отговарят на първия
въпрос, че това е любовта към животните и
по–конкретно към кравите. Други 30 анкетирани отговарят, че това е по наследство и
останалите посочват други причини (фиг. 1).
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Фиг. 1. Резултати от анкета сред млекопроизводители

Резултатите от това проучване показват, че
въпреки промените, които са настъпили в
България в селското стопанство през последните 22 години, желанието за работа с животните за повечето млекопроизводители остава
голямо. Нещо повече може да бъде отчетено
от това проучване – повечето отговорили на
въпроса, че любовта към животните ги е накарало да започнат работа с млечни крави, не
биха си представили, че могат да правят нещо
друго освен работата с животните и дори да
работят на загуба, не биха се отказали от
това занимание и биха правили нещо друго
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допълнително за получаване на доходи. Този
проблем може да бъде анализиран и от социална гледна точка за значението на млечното
говедовъдство за развитието на селските райони. Това твърдение може да се обвърже с
теориите на Макс Вебер за типовете действие
- целево-рационално, ценностно рационално,
ефективно и традиционно (по силата на традицията). В този случай при млекопроизводителите мотивацията за действие се определя
от ценностно – рационалното (при които доминира наследственият фактор) и ефективното (при които мотива за работа се определя
от любовта към животните) отношение [4].
Следователно най-верни на отрасъла и наймотивирани са тези, които от поколения се
занимават в тази област и които са емоционално привързани към животните и региона и
желаят да запазят неговия облик и характеристики (т.е. традиционна, ефективна и ценностна рационалност за икономическо действие – водещата роля на някои социални връзки и характерни особености при избора на
поминък). В представата на повечето хора,
живеещи в тези региони, един такъв район би
трябвало да изглежда като една картина на
ландшафт с крави и други животни в него и
това е идеалната представа за един такъв регион и тя не трябва да се променя. В другите
страни в Европейския съюз нещата са сходни.
В страни като Германия и по–специално в
провинция Бавария, където млечното говедовъдство е най-развито в ЕС отговорите на
запитани фермери са още по–категорични –
тази картина с пасящи крави не трябва да се
променя по никаква причина, тъй като това за
тях и за туристите е като културен и исторически атракцион, свързан с културните ценности на дадената страна. Във връзка с това
може да бъде направена аналогия с пасящите
овце в Англия, където пътуващия турист с
влак или кола, може види тази обичайна гладка по всички полета и пасища на страната.
За българските фермери тези ценности
имат същата стойност и важност и затова
млечното говедовъдство като подотрасъл на
животновъдството ще остане един от най–
важните катализатори на политиката на развитие на селските райони.
Изводи и препоръки
От направените по-горе анализи могат да
се направят следните по–важни изводи и
обобщения:
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1. Желанието на повечето млекопроизводители да работят с млечни крави остава непроменено.
2. Намеренията на по–голямата част от
анкетираните млекопроизводители са
да продължат да произвеждат мляко,
въпреки негативните тенденции в отрасъла през последните години.
3. Политиката за развитие на селските
райони остава приоритетна за европейския съюз и ще продължи да се
развива.
4. Млечното говедовъдство има своята
роля за развитието на селските райони
в Европа, където повечето страни имат
силни традиции в този отрасъл в т.ч. и
България.
5. Ролята на млечното говедовъдство за
развитието и имиджа на селските райони се изразява в културно–
антропологичните и социални белези,
които то носи за хората обитаващи тези райони.
6. Друга важна роля на млечното говедовъдство за развитието на селските региони се изразява в намаляването на
безработицата и стимулирането на заетостта, която е висока и е три пъти
по–висока от градските региони [5].
7. Мотивацията за икономическа активност в подотрасъла е обусловена от
комбинация от икономически, социални и културни фактори и тази статия
търси кой от тях е определящ. Хипоте-

зата е, че някои културни и социални
фактори са водещи в мотивационно
отношение за подрасъл, който не е
особено рентабилен и политиката
трябва да бъде ориентирана към производителите, вземайки предвид техните мотивационни нагласи като показател и търсейки възможности за реформиране на проблемните зони и
превръщане на отрасъла в поатрактивен в икономически смисъл.
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THE ROLE OF DAIRY COW PRODUCTION ON RURAL DEVELOPMENT
Konstantin Stankov
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
Dairy cow production is a farming industry subsector, which provides the largest number of products and opportunities for higher income, compared with other subsectors of cattle-breeding, which has traditionally brought
substantial profits to EU member states. The dairy sector is of great importance for the European Union (EU) in a
variety of ways. Its most striking feature is that milk is produced in every single EU Member State without exception. Dairy is the most prominent sector in many regions of the EU, often regions of particular value for their landscape and environment (e.g. mountainous areas). Dairy farming has helped to shape those landscapes. In addition
to that, more than a half of the EU’s territory is agricultural and rural and their importance for the EU is significant.
Dairying therefore has an importance that goes far beyond simple statistics. Dairy farming gives many rural areas
their distinctive character and appearance. This report examines the role and the importance of the dairy production for the rural areas development in the EU and the future tendencies of that role. A comparison has been made
between the sector role in Bulgaria with other countries in the EU with traditions in the sector.
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Резюме
Растително защитната индустрия, чрез международната група на националните асоциации на агрохимическите производители (GIFAP) и Програмата на ООН за околната среда по отношение на клауза за предварително
обосновано съгласие, помагат на ФАО в изпълнението на разпоредбите на кодекса за растителна защита. Екологичните групи използват кода като критерий за оценка на управлението на пестициди в развиващите се страни. Кодът е подкрепен от набор от ръководни насоки, разработени със съдействието и съветите на експерти от
страните-членки на ФАО. В сътрудничество със Световната организация по земеделие (СЗО), ФАО предлага
максимално допустимите граници и поносими нива на прием, въз основа на токсикологичните данни, предоставени от страна на правителствата и индустрията и прегледани от Организацията по прехрана и земеделие на
Обединените нации, като експертна група. Стандартите за управление на качеството при производство, разпространение и приложение на РЗ препарати са подготвени на база 25 активни съставни вещества, образуващи
всички видове пестицидите. Тези стандарти се използват от националните правителства, включително и от България, при формулирането на своето законодателство и за установяване на контрол върху вноса и международната търговия с растително защитни препарати.
Ключови думи: растителна защита, стратегическо управление, управленски органи и структури, ФАО.
Key words: plant protection, strategic management, management authorities and management structures,
FAO.

Растително защитната дейност, като обективно съществуващ процес е част от световния
стопански прогрес, насочен към опазване на
растителната продукция, чрез агрохимическа и
биологична борба срещу всички значими видове плевели, неприятели и болести. Всяка година вредители унищожават около 35% от възможния добив на растениевъдната продукция в
света [1]. В развитите страни от ЕС и Северна
Америка, Япония и Китай, както и в България,
поради целенасочени растителнозащитни мероприятия и прилагане на продукти за растителна защита загубите са 3 пъти по-малки.
Независимо от това годишните загуби от намаляване на добивите и влошаване качеството на
продукцията поради не навременно или неправилно използване на растително защитни препарати възлизат на около 400 милиона лева.
Химическите методи за защита на растенията се базират на прилагането на определени
химически вещества. Тези химически вещества
се наричат пестициди. Наименованието им
произлиза от латински „pest” - вреда, „cide” убивам, в буквален превод наименованието им
означава „вещества убиващи вредители”. Според своя химически състав растително защитните препарати биват два основни вида органични и неорганични. Химическата съставка,
която определя защитното действие на различните видове пестициди се нарича активно
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(действащо) вещество. Пестицидите или, както
по-често сме свикнали да ги наричаме в практиката - РЗ препарати са средства за третиране
на растителните култури, за да бъдат те запазени здрави. Най-общо казано РЗ препарати са
растителнозащитният еквивалент на лекарствата, използвани от лекарите за опазване на нашето здраве. Приложението на растително защитни (РЗ) препарати в растениевъдството
способства активното вещество да бъде в контакт с определените видове вредители, които
могат да бъдат: бактерии, гъби, насекоми, нематоди, акари, болести и други видове неприятели, като плевели например. В следствие на
това РЗ препарат, чрез своето активно вещество проявява своята сила и посока на действие
срещу икономически опасните болести, неприятели и вредители. Поради тази основна причина РЗ препарати се нанасят непосредствено
върху причинителите на болестите и неприятелите или върху тяхната храна (плодове, зеленчуци, зърнено житни култури, маслодайни и др.
видове култури), като се впръскват върху повърхността, върху която се движат, в почвата,
във въздуха или в складовите помещения.
Според групата на вредителите, срещу които се използват пестицидите се подразделят на
три главни групи - фунгициди, хербициди, зооциди. Като от своя страна зооцидите могат да
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бъдат: инсектициди, акарициди, родентициди и
нематоциди.
Европейската асоциация по растителна защита – ECPA, действа като посланик на растителнозащитната индустрия в Европа, представлявайки мрежата на тази индустрия в Европейския регион. Тя насърчава земеделската
технология в контекста на устойчиво развитие
и производството на здрава земеделска продукция. ECPA е защитник на политиката и законодателството на ЕС, насърчаващи научния
подход при синтезиране и производство на нови
РЗ препарати с отчитане на риска, при въвеждане на иновации в този не толкова предсказуем сектор. Стремежът на ЕСРС е да се постигне пропорционален или по-голям икономически
ефект, спрямо вложените средства и ресурси
за откриването, разработването, дистрибутирнето и приложението на нов пестицид, независимо от коя група на приложение е. Всичко
това позволява ефективна работа на индустрията, защита на интелектуалната собственост и
поощряване на въвеждането на нови технологии в областта на РЗ практики.
Европейската асоциация по растителна защита – ECPA е разположена в Брюксел. Нейните членовете са: национални асоциации по растителна защита и отделни компании в Европа,
включително от ново присъединилите се страни
от Централна и Източна Европа. Управленските
органи и работните групи на ECPA предоставят
опит и стратегически указания на цялата РЗ
мрежа. В нейния състав на този времеви етап
влизат: 17 транснационални компании, 28 национални асоциации и 37 работни групи.
Табл. 1. Транснационални корпорации, членки на
Европейската асоциация по растителна защита
Транснационални Компании – членки на ECPA
Monsanto
BASF
Arysta Life
Europe
Bayer
Sciences
Nufarm
CropScience
DuPont de
SIPCAM
Cheminova
Nemours
Sumitomo
Crompton
FMC Europe
Chemical
Europe
Gowan Company
Syngenta
Dow
ISK BioSciences
AgroSciences
Europe
Janssen
Pharmaceutica
Makhteshim-Agan

На фиг. 1 са поместени основните организационни нива на Европейската асоциация по
растителна защита (ЕСРА), като на фигурата са
представени само част от експертните групи и

най-значимите проектни и специализирани екипи. Европейския пазар на РЗ препарати възлиза
на стойност 6,7 млрд. евро [2]. Тази стойност
представлява точно 1/3 от световния пазар на
РЗ препарати. Според европейската асоциация
за РЗ, Европа е водеща в иновационите технологии в продуктовото позициониране на препарати за РЗ. Приблизително, около 200 млн.
Евро се инвестира само в създаването на един
РЗ продукт и са необходими около 9 години
минимален срок за неговото проучване и изпитване, докато този продукт се появи на РЗ
пазар.
Организацията на ЕСРА се състой основно
от 3 екипа по съответните политики (на регулирането, агроекологична и РЗ политика за
Централна и Източна Европа.) В обхвата и влизат 15 експертни групи (на фиг. 1 са представени само час от тях) и също 10 специални
екипа, и 19 проектни. Общо към ЕСРА работят
47 работни групи. На фиг. 2 са представени
стойностите в милиони евро необходими за
лабораторни изследвания разработване и регистрация на нови видове РЗ препарати в ЕС.
Европейската растително защитна индустрия
пряко участва в постигането на целите на Лисабонския договор, като заделя 6,7 милиарда
евро за РЗ за европейски пазар, което представлява (29,2% от средствата заделени за РЗ
на глобалния, световен пазар.) В областта на
РЗ, европейския пазар бележи 6,4% ръст за
периода 2005-2006. Разходите за довеждане на
нов растителнозащитен продукт до европейския
или световен пазар, възлизат на 200 милиона
евро това може да се види на фиг. 2 [2]. Средно времето, необходимо за довеждането на
един продукт до пазара е 9 години. Това е един
дълъг, изпълнен с много изследвания, изпробвания и документации период, който обаче е
спазван и е обоснован, поради сложния и комплексен характер на предлаганите РЗ продукти
на растително производствения пазар. След
въвеждане на директива 91/414 ЕЕС на ЕС и
допълнителните регламенти, касаещи РЗ дейност, броя на изискванията и формулярите по
регистрация на РЗ продукт за Европа нараства
двойно спрямо САЩ (600 изисквания за Европа, спрямо 300 за САЩ и 250 за Южна Америка). Тази съпоставка показва неимоверно
усложнената процедура по регистрация на РЗ
препарати на стария континент.

83

УПРАВЛЕНСКИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ В ОБЛАСТТА НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

Общо събрание

Изпълнителен комитет

Екип по политика
на регулирането

Експе ртна група
по екология

Спец екип
водни
организми

Екип по агроекол
огична политика

Експертна
група по
регистрации

Спец екип
почвени
организми

Екип по политиката в
Централна и Източна
Европа

Експертна
група по
ефикасност

Проектен
екип Защита
при прегледа

Експертна група
регистрации в
ЦИЕ

Експер тна група
по комуникации

Проектен
екип
EUREPGAP

Фиг. 1. Организационни нива на Европейската асоциация по растителна защита

Начините и средствата за растителна защита
на културите от вредители са много и разнообразни. Голяма част от микроорганизмите имат
капацитет да станат големи вредители, но повечето от тях са контролеруеми от комбинации
на културни мерки и устойчивост на растенията-гостоприемници, съчетани с биологичен
контрол. Пестицидите се използват, където тези
други механизми за контрол не поддържат вредителите под приемливия праг на разпространение. При контрола от заплевеляване, недостига на труд или неоправдания разход на труд
са основните поводи за постепенно преминаване от ръчни и механизирани средства към целенасочено използване на препарати за растителна защита. Използването на пестициди, от
своя страна, води до редица нови проблеми:
биологичните агенти за контрол могат да бъдат
елиминирани или вредителите могат да станат
резистентни (устойчиви) на използваните РЗ
препарати. Прекомерното или прекалено либерално използване на пестициди също може да
навреди на човешкото здраве и околната среда.
Липсата на знания и неправилното използване
на РЗ препарати е една от големите заплахи
при провеждане на растителна защита. Агресивните техники за продажби, често водят до
злоупотреба или прекомерна употреба на пестициди. Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО) насърчава
изследванията за предотвратяване и намаляване на вредителите в световен мащаб. Тези изследвания обхващат намаляването на популацията на вредители, използване на културни ме84

тоди за повишаване на устойчивостта на растенията-гостоприемници и когато е уместно,
идентификация и използване на биологични
агенти за контрол.
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Фиг. 2. Разходи за откриване и разработване на нови
РЗ препарати

Изследванията обхващат й процеса на разработване и откриване на нови пестициди, както и тяхното прилагане на практика, а също и
изследвания върху връзката между използваните пестициди и опазването на околната среда.
При насърчаване провеждането на растително защитни мероприятия, ФАО подчертава
ролята на интегрирано управление на вредителите (IPM). Полевите изследвания се правят, за
да се определи подходящата технология IPM в
земеделски райони на страните-участнички.
Тези изпитвания включват идентифициране на
естествените врагове на основните насекомни
вредители, както и избор на ефективни методи
за борба с вредителите, наблюдение и прогно-
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зиране на насекомни атаки по време на вегетация. Тези проекти са както с научна, така и с
високо технологична стойност. Те разкриват
реалните изисквания за приложение и използване на РЗ препарати. Някои от тези проекти
служат за установяване на национални или
регионални изследователски способности, докато други стимулират разширяването на подходящи методологии за земеделските производители. Основна програма, изпълнена от ФАО
в момента в процес на разработка е прилагането на IPM в производството на зеленчуци.
Работата на организацията по всички аспекти
на IPM е пряко свързана с устойчиво селско
стопанско производство.
Международната конвенция за растителна
защита покрива областта на растителната карантина. ФАО служи като секретариат на конвенцията и като звено за обмен на информация
за разпространение на вредителите и приложимите при тях пестициди. Конвенцията на ФАО
се базира на хармонизиране на принципите на
законодателството на растителна защита, на
принципите на научни доказателства за растително карантинни мерки, и на растително карантинни процедури. От икономическа гледна
точка е важно да отбележим, приемането от
страна на ФАО (1985) на Международен кодекс за поведение при разпространение и употреба на пестициди. Кодекса е изменен и допълнен многократно с принципите за предварително информирано съгласие. Растително защитната индустрия, чрез международната група на
националните асоциации на агрохимическите
Производителите (GIFAP) и Програмата на ООН
за околната среда по отношение на клауза за
предварително обосновано съгласие, помагат
на ФАО в изпълнението на разпоредбите на
кодекса. Екологични групи използват кода като
критерий за оценка на управлението на пестициди в развиващите се страни. Кодът е подкрепен от набор от ръководни насоки, разработени
със съдействието и съветите на експерти от
страните-членки на ФАО. Тези насоки обхващат такива области, като регистрация и контрол на пестициди; данните за ефикасност при
тяхното използване, необходими документи за
регистрация; екологични критерии, данни за
остатъчни количества, етикетиране, опаковане
и съхранение и изхвърляне на отпадъчни пестициди и пестициди контейнери. Всяка дейност,
която допълва кода, е предоставяне на техническа помощ за укрепване на националните и
регионални схеми за контрол на пестицидите,

за да се създадат необходимите аналитични
съоръжения, и да се дадат основните насоки за
безопасно и ефикасно използване на растително защитни препарати.
В сътрудничество със Световната организация по земеделие (СЗО), ФАО предлага максимално допустимите граници и поносими нива
на прием, въз основа на токсикологичните данни, предоставени от страна на правителствата
и индустрията и прегледани от Организацията
по прехрана и земеделие на Обединените нации, като експертна група. Стандартите за управление на качеството при производство, разпространение и приложение на РЗ препарати са
подготвени на база 25 активни съставни вещества, образуващи всички видове пестицидите.
Тези стандарти се използват от националните
правителства, включително и от България, при
формулирането на своето законодателство и за
установяване на контрол върху вноса и международната търговия с растително защитни препарати.
В нашата страна основните контролни и управленски органи за работата с растително
защитни препарати и минерални торове са Националната служба по растителна защита
(НСРЗ) и регионалните служби по растителна
защита. Основните дейности и правомощия на
регионалната служба по растителна защита са
издаване на удостоверение за фитосанитарен
контрол на стоки, предназначени за износ, както и при внос на специфични стопански продукти и при реекспорт на стоки, посевен материал, посадъчен материал, стоки за преработка
и консумация и др. Към правомощията и задълженията на НСРЗ принадлежи и биологичното изпитване на продукти за растителна защита,
торове, биологично активни вещества, подобрители на почвата и растителни субстрати. В
правомощията на РСРЗ е издаване на лиценз на
фирми за внос, разфасовка и търговия с продукти за растителна защита и минерални торове, одобряване на складове за пестициди и селскостопански аптеки; издаване на разрешение
за предлагане на пазара и употреба на продукти за растителна защита; агрохимично изпитване на минерални и органични торове и подобрители на почвата. РСРЗ отговаря също и за:
лабораторни експертизи; здравно окачествяване и анализ на посевен и посадъчен материал;
изследване на растителни материали и стоки от
растителен произход; изследване на почва и
друга хранителна среда; анализи на растения и
растителна продукция; съдържание на пести85
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цидни остатъчни вещества; анализи на растителна продукция за съдържание на микотоксини; анализи на растения и растителна продукция за съдържание на нитрати; анализи на растения и растителна продукция за съдържание
на тежки метали и металоиди; анализи на части
от растенията за съдържание на макро и микроелементи; анализи на почви за съдържание
на пестицидни остатъци; анализи на почви за
съдържание на тежки метали и металоиди; агрохимически анализи на оранжерийни проби от
почви и субстрати; агрохимически анализи на
почвени проби за полски култури; други видове
анализи на почвени проби и субстрати; анализи
на води за съдържание на пестицидни остатъци;
анализи на води за съдържание на тежки метали и металоиди; анализи на поливни води и
хранителни разтвори; анализи на питейни води;
анализи на продукти за растителна защита;
анализи на минерални торове; растителнозащитна диагностика на вредителите и консултантски услуги.
Националната служба по растителна защита
се ръководи и представлява от генерален директор. Договорът с генералния директор на
националната служба се сключва, изменя и
прекратява от министъра на земеделието. Генералният директор: организира, ръководи и
контролира цялостната дейност на националната служба; представя на министъра на земеделието ежегоден доклад за дейността на националната служба; участва в подготовката на
нормативни актове в областта на фитосанитарния контрол, растителната защита, биологичното изпитване и торовете; осъществява международното сътрудничество в областта на растителната защита, участва в подготовката и съгласуването на договори и конвенции, както и в
работата на международни организации по растителна защита; утвърждава поименното разписание на длъжностите и работните заплати и
длъжностните характеристики на служителите
от администрацията на националната служба;
осъществява правомощията си като страна по
служебно правоотношение и работодател по
смисъла на Закона за държавния служител и
Кодекса на труда. Генералният директор изпълнява и други функции и задачи, възложени му
от министъра на земеделието и горите. Функциите на генералния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител на националната служба. В изпълнение на своите правомощия генералният директор издава индивидуални адми86

нистративни актове. Генералният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество
с другите органи на изпълнителната власт.
Административното ръководство на администрацията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законните разпореждания
на генералния директор. Главният секретар се
назначава от генералния директор за срок 5
години и ръководи, координира и контролира
функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове. Той
изпълнява и други функции, възложени му от
генералния директор. При отсъствие на главния
секретар неговите функции се изпълняват от
длъжностно лице, определено от генералния
директор, с писмена заповед за всеки конкретен случай. Генералният директор осъществява
правомощията си с помощта на администрацията на Националната служба по растителна
защита. Общата численост на администрацията
е 406 щатни бройки за България към 2011 г.
Специализираната администрация осъществява
основните функции на националната служба и
е организирана във: Главна дирекция „Растителна защита” с 14 регионални служби за растителна защита в: Благоевград, Бургас, Варна,
Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара
Загора и Хасково, с обща численост 352 щатни
бройки; към Националната служба по растителна защита съществува и централна лаборатория по карантина на растенията с обща численост 20 щатни бройки; а също и централна
лаборатория за контрол на пестициди, нитрати,
тежки метали и торове с обща численост също
20 щатни бройки. Централната лаборатория по
карантина на растенията, Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки
метали и торове и регионалните служби по
растителна защита са със статут на дирекции.
В заключение можем да обобщим, че мероприятията по растителна защита в България
са нормативно и правно регламентирани, изцяло са съобразени с изискванията на европейската комисия по растителна защита и с организацията по прехрана и земеделие на Обединените Нации. Управлението на растителната
защита, като обективно съществуващ и регламентиран процес в България спомага за развитие на по-устойчиво земеделие в нашата страна, като предпазва растенията от икономически
важните и значими болести и неприятели. Голяма част от корпорациите произвеждащи РЗ
препарати, оперират и на Българския пазар,

Гергана Славова

като принасят със себе си, своята организационна и управленска култура, своите управленски структури и виждания за развитие на аграрния бизнес в страната ни.
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MANAGEMENT STRUCTURES AND AUTHORITIES IN THE FIELD OF PLANT
PROTECTION
Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Plant protection industry, through an international group of national associations of agrochemical manufacturer
(GIFAP) and the United Nations environment in terms of clause prior informed consent, assist FAO in implementing
the provisions of the code of plant protections. Environmental groups use the code as a criterion for assessing the
management of pesticides in developing countries. The code is supported by a set of guidelines developed with
the assistance and advice of experts from member countries of FAO. In collaboration with the World Organization
for Agriculture (WHO), FAO offers maximum residue limits and tolerable levels of intake based on toxicological
data submitted by governments and industry and reviewed by the Food and Agriculture Organization of the United
Nations, Expert Group. Standards for quality management in production, distribution and use of plant protection
products have been prepared based on 25 active constituents, forming all kinds of pesticides. These standards are
used by national governments, including Bulgaria, in the formulation of their legislation and establishing control
over imports and international trade in plant protection products.
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ИКОНОМИКО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКОТО
ОБСЛУЖВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Развитието на пазарните форми на производство и търговия на животни и животински продукти с участието
на голям брой субекти - фермери, сдружения и кооперации, преработвателни предприятия, несъмнено създава
проблеми при обхващането им от ветеринарния контрол. Ветеринарномедицинското обслужване изисква повече усилия, но е от голямо значение за здравеопазването на животни и хора, както и за изпълнение на международните ангажименти на страната, респективно тези към Европейския съюз. При всички преструктурирани
икономики на страните от Централна и Източна Европа се наблюдава дуалистична структура на земеделието.
Тя се характеризира от една страна с малко на брой едри предприятия за производство на стокова продукция и
от друга страна - с голям брой средни и малки предприятия. А дребните стокопроизводители не са подготвени
за изискванията на пазара, не притежават достатъчно знания в областта на земеделието и особено за животновъдството - що се отнася до отглеждането на животните и ветеринарномедицинското им обслужване. Целта на
разработката е да се анализират икономическите и социалните аспекти на ветеринарномедицинското обслужване в България и да се разкрият някои възможни решения за неговото подобряване. За постигане на целта се
използват исторически метод, монографски наблюдения, анализ и синтез, структурен подход.
Ключови думи: ветеринарномедицинско обслужване, дуалистична структура, животновъдство, пазарна икономика.
Keywords: dualistic structure, animal husbandry, market economy.

Селското стопанство е отрасъл, чието производство задоволява населението с жизненоважни и незаменими хранителни продукти и
оказва влияние върху развитието на редица
други отрасли.
В икономиката на България селскостопанският отрасъл заема 11-18% от брутния вътрешен продукт, а делът на животновъдството е от
35 до 45% от селскостопанската продукция за
последните години.
През последното десетилетие на 20 век
(1990-2000 г.) се извършиха сериозни структурни промени в националната икономика – от
централно-планово се премина към пазарно
стопанство. Този преход се характеризира с
раздробяване на поземлената собственост,
ликвидация на кооперативите, приватизация на
големите животновъдни комплекси, спад в аграрното производство, особено в животновъдството като по-трудоемко. Развитието на пазарните форми на производство и търговия на
животни и животински продукти с участието на
голям брой субекти – фермери, сдружения,
преработвателни предприятия – несъмнено
създава проблеми при обхващането им от ветеринарномедицинския контрол. Ветеринарномедицинското обслужване изисква повече усилия, но е от голямо значение за здравеопазването на животни и хора, както и за изпълнение
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на международните ангажименти на страната
ни, респективно тези към Европейския съюз.
Целта на настоящата разработка е да се
анализират някои икономически и социални
аспекти на ветеринарномедицинското обслужване и да се разкрият някои възможни решения
за неговото подобряване.
За постигане на целта се използва исторически метод, монографски наблюдения, анализ
и синтез.
През преходния период към пазарна икономика държавата предостави икономическа свобода на стокопроизводителите – сами да организират производството и реализацията на готовата продукция. Но в аграрното производство
не съществуваха необходимите обективни условия за такава свобода – материалната база
бе разрушена, липсваше външен пазар, приватизацията на производствените структури бе
стихийна и междуотрасловите връзки бяха прекъснати. Този период бе особено неблагоприятен за животновъдството. Броят на животните
от всички видове драстично спадна. Данни за
тази тенденция са представени в табл. 1.
По видове намалението в пъти на общия
брой за периода 1990-2000 г. е следното: говеда – 2,5; биволи – 2,9; свине – 3,8; овце –
3,6. Тенденцията към намаление се запазва и
за животните-майки, която съответно за крави-
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те е 1,5 пъти, за овцете е 2,8 и за свинете е
2,8. Намаленият брой животни естествено причини и спад в производството на животински
продукти – млякото, в т.ч. кравето намалява с
над 1,4 пъти.
След 2000 г. драматичният спад в броя на
животните се преодолява, но се запазва тенденцията към намаление. През 2010 г. към
2000 г. в процент, то е следното: за говедата –

17,3%; за кравите – 26,5%; за свинете –
36,7% и за овцете – 38,8%. Причини за продължаващата неблагоприятна тенденция са
ниските изкупни цени на животинската продукция, слабата подкрепа на доходите по линия на
директните плащания, ниската степен на подкрепа на производството, слабия достъп до
средства за модернизация на фермите, както и
тежките условия на труд в сектора.

Табл. 1. Брой на селскостопански животни по видове и години (хил. броя)
Пъти намаление
Видове животни
1990
2000
2006
2008
2010
спрямо 1990
Говеда,
1575
634
2,5
628,2
564,9
531
в т. ч. крави
617
419
1,5
361,2
330,4
306
Биволи,
23
8
2,9
8,2
8,1
8
в т. ч. биволици
11
5
2,2
4,8
4,7
4,7
Свине,
4331
1144
3,8
1012,7
783,6
724,1
в т. ч. свине-майки
381
137
2,8
126
110
93
Овце,
8130
2286
3,6
1635
1475
1400
в т. ч. овце-майки
5007
1758
2,8
1296,2
1176
1118
Произведено мляко, х.т.,
2385
1655
1,4
1515,7
1316
1151
в т.ч.краве
2027
1423
1,4
1298,6 1143,2 1032

При всички преструктуриращи се икономики
на страните от Централна и Източна Европа се
наблюдава дуалистична структура на селскостопанския отрасъл. Тя се характеризира от
една страна с малко на брой едри предприятия
за производство на стокова продукция и от друга страна – с голям брой средни и малки предприятия. Според информацията на отдел „Агростатистика” към Министерство на земеделието и горите в изследване, проведено през
2001 г., за селскостопанските предприятия в
България се установява, че 768800 предприятия владеят 3,436 млн. ha от общата площ. От
тях като малки фамилни са 763500 и стопанисват 0,880 млн. ha земя със среден размер
на стопанството от 1,2 ha. Тези стопанства
обработват само около 15-16% от използваемата земеделска площ, но пък според същия
информационен източник те отглеждат около
70% от говедата, над 95% от овцете и над
половината от свинете в страната. Тази тенденция на голям брой ферми с малко на брой животни почти се запазва и през 2010 г.
Анализът на литературните източници показва следното състояние по отделни животновъдни направления:
Говедовъдство: През 2010 г. според дирекция Агростатистика към МЗХ най-голям относителен дял заемат стопанствата с 1-2 крави
(31,2%); до 4 крави са 17,4% и с над 100 крави – 10,6%. Средният размер на стадата спо-

2010 към
2000 в %
83,7
73,0
94
63,3
67,8
61,2
63,6
69,5
72,5

ред отглежданите животни е 4,71% говеда и
2,58% крави.
Овцевъдство: По данни на „Агростатистика”
от 2010 г. само 1% от стопанствата отглеждат
над 50-100 овце; 11,3% отглеждат 11-50 овце,
а останалите 87,7% - до 10 овце. Понастоящем около 99% от овцете се отглеждат в
дребни стопанства, като в тях се получава
99,5% от овчето месо и 98,8% от непраната
вълна.
Свиневъдство: Още към 2000 г. секторът
почти напълно е приватизиран и само в 145
стопанства се отглеждат над 30 свине-майки, а
в останалите домакинства се отглеждат по 1-2
свине, което е 86,5%.
Птицевъдство: По данни на статистиката за
2000 г. около 2/3 от кокошките-носачки се
отглеждат в дребни семейни ферми. В тези
ферми се произвеждат около 1/2 от общото
количество яйца и около 60% от птичето месо.
След 2000 г. развитието на птицевъдството се
различава значително от другите подотрасли на
животновъдството. Производството на птичи
продукти – яйца и месо нараства с умерени и
устойчиви темпове. В резултат на вертикалната
интеграция в подотрасъла и изискванията на ЕС
за защита и хуманно отношение към кокошките
– носачки постоянно намалява делът на дребните семейни ферми.
Представените данни за най-важните животновъдни подотрасли характеризират стопанст89
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вата, отглеждащи животни и произвеждащи
животновъдна продукция в по-голямата си част
като дребни. Силно изразената дуалистична
структура в животновъдството се отразява на
ветеринарномедицинското обслужване на животните и ветеринарно-санитарния контрол
върху животинските продукти. Дребните стокопроизводители не са подготвени за изискванията на пазара, не притежават достатъчно
знания по отглеждане на животните и ветеринарномедицинските грижи за тях.
Малките животновъдни ферми имат ограничен финансов ресурс и не могат да изпълнят
задължителни ветеринарномедицински мероприятия, осигуряващи здравна защита на животни и хора. А съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност от 2005 г., някои имунопрофилактични мероприятия (ваксинации –
като лептоспироза при говедата, червенка при
свинете –Erisipelas, и др.) и диагностични изследвания, които трябва да се провеждат поради
характера на заболяванията, следва да се заплащат от собствениците на животни. Тези мероприятия са насочени към борба със заразните болести по животните в страната, а също
така към предпазване от епизоотии отвън. Технологията на борбата с тези болести – и осо-

бено със зооантропонозите, които се предават
от животните на човека – има качеството комплексност. Тя изисква единно, съгласувано
поведение на отделните стопани на животни,
ръководено от един център. Например – всички
трябва едновременно да ваксинират животните,
да унищожат болни животни (разпространители
на зараза), да обеззаразят помещения, терени и
др. Тези действия причиняват загуби и технологични неудобства на отделния стопанин: ваксинациите смущават макар и кратковременно
продуктивността; карантините нарушават търговията с животни и продуктите от тях; ограничават достъпа на животните до евтини пасища;
обеззаразяването на терени е значителен разход; унищожаването на болните животни е загуба за отделния засегнат стопанин.
На таблица 2 е представена технологичната
карта за противоепизоотичната обработка на
говедата срещу някои заболявания. В таблицата
не са дадени цени за съответните ветеринарномедицински манипулации, тъй като цените зависят от различни фактори – брой животни в
селището, брой животни в стопанството, възрастова структура на животните, местоположение на селището и др.

Табл. 2. Технологична карта за противоепизоотичната обработка на говедата срещу някои заболявания
Срок на проМетод на
Вид обработка
Необходимост
Заплащане
веждане
изпълнение
1. Туберкулинизация
Вкожно
Задължително
От държавата
Април –
2. Вземане на кръвни проби за изсМай
Венозно
Задължително
От държавата
ледвания за бруцелоза и левкоза
При
регистрирано
заболяване в района
От държавата
3. Ваксинация против антракс
Подкожно
и стационарни огнища
Преди пасищния сезон или
При
регистрирано
наесен – по
заболяване в района
От собственика
4. Ваксинация против устрел
Мускулно
решение
на
и стационарни огвет. лекар
нища
5. Вземане на проби за изследване
От собственика
за хелминтози и при доказана пара- Копропроби Препоръчително
зитоза – третиране
1. Туберкулинизация
Вкожно
Задължително
От държавата
2. Вземане на кръвни проби за изсСептември Венозно
Задължително
От държавата
ледване за бруцелоза
Октомври
Ако е направена I-ва
3. Ваксинация против антракс
Подкожно
От държавата
ваксинация
60 дни до
отелването и 4. Ваксинация против колибактериПодкожно
Препоръчително
От собственика
10 дни след I- оза
ва ваксинация
1. Ваксинация на новородени телета
Периодично
Подкожно
Препоръчително
От собственика
IBR/IPV (инфекционен ринотрахеит
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Периодично
Постоянно

и др.); мукозна болест, вирусна
диария
2. Укрепване имунната система на
телетата
3. Ветеринарно-санитарни мероприятия – ДДД

По експертни оценки на ветеринарни специалисти, потвърдени от собственици на крави,
годишно, при нормална епизоотична обстановка, ветеринарномедицинското обслужване на
крава е над 100 лв.
Финансовите ограничения, а в повечето случаи и липсващата стоковост на тези стопанства
означава, че те не могат да осъществяват дори
необходимото ветеринарномедицинско обслужване на животните без помощ отвън.
Социалната политика на всяка държава е
насочена към подпомагането на нейните граждани. Така дребните стопанства, отглеждащи
малко на броя животни, се нуждаят от подпомагане по повод ветеринарномедицинското
обслужване на животните. При това подпомагането ще има както социален мотив към нуждаещите се стопани, така и здравен мотив –
осигуряване на безвредни животински продукти
за цялото общество.
От друга страна, непровеждането на мероприятията по борба с епизоотиите и зоонозите
би причинило загуби в много по-голям размер
както за животновъдството, така и за обществото. На табл. 3 са представени годишни разходи
в
световен
мащаб
за
найразпространените заразни заболявания по животните.
Най-голям дял от тези разходи заема болестта шап (Foot and mouth disease). Тя е силно контагиозно вирусно заболяване с характер
на зооантропоноза, което се разпространява
панзоотично. За да е ефективна борбата с такъв вид заболявания, мероприятията по нея
трябва да се провеждат като задължителни.
Всеки опит да се селекционират отделните мероприятия от самите стопани на желани и нежелани, на такива, които ще се провеждат и
такива, които ще се избегнат, проваля очаквания здравен ефект и обезсмисля вече проведените разходни мероприятия. От организационна
гледна точка, същественото е реализирането на
конкретната ветеринарномедицинска технология и преодоляване възможното противодействие на отделния стопанин. Само организационно-разпоредителните методи на органите на
държавното управление – министерство, об-

Мускулно

Препоръчително

От собственика

-

Задължително

От собственика

ластни и общински ръководства, както и контролът на същите, осигуряват качественото реализиране на технологията. Водейки борба за
здравето на животните, ветеринарномедицинската система осигурява един още по-съществен
резултат – здравна сигурност за хората.
Табл. 3. Годишни загуби в световен мащаб от найразпространените заразни заболявания по животните
– мил. US $
№
Видове болести
Сума
І. Болести, общи за няколко породи животни
1
Шап
50 000
2
Треска от долината Риф
7 500
ІІ. Болести по говедата и овцете
1
Лептоспироза
4 500
2
Бруцелоза
3 500
3
Пастьорелоза
3 000
4
Син език
3 000
5
Диария
1 750
6
Ензоотична левкоза по говедата
900
ІІІ. Болести по свинете
1
Трихинелоза
2 500
2
Гастроентерити
1 800
3
Болест на Ауески
650
4
Пастьорелоза
500
ІV. Болести по конете
1
Треска от Потомак
2 000
2
Заразна хрема
1 250
3
Инфекциозна анемия
1 000
V. Болести по птиците
1
Псевдочума
1 000
2
Холера
200
Всичко
85 050

Повишаването ефективността на тази борба
е един от първите мотиви при изграждането на
ветеринарномедицинската организация. Още с
първия цялостен ветеринарномедицински закон
в България от 1897 г. се учредява фонд „Епизоотии”, а през 1899 г. се утвърждава правилник за образуване и изразходване на фонда. С
цел хармонизиране локалните интереси на стопаните на животни с глобалните интереси на
страната, от фонда започват да се изплащат
обезщетения за убити заразноболни животни и
за други мероприятия. Лекуването на болните
животни и лекарствата били безплатни за бедните стопани. Това показва, че още в началото
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на организираната ветеринарномедицинска
дейност се заражда съществен социален елемент – диференциация на собствениците на
животни според техния социален статус. Държавата не е оставила без ветеринарномедицински услуги онези стопани, които не са имали
възможност да ги заплащат. На тази база покъсно със Закона за санитарно-ветеринарната
служба от 1924 г. проф. Г. Павлов изгражда
обществена ветеринарна медицина в България,
която получава международно признание. Дългогодишният директор на Международното бюро по епизоотии в Париж Ед. Лекленж я определя като нов етап в историята на ветеринарната медицина – етап на социализация на ветеринарномедицинското обслужване.
При съществуващата понастоящем дуалистична структура на животновъдството в България е необходимо възраждането на тази социализация. Трябва да се развие исторически възникналия социален елемент при осъществяване
на ветеринарномедицинските функции, като се
използва възможността за въвеждане на различен размер на таксите според нивото на доходите на стопаните. Подпомагането на дребните
стопанства, отглеждащи малко на брой животни, може да се осъществи чрез различни финансови източници:
- възстановяване на фонд „Епизоотии”;
- социални и здравни фондове на Министерството на земеделието и храните;
- противоепизоотични фондове по програми на ЕС.
Подпомагането ще има както социален мотив към нуждаещите се стопани, така и здравен

мотив – осигуряване на безвредни животински
продукти за населението като консуматор. Мотивът придобива комплексност като се предвидят и изискванията на Европейския пазар – тогава той се превръща в икономически, здравен
и политически ангажимент на страната ни.
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ECONOMIC-SOCIAL ASPECTS OF VETERINARY MEDICINE SERVICE IN BULGARIA
Nadka Kostadinova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
Purpose of this article is to analyze the economic-social aspects of veterinary medicine service and to reveal
some possible decisions for it. The development of market forms of production and animal trade with the
participation of a big number of subjects – farmers, companies, cooperatives and processing enterprises
undoubtedly creates problems during their coverage by veterinary control. The veterinary medicine service requires
more efforts, but it is of big importance for animal and human’s health services as for realization of international
contracts, respectively those to EU. In all reconstructing economies of the countries from Central and Eastern
Europe, there is a dualistic structure of the agriculture. On the one hand this structure is characterized by a small
number of big production enterprises and, on the other hand by a big number of average and small enterprises.
The small scale companies a are not ready for the market requirements. They do not prossess enough knowledge
for agriculture, especially for animal husbandry and veterinary medicine service of animals. In order to reach the
aim, we use historical and monographic methods, analysis and synthesis.
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
ИКОНОМИКАТА
Веселина Григорова
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
Резюме
Информационните технологии имат голямо значение за управлението на съвременните сложни стопански
системи. Особено необходимо е приложението им в енергийния мениджмънт и по-точно, за диверсификацията
на горивата и енергиите, за развитието на междусистемните връзки, за еко-инвестициите и въобще за развитие
на „зелената” енергетика. Основната теза на доклада е, че информационно-комуникационните технологии са
неотменим атрибут на участието на България в европейския енергиен пазар и енергийна мрежа и в частност, в
енергийната система на страните от Югоизточна Европа. Препоръката е за приоритетно насочване на инвестициите в информационните технологии с оглед рационалното управление на устойчивото развитие не само на
отделни отрасли, но глобално на цялата икономика.
Ключови думи: инвестиции, възобновяеми eнергийни източници, диверсификация, управление, устойчиво
развитие.
Key words: investments, renewable energy sources, diversification, management, sustainable development.

В Закона за енергията от възобновяеми източници, публикуван май 2011 г. се определя
като строго необходимо създаването на Национална информационна система за потенциала,
производството и потреблението на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и за производството и потреблението на биогорива и
енергия от тях за транспорта. По-нататъшни
възможности за устойчиво развитие в страните
от ЕС-27, в т.ч. България предоставят стратегическите решения за енергетиката до 2020 г.,
съдържащи се в двата пакета на Европейския
съюз (ЕС) „Преодоляване на различията” и
„Оползотворяване на потенциала”.
В първия пакет са включени следните задачи:
- изпълнение на националната цел за 16процентов дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общото крайно
потребление на енергия, което да доведе
до намаляване зависимостта на страната
ни от внос на първични енергийни ресурси;
- създаване на конкурентен електроенергиен пазар, т.е. на енергийна борса и
модернизиране на управлението на енергийните дружества чрез въвеждане на
добрите европейски управленски практики, в т.ч. използването на информационно-комуникационните технологии, оптимизиране на разходите, привличане на
инвестиции в приоритетни дейности и др.

Във втория пакет „Оползотворяване на потенциала” са изложени стратегически решения,
насочващи към устойчиво развитие и засилване
позициите на България в Югоизточна Европа
(ЮИЕ), а именно: приоритетни инвестиции в
производството на беземисионна електроенергия, така че към 2020 г. ядрената и възобновяемата енергия да заемат над 50% дял в енергийния микс на страната и емисиите въглероден диоксид да се снижат наполовина.
През последните години се влагат много
средства в системи за контрол и мониторинг на
околната среда, в енергийна ефективност (ЕЕ) и
развитие на информационната инфраструктура. Всъщност, главна задача на информационните и комуникационните технологии е да съдействат за подобряване на ефективността на
работа, намаляване на енергийната и въглеродната интензивност и др., за целта обаче са
нужни големи инвестиции.
Инвестиции са необходими също и с оглед
намаляване на загубите на енергия, удължаване
експлоатационния срок на ключови централи,
които са включени в приватизационните и инвестиционни приоритети на страната ни, развитие на енергийната инфраструктура, генериране на алтернативна енергия.
Продължава реализацията на значими инвестиционни проекти в електроенергетиката и топлоенергетиката, които предвиждат рехабилитация, модернизация и изграждане на нови, незамърсяващи околната среда производствени
мощности, спазване на екологичните норми,
повишаване на енергийните доставки и удължа93
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ване на експлоатационния срок на мощностите
за производство на „зелена” енергия.
Необходими са инвестиции:
- в активи за улавяне и съхраняване на
въглероден диоксид и за намаляване на
емисиите му;
- за внедряване на интелигентни съвременни измервателни устройства с оглед
по-точно измерване на топлинната енергия в битовите сгради;
- за развитие на критичната инфраструктура, за хранилища на природен газ, на
радиоактивни и ядрени отпадъци;
- за подготовка на мрежите високо и средно напрежение с цел да поемат развитието на ВЕИ;
- за непрекъснат мониторинг на газопроводи и петролопроводи чрез информационните технологии;
- за изграждане на съвместни междурегионални енергийни инвестиционни проекти и за по-пълно използване на средствата от фондовете на ЕС, защото в повечето Централно и Източноевропейски страни (ЦИЕС) са оползотворени само 50%
от тях;
- за по-нататъшно развитие на телекомуникациите и за създаване на системи за
енергиен мениджмънт, включващи оперативно следене на енергийни и технологични параметри, разкриване на неефективен разход на енергия, определяне
по-точно на енергийните разходи в себестойността на продукцията, следене за
снижаването им и др.
Инвестиционните проекти в областта на ВЕИ
и ЕЕ представляват приоритет за България и
ЕС, защото чрез тях се намалява потреблението на енергия и се ограничават емисиите на
въглероден диоксид, а фирмите стават попечеливши и повишават конкурентоспособността си. Новите информационно-комуникационни
технологии съдействат за:
- осигуряване на необходимата информация и консултации на потребителите;
- насочване на финансовите инструменти
за достигане на по-висока степен на
енергоспестяване, на ЕЕ и устойчивост
на икономиката;
- създаване на енергийна борса и поинтензивно използване на информационните технологии.
Следователно страните от ЕС трябва да провеждат съгласувана енергийна политика с цел:
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-

инвестиране в уреди и иновативни методи за точно измерване и отчитане на
консумираната енергия и по този начин
– по-прецизно регулиране на енергопотреблението с цел намаляването му;
- насочване на инвестициите към производства с висока добавена стойност като
високо иновативни енергийни производства и технологии. Пример в това отношение е т.нар. „виртуален газопровод”,
който спомага за преноса на природен
газ в компресирано състояние и за доставката му в сгъстена форма до потребители, които нямат прокарана газоразпределителна мрежа до тях. Организацията на доставките става чрез използване
на
съвременна
информационнокомуникационна система. Същото се отнася и за технологията за пренос на
втечнен газ.
Или обобщено, приоритетните цели и структурно-инвестиционните промени в енергетиката
у нас са насочени главно за намаляване на
енергоемкостта на продуктите и услугите, повишаване на ЕЕ и енергийната сигурност на
страната, на конкурентоспособността на отраслите, чистотата на околната среда и устойчивостта на икономиката.
Енергетиката е източник на 70% от общите
емисии парникови газове у нас. Най-голям замърсител при преобразуването на енергията са
въглищата, които са с около 800 пъти повече
емисии въглероден диоксид от ядрената, водната и слънчевата енергия (Power Magazine,
2009). Така че, за да се използват въглищата и
занапред като енергиен източник е необходимо
приложението на чисти въглищни технологии.
По отношение на енергетиката, на България
са определени от ЕС следните лимити: условен
общ таван от около 62 млн. тона парникови
газове през 2020 г., а емисиите на българските
инсталации, които могат да се търгуват през
2020 г. трябва да намалеят с 37% спрямо
2007 г.
Тъй като енергийният отрасъл емитира около половината от емисиите на въглероден диоксид, устойчивото развитие на страната налага (съгласно Стратегията за насърчаване на
инвестициите в България) да бъдат решени
следните приоритетни задачи:
- повишаване на ефективността на енергопотреблението чрез внедряване на
енергоспестяващи технологии;
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диверсифициране и декарбонизиране на
горивните смеси с цел намаляване емисиите парникови газове;
- финансиране използването на „чисти”
въглища, улавяне и складиране на въглерод и др.;
- обновяване на електропреносната мрежа
с цел повишаване на надеждността й и
намаляване на загубите на енергия;
- повсеместно въвеждане на иновативни
ВЕИ технологии и на информационнокомуникационни технологии с цел подобряване на ЕЕ и устойчивото развитие
на икономиката;
- стимулиране на инвестициите в нисковъглеродни и безвъглеродни технологии
с цел снижаване не само на енергйната,
но и на въглеродната интензивност на
икономиката ни, която е сравнително
висока.
Въпреки мерките на ЕС за намаляване на
емисиите парникови газове във всички членки
на Общността, в повечето от тези страни те
нарастват. Това се отнася особено за Словения, Румъния и България. Нашата страна от
шесто място през 2001 г. по този показател
отива на трето място през 2008 г., което е
неблагоприятна промяна и негативно отражение върху устойчивото развитие на икономиката. Необходими са по-сериозни мерки за намаляване на емисиите парникови газове. Освен
превантивните и очистващи дейности, силно
положително въздействие в това отношение
оказват пазарните механизми и регламенти,
предписани в Европейската схема за търговия с
емисии.
„CEZ” и „EVN” (които са стратегически инвеститори на българския енергиен пазар с много инвестиционни и ремонтни програми и с голям размер на вложените досега средства в
електроразпределителните дружества) възнамеряват да реализират приоритетно пилотни
проекти за дистанционно отчитане на електро и
топлоенергията. Тези устройства ще стимулират доставчиците на енергия да отчитат поточно потребената енергия и да съдействат за
намаляване на загубите на енергия. Въвеждането на интелигентни устройства за такова отчитане изисква влагането на големи инвестиции.
Италианската „Enel” инвестира много средства в иновативни технологии за чисто производство на енергия с нулеви емисии на въглероден двуокис. Всички генериращи мощности
на ТЕЦ „Енел Марица-изток 3”, която работи с
-

лигнитни въглища, имат сероочистващи инсталации. По този начин се намаляват с над 94%
вредните емисии на серен диоксид във въздуха
и дейността на ТЕЦ-а се привежда в съответствие с екологичните стандарти на ЕС. Следователно основната част от инвестициите за модернизация, рехабилитация и изграждане на
нови мощности в енергетиката през следващите
десетина години са насочени към енергийния
клъстер „Марица-изток”, в т.ч. строителството
на ТЕЦ „Марица-изток 1”, ТЕЦ „Марица-изток
4” и изграждането на инсталации за опазване
на чистотата на околната среда. Необходими
са инвестиции за подновяване на съществуващата инфраструктура и за подмяна на отчитащите електроенергията устройства с дистанционно управлявани електромери.
С оглед по-рационалната организация на
дейността си „Е.ОN България” прави големи
инвестиции в ново оборудване, телекомуникации и телемеханика. Компанията е една от водещите в ютилити сектора, активно работеща
за по-нататъшното развитие на енергетиката
ни. Основните насоки в това отношение се
осъществиха с въвеждането в началото на
2007 г. на нова, усъвършенствана система на
фактуриране и осигуряването на по-бърз и
удобен достъп на клиентите до всички услуги,
предлагани от дружеството, главна задача на
което е приключването на процеса на създаване на единна клиентска информационнокомуникационна система.
Освен това във всички енергийни дружества
у нас се акцентира главно върху:
- опазване на околната среда от вредни
въздействия на енергийните технологии
чрез инвестиции в системи за мониторинг и непрекъснато измерване на състоянието на околната среда с оглед устойчивото развитие на икономиката;
- рационално използване на енергийните
ресурси и диверсификацията им по видове, източници и доставчици;
- модернизация на съществуващите топлоизточници за увеличаване на комбинираното производство на електро- и топлоенергия (когенерацията);
- инвестиции във ВЕИ за повишаване на ЕЕ
и инвестиции във филтриращи и абсорбиращи инсталации, за намаляване на
вредните емисии.
Българската енергетика е основен износител
на електроенергия в ЮИЕ. Съществуващият
регионален енергиен пазар от 1998 г. насам
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дава по-големи възможности на страната ни за
свободна търговия. Освен това нашият енергиен отрасъл разширява връзките си със съседните системи чрез изграждане на нови електропроводни линии, релейни защити и автоматика, газопроводи, подобряване на информационните и комуникационни системи и др. В Италия например, всички уреди за измерване на
разходите на енергия при крайните потребители
са модерни измервателни устройства, които
осигуряват дистанционно спиране/пускане на
съответната енергия от диспечери, както и дистанционно отчитане на потреблението. Очаква
се да се инсталират такива разходомери за отчитане и на потреблението на природен газ, т.е.
да се създава „multi-metering” инфраструктура
и интелигентна мрежа („smart grid”) в страната.
По-нататъшните промени и инвестиции в
енергетиката [1] са насочени към информационно комуникационните технологии, а именно:
- въвеждане на съвременни информационни, счетоводни системи и системи за
извършване на плащанията;
- въвеждане на уреди за регулиране и измерване на индивидуалното потребление;
- въвеждане на стимули и механизми за
насърчаване използването на биомасата,
отпадъците и други ВЕИ [2] за производство на алтернативна енергия;
- изграждане на терминали за регазификация на втечнен природен газ, съдействащи за диверсификация на източниците
и маршрутите за доставка и развитие на
дейностите, свързани с доставката на
компресиран природен газ като много
икономичен, екологичен и иновативен
начин.
С оглед ключовата цел на ЕС за намаляване
на емисиите парникови газове с над 20% към
2020 г., проблем би възникнал, ако българските въглищни централи трябва да закупуват/заплащат разрешителни за всички емитирани от тях емисии [3], което ще увеличи значително производствените им разходи и ще снижи
конкурентоспособността им.
За всеки киловатчас, произведена или закупена енергия от ВЕИ, ютилити компанията получава „Renewable Obligation Certificate”
(ROC), или т.нар. „зелени сертификати”, което
е така да се каже „валутата” на възобновяемата енергия. Всяка компания трябва да притежава определено количество ROC. Ако не успее
да го достигне, може да закупи ROC от друга
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компания, но според специалистите, така се
губи идеята за максимален екологичен ефект и
за подобряване на устойчивото развитие. „Зелените тарифи” са: тарифи за „зелени фондове” – някои компании акумулират набраните
средства от тези тарифи в зелени фондове, които се използват за финансиране на производства от рода на ВЕИ или за опазване на околната
среда; тарифи за компенсация на въглеродните
емисии – служат за финансиране на технологии за намаляване на парниковите газове и др.
Търговията със „зелени сертификати” и въвеждането на „зелени тарифи” трябва да се
развива на общоевропейско равнище. България
като член на ЕС стана участник в Европейската
схема за търговия с емисии.
В ЕС започна да се прилага обща политика
за разширяване на производството и потреблението на биогорива за транспорта и във връзка
с това са приети редица документи, в които се
изтъква, че засега течните биогорива са единствените директни заместители на горивата от
нефтен произход. Чрез тях могат да бъдат намалени парниковите газове в атмосферата, а
посредством внедряването на нови технологии,
би могло да се ограничат и емисиите на въглероден диоксид.
През януари 2008 г. Европейската комисия
прие пакет предложения „Енергетика/Околна
среда” за борба с изменението на климата и
насърчаване използването на ВЕИ. По отношение на ВЕИ съществува задължителна цел до
2020 г. биогоривата да достигнат най-малко
10% дял в общо потребяваните горива в транспорта в ЕС. Всъщност, изискването на ЕС е
производството и потреблението на биогорива в
страните членки да се увеличи чрез: разширяване площите на енергийни култури; усъвършенстване на технологиите за производство на
биогорива; финансова подкрепа на научните
изследвания за биогорива второ поколение; данъчни облекчения, вкл. премахване на акцизните плащания за производителите на биогорива;
задължаване на доставчиците на конвенциални
горива за пазара да влагат в тях определен
процент биогорива и др. За насърчаване потреблението на биогорива в транспорта, е приета Национална дългосрочна програма до 2020
г., насочена към ЕЕ и устойчиво развитие на
икономиката.
Биогоривата (общо) нарастват чувствително
през периода (2008-2020 г.) и се очаква да
достигнат съответните „национални цели” за
2008, 2009, 2010, 2015 и 2020 г., респ. 2,0,
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3,5, 5,8, 8,0, 10%. Особено значимо е нарастването на биодизела и на биоетанола. По отношение на конвенционалните горива се наблюдава тенденция на увеличаване на дизеловите горива като по-евтини (1,6 пъти през 2020 г.
спрямо 2008 г.) и спад на бензините (респ. 1,5
пъти).
На основата на издадените от ЕС административно-юридически актове и документи, в България се прие Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата,
съгласно който, от началото на 2008 г. биодизелът се прибавя към обикновения дизел, а биоетанолът – към бензина. Делът на биогоривата (биодизел и биоетанол) в обикновените горива засега е 5%, но тенденцията е до 2020 г. да
стане 10%.
Финансовите стимули за биогоривата се
състоят в данъчни облекчения за този вид производство, в освобождаване на производителите
и търговците на биогорива от плащане на акцизи, защото засега производството им е поскъпо от това на преработката на нефта и др.
В контекста на програмния подход в енергийната политика за Европа в началото на 2007
г. Европейската комисия прие две основни
програми: „Интелигентна енергия за Европа” и
„Енергиен мениджмънт” (ManagEnergy). Първата програма предлага финансово подпомагане
на дейности за подобряване на финансовите
условия и политиката за ЕЕ и ВЕИ, а втората
програма предоставя решения, отнасящи се
общо за енергетиката. Българската Агенция по
енергийна ефективност е партньор и по двете
програми. В тях посочените мерки за повишаване на ЕЕ и за устойчиво развитие на икономиката са:
- технико-технологични – по-голяма свързаност на техническо ниво между отделните енергийни мрежи на съседни страни или страни от Общността, въвеждане
на високотехнологични, енергоспестяващи технологии, иновации и др.;
- пазарни - например, препоръчва се енергийните продукти петрол, деривати, газ и
електричеството да се търгуват чрез системата „Global Vision” на Софийската
стокова борса, защото чрез електронната система търгуването им е по-бързо и
по-облекчено, а чрез борсата процесът
на реализацията им става по-прозрачен и
ефективен;
- управленски - да се въведат във всяко
енергийно дружество принципите и доб-

рите европейски практики за корпоративно управление, за широко прилагане
на
информационно-комуникационните
технологии - в противен случай трудно
ще се постигне висока конкурентоспособност на икономиката, а това води до
загуба на пазари; да се инвестира в науката; да се осигурят необходимите квалифицирани кадри и специализирани
подходи за управление на отрасъла.
Общо взето, съществува дефицит на електроенергия в ЮИЕ, ето защо се налага отваряне
на енергийната ни система за трансграничен
обмен. В тази връзка, необходимо е провеждането на съгласувана и координирана външна
енергийна структурно-инвестиционна политика.
Това ще спомогне за изграждане на поефективна междудържавна енергийна инфраструктура, за по-голяма сигурност на доставките,
за по-изгодни условия при транзита и определянето на цените на енергоресурсите, за въвеждане на общи минимални и обвързващи стандарти за енергийна сигурност.
Според
американската
Environmental
Protection Agency (EPA), ако всяка офис сграда
в САЩ понижи консумацията на електроенергия с 30%, в национален мащаб това ще доведе до 30 млрд. долара годишни икономии. Ето
защо в САЩ се предлага клиентите, които намаляват консумацията на електрическа енергия
в пиковите часове да получават поощрения под
формата на по-ниски цени за електроенергията
или цените на тока да варират в зависимост от
товара на електромрежа в дадено населено
място. За целта е необходимо да има системи
за сградна автоматизация, наблюдаващи и контролиращи натоварването на мрежата, което
обаче изисква извършването на допълнителни
разходи.
По-висока ЕЕ и устойчиво развитие се достигат не само в резултат на намаляване на енергийната интензивност, но и в резултат на ефективен енергиен мениджмънт. В тази връзка, голямо значение има електроенергийният системен оператор, който съдейства за осъществяването на съвместна работа на електроенергийната ни система с електроенергийните системи на другите страни в съответствие с международните договори и поддържане на телекомуникационни връзки, чрез които да се обменя необходимата информация. Чрез електроенергийния системен оператор и диспечерските инфомационни системи се повишава ЕЕ на
българската и другите електроенергийни сис97
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теми при паралелна работа в обединената
електроенергийна система на Европа и развиващия се единен европейски конкурентен енергиен пазар, в т.ч. в ЮИЕ.
Необходимо е да се изгради съвместна информационно-комуникационна система между
страните от Балканския регион за мониторинг и
контрол на междусистемните връзки, за намаляване на замърсяването на околната среда, за
намаляване на риска, респ. предотвратяване на
аварии в енергосистемата на Региона, за пови-

шаване на ЕЕ и устойчивостта на икономиките
на страните в него, в т.ч. на България.
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INFORMATION TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY
Vesselina Grigorova
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
Information technologies have a great meaning in the management of the modern economic systems. Especlially necessary is their application in the engineering management and more concrete, about the diversification of
fuels and energies, development of the intersystem connections, eco-investments in energy sector and green
economy. The main thesis of the paper is, that information-communication technologies are very important for the
Bulgarian participation in the Еuropean energy market and energy grid and in the energy system of the countries
in South-East Europe. The recommendation is investments to be aimed with priority to information technologies in
order to be reached sustainable development not only of the separate branches, but of the whole economy.
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ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТ
Мирослав Лесев
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
Резюме
През последните години е тенденция компаниите да се ориентират към изграждането на информационни
системи (ИС) не просто като контейнер за съхранение на информация, а като мощни инструменти за правене
на бизнес. ИС осигуряват конкурентно предимство и са способни да променят бизнес процесите, организационната структура и дори корпоративната култура на всяка компания. И докато никой не оспорва нуждата от
внедряване на ИС, то резултатите са силно обезпокоителни. През последните години сме свидетели на множество грандиозни провали – според статистиката над половината от внедряванията са неуспешни, което влошава качеството на предлаганите услуги и води до финансови загуби. Има изписани много страници по въпроса как „правилно” да се извърши прехода и безспорно всички тези добри практики трябва да се следват, но те
лекуват симптомите, а не първоизточника на проблема. Истинският проблем е огромната пропаст и силните
зависимости между различните участници в процеса. Облачните технологии или изчисления в облак е нов поглед върху нуждите от информационни технологии (ИТ), предоставящ цялостна концепция за изграждане на хомогенна среда чрез предлаганите в облака услуги – софтуер като услуга, платформа като услуга и инфраструктура като услуга. В облака експертите в различните области могат да се фокусират в своите задачи, без да
са пряко повлияни от дейността на останалите участници. Така всеки потребител има достъп до най-високо
качество на необходимите услуги, а компаниите получават възможността за безболезнен преход от капиталови
към оперативни разходи. Това намалява риска и превръщат ИТ отделите от едни от най-рисковите звена в един
от фундаментите, гарантиращи стабилност и устойчивост.
Ключови думи: облачни технологии, софтуер като услуга, инфраструктура като услуга, платформа като
услуга.
Key words: cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS.

Увод
В основата на устойчивото развитие е постигането на икономически растеж в сегашно
време без това да бъде за сметка на бъдещите
поколения [19]. В днешния бързо променящ се
свят един от факторите за постигане на Устойчиво развитие са Облачните технологии [11].
Поддържането на добра ИТ инфраструктурата
е цел, която е скъпа и трудно постижима дори
и от най-големите компании. Използването на
облачни системи е перфектното решение, защото те са налични 24 часа в денонощието, 7
дни в седмицата, 365 дни в годината на достъпна за всички цена [7]. Облачните технологии
или изчисления в облак (cloud computing), променят парадигмата и предоставят съвсем нов
начин на възприемане на ИТ [10]. Появата им е
отговор на нуждата за задоволяване на постоянно нарастващите нужди от ИТ и стремежа за
постигане на по-качествени услуги на по-ниска
цена.
Облачните технологии са резултат от еволюцията на технологиите, като успешно надграждат и интегрират всички утвърдени до момента модели. Всяка една от съществуващите
системи може успешно да бъде мигрирана да
работи в облак, без да се налага да бъде изме-

няна и без никой от потребителите да разбере
за миграцията. Облачните технологии предлагат множество предимства: добра среда за
стартиране на успешен нов бизнес, без да се
изискват големи инвестиции, осигуряване на
възможности за оптимизация и намаляване
времето за поръчка и доставка, както и решения за екологично използване на ИТ.
Използването на облачните технологии е
фактор за устойчивост, който ще става все позначим във времето.
1. Представяне на облачните технологии
1.1. Кратка история
През 1961 г. проф. Джон Маккарти в речта
си по случай 100 годишнината на Масачузетския технологичен институт споделя идеята, че
информационните технологии (ИТ), предоставени като услуга, ще бъдат успешен бизнес
модел по начина, по който използваме електричеството или водата [5, 13]. Идеята набира
широка популярност през 60-те години, но по
онова време технологиите и бизнес нуждите
насочват развитието на ИТ в друга посока.
Следващите петдесет години ИТ претърпяват
истинска еволюция (Фиг. 1) и се превръщат в
най-бързо развиващата се индустрия, задаваща
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стандартите за всички останали сфери. Микропроцесорът, свързването на компютрите в
мрежа, информационните системи, виртуализацията и клъстерните системи предизвикват
революции в представите ни кое е възможно и
кое не. Макар да не успяват да задоволят изцяло ИТ нуждите на съвременното общество, успяват да предоставят технологиите, нужни да
накарат хората да повярват, че облачните системи могат да бъдат реалност, а не само мечта.

Фиг. 1. Еволюция на ИТ

В действителност терминът „облачни“ идва
от телекомуникационната индустрия, където
след 1990 г. се заменя съществуващия до тогава модел на свързаност от точка до точка с
услугата VPN (виртуална частна мрежа), която
е със същото качество, но на много по-ниска
цена. С наименованието облак се обозначава
разделителната линя между задълженията на
потребителя и на доставчика. Облачните технологии разширяват тази граница, като добавят
към мрежовата обезпеченост хардуерни и софтуерни услуги.
1.2. Същност
Облачните технологии или изчисления в облак са модел за предоставяне на ИТ под формата на услуга, а не като продукт [12]. В основата му са залегнали идеите за споделеното
използване на ресурси, заплащане според потреблението, непрекъснат достъп, лесна скалируемост и гъвкавост на използваните ресурси.
Обработването на информацията и съхранението на данните са балансирано разпределени
върху цялата инфраструктура на облака, без да
има пряко назначаване на какъвто и да е ресурс към който и да е потребител. Основните
групи участници в процеса са три – разработ-
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чици, доставчици и потребители на облачни услуги.
1.3. Услуги
Предоставянето на ИТ като услуга е в основата на облачните технологии. За да бъде обхванат пълният спектър и за да бъдат напълно
задоволени нуждите на потребителите в облачните технологии, се дефинират три нива на
услуги [9, 13]:
- Инфраструктура като услуга (IaaS) заимства и доразвива идеята за виртуализация на дейта центровете, като осигурява на потребителите виртуална инфраструктура от сървъри и пространство
за
съхранение
на
данни.
Найпопулярният доставчик на инфраструктура като услуга е облака на Amazon –
EC2.
- Платформа като услуга (PaaS) осигурява на потребителите среда, в която те
могат да разработват своите приложения,
като Windows Azure, Google App Engine,
Apple iCloud и други.
- Софтуер като услуга (SaaS) предоставя
на потребителите възможността да ползват през Интернет софтуерни продукти
без да се налага да инсталират приложения на компютрите си.
1.4. Облачни модели
Идентифицират се четири различни модела
на облачните технологии според вида на предоставяне на услугата [13, 15]:
- Публичен облак - предоставяните услуги
са достъпни за всички потребители, като
могат да бъдат платени или безплатни.
- Частен облак - услуги се предоставят
като споделени ресурси между различни
отдели в рамките на една организация,
която има пълен контрол върху данните
и системите.
- Общностен облак - услуги се предоставят и използват от група потребители
или организации, споделящи общи идеи
и цели.
- Хибриден облак – при този модел се
комбинират услуги предоставяни от публични и частни облаци.
1.5. Облачни системи и ИТ
Облачните технологии са най-новата и бързо
развиващата се сфера в ИТ индустрията. Инвестициите в тях нарастват 6 пъти по-бързо от
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инвестициите в ИТ (Табл.1), като се очаква да
достигнат $42 милиарда през 2012 или 9% от
всички инвестиции в ИТ.
Табл. 1. Инвестиции в Облачни системи и ИТ (млрд.).
2008
2012
%
Инвестиции в Облачни
$16
$42
27%
системи
Общо инвестиции в ИТ
$383
$494
7%
Инвестиции в ИТ без Об$367
$452
4%
лачни системи
Облачни системи/ИТ
4%
9%
Източник: IDC 2008.

Дори и да не го осъзнаваме облачните технологии вече са станали неразделна част от
нашето ежедневие. Всеки ден ние използваме
услугите предоставяни от Google, Facebook,
Twitter и др. Всички те работят според принципите на облачните технологии – цялата информация на потребителите се съхранява на сървъри на компаниите и потребителите не знаят
къде физически се намира тя; отворени са към
всички популярни операционни системи и устройства, без да задължават потребителите да
инсталират допълнителен софтуер. По този
начин се
предоставя висококачествена и лесно достъпна услуга на потребителите.
2. Облачни технологии и Устойчиво развитие.
2.1. Намаляване времето за доставка
Традиционните „безоблачни“ подходи за задоволяване на ИТ нуждите са тромави и отне-

мат много време и ресурси. За да поддържат
високо ниво на инфраструктурата си, компаниите са принудени да наемат специалисти в различни области или да плащат на скъпо струващи консултанти. Наемането на качествени специалисти е трудна и скъпа задача, а задържането им за голям период от време е почти невъзможно. За да се задвижи и финализира целият процес по снабдяване, доставяне, инсталиране, тестване, конфигуриране и въвеждане
в експлоатация, минават седмици дори в някои
случай месеци. Благодарение на облачните
технологии този процес отнема няколко часа и
се осъществява с попълването на няколко
формуляра и кликвания на мишката, без да се
налага да напускате офиса или да зависите от
доставчици и консултанти (Табл. 2). За бизнеса
в наши дни е от голяма важност обслужваща
дейност като ИТ да се извършва в рамките на
часове до няколко дни – това е особено критично за някой тип бизнеси, а на други им дава
конкурентно предимство. Възможността за
споделяне на ресурсите е едно от най-големите
предимства на облачния модел. Той из основи
променя ролята и значението на ИТ отдела в
компаниите, като те вече не се възприемат като рисков и генериращ проблеми елемент, а
като фактор гарантиращ устойчивост и стабилност [6].

Табл. 2. Необходимо време за изпълнение на основни ИТ задачи при традиционен и при облачен модел
Задача
Традиционен модел
Облачен модел
Поръчка на сървър
3 дни
< 1 час
Инсталиране на софтуер
5-10 дни
< 1 час
Конфигуриране на параметрите на мрежата
5-10 дни
< 1 час
Архивиране на операционна система
2 часа
½ час
Възстановяване на операционна система
2 часа
1 час
Обновяване на софтуера
2 часа
1 час
Динамично разпределяне на ресурсите
1 час
2 минути
Унифициране на параметрите на набор от услуги
10 минути
1 минута
Общо
14-24 дни
< 6 часа
Източник: IBM Inc. [8].

2.2. Намаляване на разходите
За да не изостанат от конкурентите си, компаниите са принудени да правят големи инвестиции в софтуер и хардуер, с надеждата те да
бъдат капитализирани в следващите 3-5 години.
Но често това не се случва. Направените инвестиции не винаги водят до желания резултат,
а компанията е изразходвала много ресурси за

дейности различни от основната й – това я отслабва и намалява нейната ефективност и конкурентоспособност. Благодарение на облачните
технологии бизнеса получава уникалната възможност да промени начина на инвестиране в
ИТ. Естественият преход от капиталови инвестиции към оперативни разходи намалява инвестиционния риск и прави новите технологии по-
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достъпни, а компаниите по-уверени в начинанията си [2].
Ключов елемент при облачните технологии е
принципът „плащаш, колкото потребяваш“ (Фиг.
2). Той е в синхрон с принципите на устойчивото развитие. При традиционните инвестиции в
ИТ, за да се постигне развитие днес, се плаща
висока цена в бъдеще време. При облачните
услуги цената, която се плаща съответства на
потребените услуги. По този начин компаниите
получават свободен капитал и ресурс, който
могат да инвестират в основната си дейност,
което, разбира се, е в полза на техните клиенти.
Освобождаването на този ресурс не е за сметка на качеството на ИТ, а напротив – услугите
в облака са не само в пъти по-качествени, а
също така достъпни по всяко време и от всякъде. При нужда от промяна загубите са минимални, защото компанията не е обвързана със
сериозни инвестиции, а ползването на услуги
може да бъде прекратено по всяко време [10].

Фиг. 2. Ползи от инвестициите във времето

2.3. Облачните технологии са екологични
Облачните технологии са начинът ИТ да станат по-отговорни към околната среда и поефективно да използват природните ресурси [1].
Презастраховайки се, мениджърите винаги осигуряват много свободни ресурси на техните
сървъри, мрежи и бази данни, за да са в състояние във всеки един момент да покрият нарасналите нужди на системата. Тези ресурси, макар и да не се използват, никога не се изключват и консумират огромни количества енергия
без да носят каквато и да е полза.
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Компаниите, предоставящи облачни услуги,
постигат енергийна ефективност, като полагат
огромни усилия да оползотворяват по възможно най-добрия начин управляваните от тях ресурси. Използваните от тях системи за контрол
на трафика и натоварването им позволяват
много прецизно да балансират между нуждите
на потребителите и работещите мощности във
всеки един момент. Възможността за споделяне
на ресурсите е едно от най-големите достойнства на облачните системи.
От направеното по поръчка на Microsoft изследване ясно се вижда, че услугите, предоставяни през облачни технологии, намаляват между 20% и 80% емисиите CO2 спрямо найефективните в това отношение решения, които
могат да си позволят само големите корпорации (повече от 10000 потребителя), докато при
общодостъпните решения ефективността е над
90% (Фиг. 3). Разликата е наистина впечатляваща на фона на постоянно нарастващите цени
на енергийните ресурси и доклади за достигане
на лимитите им.
Засега не се търси екологичния ефект от
прилагане на „облачните” технологии, но в
скоро време може да се окаже сред основните
фактори за устойчиво развитие. Например,
през 2020 г. се очаква годишното ниво на емисии CO2, генерирани от ИТ да достигне 15% от
общия обем емисии – 7,8 милиарда тона [17].
Изводи и препоръки
В днешния бързо променящ се свят облачните технологии не са отговорът на всичките ни
въпроси, но са сред основните фактори за постигане на Устойчиво развитие. Те изместват
фокуса от предоставянето на продукт (сървър,
софтуер или др.) към предоставянето на услуга.
Благодарение на това се постига по-добро ниво
на ИТ, като за това се използва в пъти помалко от и без това ограничените ни ресурси.
Облачните услуги са лесно достъпни и за ползването им не се изискват допълнителни познания. Предоставяните услуги осигуряват хомогенна среда за намиране на творчество, чието
развитие не е ограничено от хардуерни, софтуерни или мрежови изисквания. В облака лесно
и бързо може да се увеличи капацитета или да
се добавят технологии в движение, без да се
инвестира в нова инфраструктура, обучение на
служители, или лицензиране на нов софтуер.
Макар да са сравнително нова технология,
облачните системи са реализацията на един
дългогодишен стремеж за превръщане на ИТ в

ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Фиг. 3. Емисиите CO2, отделяни при доставянето по традиционен начин и чрез облачни технологии на три от
най-популярните услуги на Майкрософт [1]

полезна и достъпна услуга. Използването и налагането на облачни технологии може и да не е
на дневен ред за всички към настоящия момент,
но е технология, чието развитие трябва внимателно да се следи и да се има предвид за в бъдеще. Идеите, върху които е изграден модела
са основни за икономиката идеи, идващи от
индустрия дала на света компании като
Microsoft, Google, Apple, Facebook, и др., които буквално за месеци се превърнаха от студентски проект в най-големите корпорации на
нашето време.
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CLOUD COMPUTING – A FACTOR FOR SUSTAINABILITY
Miroslav Lessev
Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
Abstract
Recently it is a tendency for the companies to move towards the establishment of information systems (IS)
which are not just information’s containers, but powerful tools for doing business. IS provide competitive advantage and are able to change business processes, organizational structure and even the corporate culture of each
company. While nobody disputes the need for deployment of IS, in general the results are very disturbing. We
have witnessed a number of spectacular failures – according to statistics, more than half of the implementations
fail, which worsens the quality of services and leads to financial losses. You can find many pages written on how
to make the transitions "in the right way" and undoubtedly all these good practices should be followed, but they
treat the symptoms not the source of the problem. The real problem is the huge gap and the strong dependency
among different participants in the process. Cloud computing is a new vision about the needs of information technology (IT). It provides a comprehensive concept for building a homogeneous environment through services offered
in the cloud – software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS). In
the cloud the experts from all fields can focus on their tasks without being directly affected by the activities of
other participants. Then each user has access to the highest quality of required services and companies have the
opportunity for painless transition from capital costs into operating ones. This reduces the risk and transforms the
IT departments from one of the most vulnerable divisions to one of the foundations that ensure stability and sustainability.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ ПРИ ПОДПОМАГАНЕ
ВЗЕМАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ
Eвгени Генчев
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
Практическото прилагане на системи за подпомагане вземането на решения в областта на маркетинга в
България е все още в начален стадий, въпреки че академичните изследвания препоръчват използването на такива системи в продължение на години. Защо използването на компютърни модели е наложително? Причините
са много, но ще изтъкнем поне две: 1) маркетинговите мениджъри са изправени пред все по-голям обем информация при вземането на решения и е необходимо в ограничен лимит от време да извлекат тази, която би
допринесла за стратегическото развитие на фирмата; 2) пазарната динамика и управленските проблеми са
толкова различни, че е изключително трудно на мениджмънта да дава експертни решения във всяка ситуация.
Трябва да се има предвид, че не съществува един универсален софтуер (модел), който да обхваща цялото това
многообразие. Може да се твърди, че системата за подпомагане на решения би увеличила ефективността в
дадена насока (изготвяне на маркетингов план, прогнозиране на цените и др.). Настоящата публикация има за
цел да направи обзор на развитието на моделите за маркетингови решения, като акцентира на водещите автори
и методики в областта. Също така е проведен и сравнителен анализ на различните софтуерни продукти, в
сферата на маркетинговото планиране. Показани са основните приложения на съвременния софтуер в планирането и оценката на маркетинговата дейност.
Ключови думи: маркетингови решения, маркетингово планиране, компютърни системи, експертни системи,
сравнителен анализ.
Key words: marketing solutions, marketing planning, marketing decision models, decision support system,
comparative analysis.

Увод
Стратегическия маркетинг обхваща изучаване на организационни и междуорганизационни явления свързани с:
1. поведението на организации на пазара
и взаимодействията им с потребителите,
клиентите, конкурентите, в контекста
на създаване, комуникации и доставка
на продукти, при което прилага определена добавена стойност.
2. общите управленски
отговорности,
свързани с ролята на маркетинговата
функция в фирмата.
Маркетинговото планиране е част от стратегическото планиране на фирмата. Неговата
важност се базира и на факта, че стратегическите маркетингови решения могат да се
разглеждат като решения в сферата на маркеПериод
1960-1969

1970-1979

тинга, които имат много силно значение върху цялостните фирмени резултати [1].
Маркетинговите мениджъри са изправени
пред все по-голям обем информация при вземането на решения. Те трябва да извлекат
най-добрите ползи от многобройните информационни източници и да използват найстойностната част от нея при организиране на
фирменото планиране.
1. Периоди в развитието на маркетинговите
модели.
Виеренга прави обзор на развитието на моделите за маркетингови решения през последните 50 години, систематизирайки основните
подходи, и водещите автори в тази област [2].
Прегледът е обобщен в Табл. 1.

Табл. 1. Основни маркетингови
Доминиращи подходи
Микро-икономически подходи при решаването на маркетингови проблеми
Стохастичен модел
-

Економетрични модели
Системи за вземане на решения

модели
Водещи автори
Dorfman, R., P.O. Steiner. 1954
Massy, W.F., D.B. Montgomery, D.G.
Morrison. 1970
Clarke D.G. 1976
Little, J.D.C. 1979
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-

Мета анализ за влияние на инструментите
на маркетинговия микс

Asmus et al. (1984); Tellis (1988)

-

Конджоинт анализ
Модели за потребителски избор

-

Изкуствени невронни мрежи

-

Модели за управление връзките с клиентите

Green et al. (1981)
Chintagunta, P.K., D.C. Jain, N.J.
Vilcassim. 1991
Hruschka, H. 1993; West, P.M., P.L.
Brocket, L. Golden 1997.
Reinartz, W., J.S. Thomas, V. Kumar.
2005.

-

Модели за оценка стойността на клиентите

Reinartz, W.J., V. Kumar. 2000.

-

Модели на електронната търговия

Ansari, A., C.F. Mela. 2003

1980-1989

1990-1999

2000 до днес

Началото започва през 60-те години на миналия век с опита за оптимизиране на маркетинговия микс [3]. По-късно в разработките на
Енджъл и Уоршоу [4] започват да се употребяват и техниките на линейното програмиране.
През 70-те години или наричани още
„златното” десетилетие се появяват някои нови подходи, като стохастичните модели [5],
економетричните модели [6], както и първата
публикация за прилагането на помощни системи при вземането на решения [7]. Найголямо внимание през седемдесетте години е
отделено и на разработване на модели за оптимизиране на инструментите на маркетинговия микс (например модели за реклама, цена,
и лични продажби).
През 80-те години вече са проведени достатъчно голям брой емпирични изследвания,
за да се правят обобщения и това довежда до
мета-анализи [8, 9]. Появява се и първото
проучване с помощта на конджоинт анализа
[10].
Последната декада на миналия век се характеризира с притока на все по-голям обем
информация, навлизането на техники от изкуствен интелект и компютърни системи
(напр. изкуствени невронни мрежи), които могат да намерят закономерностите в големи
бази данни, и по този начин извеждат само
„екстракта”, необходим на мениждърите на
фирмата (data mining).
През първите години на 21 век се акцентира на модели за управление връзките с клиентите (Customer Relationship Management) [11],
разработена е теорията за оценка стойността
на клиентите (Customer lifetime value) [12],
както и моделите на електронната търговия
[13]. Най-важното промени през последните
години е, че всеки индивид се превръща в
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единица за анализ. Компаниите вече разполагат с огромна база данни с информация за
отделните потребители. Това дава началото и
на нови модели, например за спечелване на
нови и задържане на старите потребители.
Едно от най-бързо развиващо се направление са моделите за управление връзките с
клиентите. Днешните CRM представляват група от приложения, които се грижат за цялата
информация, свързана с клиентите, плюс база
данни, плюс бизнес анализ.
Необходимо е да уточним, че системите за
подпомагане на управленските решения могат
да бъдат прилагани както в различни подейност фирми, така и в различна област. Ние
ще анализираме, системите за подпомагане
на маркетинговите решения използвани за
планиране и оценка на маркетинговата дейност. Маркетинговото планиране може да се
приложи в различни по тип организации: в
сферата на производството, в сферата на услугите, при кооперативите. Според Заимова
[14], динамичните и бързо променящите се
пазарни условия могат да имат много посилен отрицателен ефект върху организациите, неразполагащи с достатъчно гъвкавост в
тактическите си решения.
В маркетинга, моделите за подпомагане
вземането на решения се използват за намиране на отговори на много въпроси [15]:
- Как въвеждането на нови продукти
(премахване на стари) би се отразило
на продажбите и печалбата на фирмата?
- Как отделните пазарни сегменти биха
реагирали на продуктови или ценови
промени;
- Коя комбинация от продуктови характеристики ще максимизира печалбата?

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ ПРИ ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВИ …

Какъв ефект върху обема на продажбите и печалбата ще окажат промени в
промоционния микс?
В тази насока има проведени няколко интересни изследвания. Бруген и кол. [15], провеждат интересно изследване за влиянието на
системите за подпомагане на управленските
решения върху фирмените резултати. Техните
резултати подкрепят тезата, че използването
на маркетингов софтуер води до поефективни решения, намалява времевия натиск за вземането им и също така стеснява
обхвата на точни стратегически действия от
страна на фирмата.
-

2. Сравнение между различните софтуерни
продукти.
Ние ще приемем определението дадено от
Лилиен и кол. [16], че управленските системи
за подпомагане на решения са „приложен
софтуер, който използва аналитични модели,
за да трансформира бизнес данни в числени и
графични доклади с цел подпомагане вземането на по-ефективни бизнес действия”.
В табл. 2 е представен анализ между найпопулярните софтуерни продукти в областта
на маркетинговото планиране.
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Х
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Х
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Х
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Анализ на пазара
и на маркетингов
план

Х
Х
33

Разработване на
маркетингови
стратегии

Х
Х
Х
50

Оптимизаране на
промационния
микс

Управление на
връзката с клиентите

Х
Х
Х
50

Сегментиране на
пазара

Тестване на нови
продукти

Marketing Portfolio Planner
Decision Analyst
Plan Magic Marketing
Sales and Marketing Pro
Marketing Analytics Planner
Marketing Portfolio Planner
Процент на прилагане на модула

Анализ и прогноза на продажбите

Програмен продукт/Модул

Рекламни проучвания

Табл. 2. Сравнителен анализ между софтуерни продукти в маркетинговото планиране

Х
Х
Х
50

Забележка: Х – означава, че програмния софтуер разполага с посочения модул.

Изводите, които можем да си направим от
анализа са следните:
а) Не съществува „универсален” софтуер,
който да може да покрие на 100% подпомагането на решенията в различните
области на маркетинговото планиране.
б) Най-често (съответно на 100 и на 67%)
програмните продукти, които сме анализирали съдържат модули за разработване на маркетингови стратегии и за
анализ и сегментиране на пазара, разработване на маркетингов план и анализ и прогноза на продажбите.
в) Системата, която обхваща най-голям
модули е „Decision Analyst” (общо 7 от
9).
Изводи и препоръки
Използването на маркетингови модели ще
бъде важна част от управленската практика в
много фирми в бъдеще. Качеството на използваните софтуерни продукти непрекъснато се
повишава, поради наличието на мащабни бази

данни и прилагане на най-новите методи за
оценка.
Потенциалът на маркетинговите софтуерни
продукти върху фирменото развитие е с такава важност, че може би въпросът, който трябва да бъде зададен е не дали една компания
може да си позволи да инвестира в тях, а обратния дали може да си позволи да не инвестира.
Изборът на компютърна система е сложна
процедура, зависи от множество фактори, но
при всички случаи повишава в голяма степен
точността на стратегическите решения, от които зависи бъдещето на фирмата.
За голямо съжаление, много компании въвеждат системи за подпомагане на управленските решения, без да имат предварително
визия и изградена стратегия. Често на тях се
гледа само като на софтуер, а не като на управленчески инструмент, който спомага за
изграждането и управлението на клиентно
ориентираната култура, бизнес стратегия, и
мениджърска философия на компанията. Като
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резултат скъпи и сложни системи с широка
функционалност се въвеждат с изключително
незадоволителни резултати.
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APPLICATION OF COMPUTER EXPERT SYSTEM IN SUPPORT OF MARKETING
DECISION MAKING
Evgeni Genchev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The practical implementation of systems for decision support in marketing in Bulgaria is still in its infancy, although academic research recommends the use of such systems for years. Why the use of computer models necessary? There are many reasons, but will highlight at least two: 1) Marketing managers are faced with an increasing amount of information in decision making. There is a limited time limit to obtain information that would contribute to the strategic development of the company; 2) Market dynamics and management problems are so different that it is extremely difficult for management to provide expert solutions in every situation. It should be borne in
mind that there is not universal software (model), which covers all this diversity. It can be argued that the system
for decision support would increase efficiency in some direction (preparation of marketing plan, forecasting price,
etc.). This publication aims to make an overview of the development of models for marketing decisions, focusing
on methodologies and leading authors in the field. Also is conducted a comparative analysis of various software
products in the field of marketing planning. Below are the main applications of modern software design and
evaluation of marketing activities.
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Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
Резюме
Управлението на ИТ услуги (IT Service Management – ITSM) е философия в управлението на ИТ. Тя очертава ключовите цели и дейности за различните процеси, играещи роля в доставката и управлението на ИТ услуги. Основен фокус при определянето, управлението и предоставянето на ИТ услуги е да се работи в максимална полза на бизнеса на организацията и стремеж към задоволяване целите и нуждите на клиента. Библиотеката за ИТ инфраструктура (Information Technology Infrastructure Library - ITIL) е публична методология, която
описва най-добрите практики за управление на ИТ услуги. Библиотеката на ITIL съдържа набор от правила,
независими от производителите, които описват един систематичен подход за въвеждане, изпълнение и управление на ИТ и техните услуги. ITIL дефинира процеси, функции, роли, отговорности и градивни елементи, които формират базата за ефективно и ефикасно използване на ИТ. ITIL се състои от две части: същината на библиотеката и допълващо ръководство към библиотеката. Последното издание (ITIL версия 3) е разширено и използва цялостен подход към жизнения цикъл на услугите. Петте публикации, от които се състои същината на
библиотеката са: Стратегия за услуги (SS), Дизайн на услугите (SD), Преход на услугите (ST), Функциониране
на услугите (SO), Непрестанно подобрение на услугите. Съществуват няколко различни подхода при имплементирането на ITIL, използвани от организациите: подход с един процес, подход с няколко процеса, подход с
всички процеси.
Ключови думи: Облачни технологии, Информационни услуги, Управление на информационни услуги, Библиотека за информационна инфраструктура.
Key words: Cloud Computing, IT services, IT Service Management, IT Infrastructure Library.

Увод
Развиващите се с бързо темпо информационни технологии и информационни услуги, заемат все по-голяма и значима роля в света на
съвременните бизнес организации. Днес не
можем да си представим нормално протичане
на бизнес процеси без подкрепата на информационни технологии. Увеличаващия се обем на
информация и разнообразието от изисквания се
нуждаят от правилното управление и подкрепа
на информационните услуги, a това може да се
овладее единствено с подобрения в управлението на информационните технологии (ИТ).
Управлението на ИТ услуги (IT Service
Management – ITSM) е философия в управлението на ИТ. Тя очертава ключовите цели и
дейности за различните процеси, играещи роля
в доставката и управлението на ИТ услуги. Основен фокус при определянето, управлението и
предоставянето на ИТ услуги е да се работи в
максимална полза на бизнеса на организацията,
и стремеж към задоволяване целите и нуждите
на клиента.
ITSM стои в преднамерен контраст с технологично ориентираните подходи за управление
на ИТ и е изцяло насочен към възприятието на
крайния потребител (клиента) за приноса на
информационните технологии за успеха на
бизнеса.

1. Ползи за крайния клиент
ИТ инвестициите трябва да повишават ефективността и да носят растеж. Управляваните
услуги опростяват оперативните и инвестиционни проблеми чрез доставяне на ИТ инфраструктури и приложения като напълно администрирани услуги.
- Предсказуеми разходи – управляваните и
хостинг услугите обикновено се заплащат
на месечна база или на база на използването с малки или никакви предварителни разходи. Това означава, че вместо да се правят значителни първоначални капиталови
инвестиции, технологиите или услугите се
купуват като съществуващи оперативни
разходи.
- Намалени общи разходи – ползите от управляваните услуги произлизат от икономиите от мащаба, които един доставчикът на
услуги може да постигне. Чрез споделяне
на ресурсите нужни, за да се постигне достатъчна сигурност, наблюдение, тестване и
надеждност сред много клиенти, доставчикът на услуги може да постигне значителни
намаления на разходите.
- Достъп до най-добрите технологии – управляваните услуги позволяват на предприятията да се възползват от най-новите и най-
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-

-

-

добрите технологии, без да правят никакви
първоначални разноски. Доставчиците на
управлявани услуги доставят напреднали
приложения и хардуер.
Таксуване според използването – при традиционния модел организациите трябва да
поръчат и заплатят технологията, за да достигнат върхово представяне, вместо да
покриват средните изисквания на техните
клиенти. При модела на управлявани услуги, организациите плащат за действително,
вместо за максимално ползване.
Достъп до нови приложения – вътрешното
изграждане на ИТ системи, мрежи или контакт центрове може да бъде твърде скъпо
за организации, които не могат да се възползват от икономиите от мащаба или от
отстъпките за големи количества. Поради
факта, че много приложения могат да бъдат
доставени като управлявана услуга с много
по-ниска цена, поръчването им по този
начин може да даде на организациите
достъп до приложения, които
не биха
могли да си позволят в други условия.
Други ползи – управляваните услуги
повишават
основните
компетенции
и
техническите умения на доставчика на
управлявани услуги, тъй като 24х7х365 ИТ
екип за управляване, администриране и
поддържане на всекидневните операции на
най-усъвършенстваните и най-модерните
ИТ инфраструктури е на разположение на
клиентите. Доставчиците на управлявани
услуги поемат отговорност за оперативния
риск за покриване на изискванията за представяне и инвестиции в ИТ оборудване.

2. Стандарти и методологии за управление на
ИТ услуги
Поради бързо нарастващата зависимост на
бизнеса от информационните технологии, качеството на информационните услуги е подложено на все по-стриктни вътрешни и външни
изисквания. Ролята на стандартите става все
по-значима и методологии с „най-добрите практики” спомагат за развитието на управленски
системи, които да покрият тези изисквания.
Съществуват редица рамки, модели и стандарти подпомагащи планирането в организациите,
разработването и управлението на ИТ услуги.
Сред тях могат да бъдат изложени: ITIL,
ISO/IEC 20000, CMMI®, COBIT®, PRINCE2®,
PMBOK®, eTOM®, Six Sigma™ и други.
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Целта на тяхното въвеждане е да се подобри
ефективността, и да се контролират инвестициите в ИТ организациите. Допълнителни причини
за тяхното въвеждане са търсенето на по-добро
управление на качеството и надеждността на
информационните технологии и тяхното обслужване в отговор на увеличаване на правни и
договорни изисквания, както и необходимостта
от оптимизиране на стандартизираните подходи.
ISO/IEC 20000 е първия международен
стандарт за управление на ИТ услуги, разработен през 2005 год.
CMMI (Capability Maturity Model Integration)
е метод, който първоначално е бил предназначен да се оцени качеството на процеса на разработка на софтуер, но по-късно се превръща
в полезен метод в областта на подобряването
на бизнес процеси.
COBIT (Control Objectives for IT and Related
Technology) определя около 300 цели на управление, които включват планиране и организация, придобиване и внедряване, предоставяне
и поддръжка, както и мониторинг и оценка.
PRINCE2
(Projects
in
Controlled
Environments) е метод на управление на проекти, разработени от OGC (англ. Office of
Government Commerce).
PMBOK (Project Management Body of
Knowledge), представен през 1987 г., от Института по мениджмънт проекти (Project
Management Institute, PMI), съдържа препоръки
и насоки за управлението на всички видове
проекти.
eTOM (enhanced Telecom Operations Map) е
широко разпространен стандарт в управлението на бизнес процесите в сектора на телекомуникациите, разработени от TM Forum.
Six Sigma е бизнес мениджмънт стратегия
развита през 1986 год. от Моторола, САЩ.
Представлява статистически метод за подобряване на качеството на процесите от гледна точка на потребителите, чрез определяне на нива
на обслужване и измерване на отклоненията от
тях.
3. Библиотека за ИТ инфраструктура (ITIL)
ITIL (Information Technology Infrastructure
Library) е публична методология, която описва
най-добрите практики за управление на ИТ услуги. Библиотеката на ITIL съдържа набор от
правила, независими от производителите, които
описват един систематичен подход за въвеждане, изпълнение и управление на ИТ и техните
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услуги. ITIL дефинира процеси, функции, роли,
отговорности и градивни елементи, които формират базата за ефективно и ефикасно използване на ИТ. ITIL осигурява рамка, основа за
ръководене на информационни технологии и
ИТ услуги с фокус върху непрекъснатото им
наблюдение и подобрение на качеството, както
от гледна точка на бизнеса, така и от гледна
точка на клиента. Някои от ключовите ползи за
организациите, които възприемат тези процеси
и техники са:
- Подобрена потребителска удовлетвореност;
- Подобрени нива на достъпност на услугите;
- Финансови спестявания от оптимизираното използване на време и ресурси;
- Подобрено време за представяне на пазара на услуги и продукти;
- Подобрено взимане на решения и оптимизиран риск.
ITIL е разработенa в края на 80-те години от
английския Център за Правителствена Търговия
за оптимизация на ИТ услугите в публичната
администрация. Състои се от 31 книги покриващи всички аспекти на доставянето на услуги.
Тази първоначална версия е преработена и заменена със седем, по-тясно свързани и последователни книги, обединени в цялостна методология, публикувана под формата на втора
версия на ITIL (version 2 – v2) между 2000 г. и
2004 г.
През 2007 ITIL v2 е заместена с подобрена
и консолидирана трета версия на ITIL (ITIL v3),
състояща се от пет базови публикации покриващи жизнения цикъл на услугите, заедно с
книга за официално представяне. Петте базови
книги покриват всеки етап от жизнения цикъл
на услугите, от първоначално дефиниране и
анализ на бизнес изискванията в „Стратегия на
услугите” и „Проектиране на услугите”, през
внедряването в жива среда в „Преход на услугите”, до действителната експлоатация и усъвършенстване на услугите в „Експлоатация на
услугите” и „Постоянно усъвършенстване на
услугите”.
4. Стратегия на услугите (Service Strategy)
„Стратегия на услугите” стои в центъра на
жизнения цикъл на услугите и включва следните три процеса:
- Управление
на
финансите
(Financial
Management): покрива функциите и процесите, които отговарят за управлението на

-

-

изискванията за таксуване, счетоводство и
планиране на бюджета на доставчика на ИТ
услуги;
Управление на портфолиото от услуги
(Service Portfolio Management): включва
проактивно управление на инвестициите
през жизнения цикъл на услугите, включително услугите в етап на концептуанло дефиниране, дизайн и преход, както и услугите в действие;
Управление
на
търсенето
(Demand
Management): целта на процеса „управление на търсенето” е да разбере и да повлияе на клиентското търсене и потребление
на услуги и след това да осигури капацитет
да се покрие това търсене.

5. Проектиране на услугите (Service Design)
Целта на публикацията „Проектиране на услугите” е да създаде подходящи и иновативни
ИТ услуги, включително тяхната архитектура,
процеси, политики и документация. Процесите
са:
- Управление на каталозите с услуги (Service
Catalogue Management): целта му е да осигури единен, консолидиран и цялостен източник на информация за всички договорени услуги, който е публикуван на достъпно
място за официално упълномощените потребители;
- Управление на нивото на услугите (Service
Level Management): този процес договаря,
предоговаря и документира подходящи желани нива за качество на представяне на ИТ
услугите между доставчика на услуги и
бизнеса. Основната информация, която
процеса осигурява включва договори за нивото на услугата (Service Level Agreement),
вътрешно фирмени договори (Operational
Level Agreement) и други поддържащи договори;
- Управление
на
капацитета
(Capacity
Management): отговорен за дефиниране,
дизайн, наблюдение и контрол на всички
параметри, свързани с необходимостта от
капацитет на услугите и ресурсите;
- Управление на достъпността (Availability
Management): целта на процеса е да следи
за поставените цели по отношение на достъпността; т.е. да осигури механизми за
измерване на действителните нива на достъпност и да следи, че те достигат поставените цели;
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Управление на непрекъснатостта на услугите (IT Service Continuity Management): процесът е отговорен за намаляване риска от
цялостен срив в доставянето на услуги и
създаване на план за възстановяване от
бедствия, който е съобразен с плана за
непрекъснатост на бизнеса на компанията;
Управление на информационната сигурност
(Information Security Management): отговаря за дефиниране на политиките за сигурност в компанията и следи за спазването
им;
Управление на връзките с доставчиците
(Supplier Management): Процес, отговорен
за комуникацията с външни доставчици.
Следи договорите както и за тяхното изпълнение и подновяване.

6. Преход на услугите (Service Transition)
Ролята на „Преход на услугите” е да пренесе услугите нужни на бизнеса в работна среда.
Процесите използвани през целия жизнен цикъл
са:
- Управление
на
промените
(Change
Management): процесът се грижи промените да са записани, планирани, оценени,
одобрени, приоритизирани, тествани, внедрени, документирани и контролирани. Основни понятия:
а) Промяна – всяко добавяне, модификация или махане на одобрена, планирана
или поддържана услуга или компонент
на услуга и свързаната документация;
б) Заявка за промяна – формално предложение за промяна.
- Управление на конфигурациите и активите
(Service
Asset
and
Configuration
Management): осигурява точна информация
и контрол за всички активи (хардуер, софтуер, услуги и т.н.) и връзките между тях.
Целта му да идентифицира, контролира и
отчита всички активи и конфигурационни
единици, предпазвайки и осигурявайки тяхната цялост през целия жизнен цикъл. „Управление на конфигурациите” предлага някои основни за ITIL определения:
а) Система на „управление на конфигурациите”/база данни на „управление на
конфигурациите” (Configuration Management System/Configura-tion Management Database) – база данни съдържаща информация за всички конфигурационни единици в управляваната среда и връзките между тях;
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б) Конфигурационна
единица
(Configuration Item) – компонент от инфраструктурата. Най-вече това включва хардуер, софтуер и свързаната с тях документация. Може и да бъде също и договор за нивото на поддръжка, процедура
или всякаква друга единица.
Управление
на
знанието
(Knowledge
Management): грижи се, за това потребителите да има достъп до необходимото им
знание в правилното време;
Управление на версиите и внедряването им
(Release and Deployment Management):
внедрява промените във версиите с оптимизирана скорост, риск и цена и осигурява
последователно и подходящо имплементиране на услугите.

7. Експлоатация на услугите (Service Operation)
Тази публикация дава препоръки за постигане на ефективна и ефикасна доставка и поддръжка на услугите с цел да се осигурят ползи
за клиента и за доставчика. Стратегическите
цели на доставчика са осъществени на практика в „Експлоатация на услугите”. Това е етапът
от жизнения цикъл, в който услугите носят
стойност за бизнеса. Процесите в „Експлоатация на услугите” са:
- Управление
на
събитията
(Event
Management): едно събитие може да показва, че нещо не функционира правилно, водейки до отварянето на инцидент. Събитията може също да показват нормална дейност или необходимост от рутинна намеса,
като например смяна на твърд диск на сървър.
- Управление
на
инцидентите
(Incident
Management): Целта на „управление на инцидентите” е да възстанови нормалната работа на услугите колкото е възможно поскоро и да намали до минимум неблагоприятния ефект върху работата на бизнеса,
без да се интересува от причините породили инцидента. Основни понятия: Инцидент –
всяко не планирано прекъсване на услуга
или намаление в качеството на услугата.
Повреда на конфигурационна единица, която все още не е повлияла на услугите, също е инцидент.
- Изпълнение
на
заявките
(Request
Fulfillment): целта на този процес е да даде
възможност на крайните потребители да
изискват и получават стандартни услуги, да
се доставят тези услуги, да се осигурява

УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ (ITSM) И БИБЛИОТЕКА ЗА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА (ITIL)

информация на потребители и клиенти за
услугите и процедурите за доставянето им,
да се помага с обща информация, оплаквания от страна на клиентите и коментари.
Основни понятия: Заявка за услуга – заявка
от потребител за информация или съвет, за
стандартна промяна или достъп до услуга.
- Управление
на
достъпа
(Access
Management): Целта на този процес е да
осигури права на потребителите на дадена
услуга или група от услуги, докато предотвратява достъп от неоторизирани потребители;
- Управление
на
проблемите
(Problem
Management): Главните цели на процеса
„управление на проблемите” са да се предотвратят проблеми и произтичащите от тях
инциденти, да се елиминират повтарящи се
инциденти и да се намали влиянието на инциденти, които не могат да бъдат предотвратени. „Управление на проблемите”
включва диагностициране на причините за
инциденти, определяне на крайно решение
и контролиране на внедряването на решението. Основни понятия:
а) Проблем – причината за един или повече инциденти;
б) Известна грешка (Known Error) – проблем, чиято причина е ясна и документирана и за него има заобиколно решение;
в) Заобиколно решение (Workaround) –
намаляване или елиминиране на влиянието на инцидент или проблем, за който все още няма крайно решение.
Функциите в „експлоатация на услугите”
включват:
- Център за обслужване (Service Desk): осигурява единна точка за контакт за всички
крайни потребители. Центърът за обслужване обикновено записва всички инциденти,
заявки за услуги и заявки за достъп, и осигурява интерфейс към всички други процеси и дейности в „Експлоатация на услугите”;
- Техническо
управление
(Technical
Management): Грижи се за ежедневните
дейности, необходими за управлението на
ИТ инфраструктурата;
- Управление на приложенията (Application
Management): Отговоря за управлението на
приложенията през жизнения цикъл на услугите;

-

Управление на ИТ експлоатацията (IT
Operations Management): Отговаря за стабилността на услугите, както и за подобряване на тяхното качество.

8. Постоянно усъвършенстване на услугите
(Continuous Service Improvement)
„Постоянно усъвършенстване на услугите”
се занимава с постоянното оценяване и подобряване на качеството на услугите и цялостната
зрялост на жизнения цикъл на услугите и прилежащите му процеси. Основните процеси и
дейности са:
- Процес по усъвършенстването (7-Step
Improvement Process): покрива всички
стъпки нужни да се съберат важни данни,
да се анализират тези данни, да се открият
тенденции и проблеми, да се представи тази информация за приоритизиране, договаряне и внедряване на подобрения;
- Измерване
на
услугите
(Service
Measurement): дефинира и събира нужните
метрики и данни, поддържа отчитането и
интерпретирането на тези данни;
- Отчитане на услугите (Service Reporting):
по време на ежедневната доставка на услуги се събира значително количество информация, но само малка част от нея има
значение за бизнеса.
9. Имплементиране на ITIL
Практиката показва, че пълното имплементиране на всички ITIL процеси отнема години.
Съществуват няколко различни подхода при
имплементирането на ITIL, използвани от организациите:
- Подход с един процес – имплементиране, разработване или подобряване на
един процес в определен момент;
- Подход с няколко процеса - имплементиране, разработване или подобряване
на няколко процеса едновременно;
- Подход с всички процеси – разработване
или подобряване на всички процеси едновременно.
Всички процеси са взаимосвързани по някакъв начин, понякога са напълно зависими един
от друг. Примерни практически съвети при
внедряването на ITIL са:
- не е практично да са имплементира база
данни на управлението на конфигурациите (CMDB) без процес по „управление
на промените” – данните ще остареят
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бързо и ще се извършват неконтролирани промени;
не е подходящо да се таксуват ИТ услугите като част от общия процес „управление на финансите” без да има направени договори за нивото на услугата
(SLA), които да дефинират какви услуги
се доставят за тези такси;
не е възможно да се извършват дейностите в „управление на проблемите” без
точен и цялостен процес „управление на
инцидентите”.

Изводи и препоръки
Основната сила на ITIL е, че тази методология е единствената универсално приета практика за внедряването на управление на ИТ услугите. За разлика от много други методологии,
архитектури и стандарти, ITIL е единствената,
която предлага всеобхватни препоръки за това
как процесите за управление на услугите могат
да бъдат имплементирани в една организация.
Най-значимите силни страни на ITIL са:
- Проста и гъвкава структура;
- Подход съставен от процеси, скалируем
и приложим към организации с всякаква
големина;
- Обхватът и дълбочината на опита и знанията вложени в препоръките;
- Ползите за бизнеса, произлезли от възприемането и имплементирането на ITIL;
- Световното, универсално възприемане
на ITIL практиките;
- Броят на приложенията и системите,
произведени да поддържат внедряването
на ITIL-базирани решения;

Множеството публикации на тема ITIL и
имплементирането на практиките.
Необходимо е да се внимава при имплементирането на ITIL в дадена организация. Лесно е
да се гледа на ITIL като обемист и бюрократичен подход и като резултат да се имплементират процеси, които забраняват промени, вместо да ги улесняват. При имплементиране трябва да се помни мотото „възприеми и адаптирай”. Тогава ITIL осигурява идеални насоки и
методи, с които доставчикът на услуги може да
изработи и имплементира уникални и подходящи процеси за собствената си специфична ситуация.
-
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IT SERVICE MANAGEMENT (ITSM) AND IT INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL)
Krassimira Shvertner, Hristian Mechkov
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
Abstract
Information Technology Service Management (ITSM) is a philosophy in the management of IT. It outlines key
goals and activities of the different processes that play a role in the delivery and management of IT services. The
main focus of the definition, management and delivery of IT services to work in the maximum benefit of the business organization. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is a public methodology that describes best
practices for managing IT services. ITIL library contains a set of rules, independent producers, which describe a
systematic approach, implementation and management of IT and their services. ITIL defines the processes, functions, roles, responsibilities and building blocks that form the basis for effective and efficient use of IT. ITIL consists of two parts: the core of the library and supplementary guidance to the library. The latest edition (ITIL Version 3) is extended using an approach to service lifecycle. Five publications that make up the core of the library
are: Strategy for Service (SS), Service Design (SD), Service Transition (ST), Service Operation (SO), Continuous
Service Improvement (CSI). There are several different approaches to implement by ITIL, used by organizations: an
approach with a process approach with several processes, approach to all processes.
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ИНТЕРНЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СРЕДАТА WEB 2.0
Георги Тодоров
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
В хронологичен аспект Web е статичният уебсайт. Той води началото си от 1991г. след публикуването на
проектът World Wide Web. По това време Интернет е представлявал механичен сбор от информационни сайтове. Динамичните сайтове от времето на .com се водят Web 1.5. Web 2.0 представлява платформа за Web
приложения. С други думи мрежата се превръща в универсална операционна система. Web 2.0 приложенията
ще въврвят не под Windows, не под Linux, а в Web браузър през Интернет. Не случайно анализаторите разглеждат Google, с разработването на универсалната Web 2.0 версия Google Wave като най-големия конкурент
на Microsoft. Тази AIO (All In One) версия на Web 2.0 ще съчетава в себе си поща, текстообработваща програма, мрежа за социални контакти и др. Web 2.0 революцията има три основни фундаментални характеристики: количествено натрупване на технологии, създаване на системи за споделяне на потребителско генерирано
съдържание и добри възможности за Web предприемачите.
Ключови думи: Интернет, реклама, WEB, сайтове.
Key words: Internet, advertisement, Web, sites.

Увод
Корените на Интернет могат да се открият
още през 60-те години на XX век, когато Съединените щати финансират изследователски
проекти на различни военни институции, целящи изграждането на устойчиви разпръснати
компютърни мрежи [1]. Масово разпространение Интернет получава след 6 август 1991г.,
когато е публикуван проектът World Wide Web.
С това започва бързо нарастване популярността на Интернет сред обикновените хора. В края
на 1991г. са разработени основните компоненти на World Wide Web - мрежовия протокол
HTTP, маркиращия език HTML, първия уеб
браузър World Wide Web и първия уеб сървър
CERN httpd. Това дава възможност за разработване и използване на статичния Web сайт,
като хипертекстов документ. При този сайт
всяка страница от сайта се изгражда сама за
себе си. Тя представлява самостоятелен HTML
файл, в който се съдържат всички елементи от
страницата - както дизайнът, така и съдържанието на самата страница. Когато посетител
кликне върху URL адреса на тази страница,
сървърът директно я изпраща за разглеждане
към браузъра на посетителя [2]. По това време
и Интернет представлява механичен сбор от
статични Web сайтове. С относително бързи
темпове статичния Web сайт навлиза в бизнеса.
Заражда се електронната търговия, която се
превръща в абсолютна необходимост за оставане на всяка фирма в бизнеса. Под влиянието
на статичния Web сайт се появява Интернет

маркетингът, който и до днес се използва успоредно с класическия маркетинг.
Web, като първа стъпка в еволюцията на
хипертекстовите документи би могъл да се
нарече Web 1.0, като следствие от наименованията присъдени на последващите еволюционни
стъпки при хипертекстовите документи. Той
притежава своите сериозни предимства: Статичния сайт позволява практически пълна свобода при създаването на дизайн, съобразен с
всякакви изисквания от страна на клиента. Web
1.0 позволява по-добро SEO (Search Engine
Optimization) за търсещи машини на всяка отделна страница, което може драстично да подобри класирането на сайта в Google и други
търсещи машини. Поради липса на сървърна
обработка и връзка с база данни, една статична
страница се зарежда с до 60% по-бързо от
последващо възникналия динамичен Web 1.5.
Тъй като, статичният сайт първоначално се
изгражда на локален компютър и в последствие
се „качва” на сървър собственикът на сайта
постоянно разполага с актуално резервно копие за възстановяване в случай на сървърен
срив или пробив. При статичния сайт не липсват и отрицателни черти, като: по-трудна актуализация, по-трудно създаване на сложни функционалности от типа сортирания и филтрирания и липса на система за управление на съдържанието [3].
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1. Същност на Web еволюцията
1.1. Динамичният Web сайт
Недостатъците на статичния Web сайт и найвече трудната промяна на вече създаденото му
съдържание водят до създаването на динамичния Web сайт. В специализираната литература
съществуват противоречиви данни за точната
година на възникването му. Сайтове като
www.digital.bg/novini/ свързват възникването
на динамичния Web сайт с времето на .com и
го определят като Web 1.5 по хронология на
възникване. Началото на този дот ком наречен
„балон” започва още през 1995г. след предлагането на акциите на софтуерната фирма
Netscape. „Дефиницията за балон включва прекалено много средства, отделени за снабдяване
с активи, увеличено производство на тези активи, последвано от потребността да бъде намерен по-голям наивник, който да ги купи.” [4].
Предимствата на динамичния пред статичния
Web сайт са: системата за управление на съдържанието, която позволява на обучено лице
от фирмата собственик да актуализира и допълва съдържанието на сайта без намеса на
уебдизайнери, както и възможността за създаване на повече активни функционалности от
тип сортирания на продукти, търсене и филтриране по даден признак и др. Всички тези предимства привличат множество бизнесмени и
интернет предприемачи. През 1999 г. прокламираните предимства на динамичния Web сайт
водят до крайна фаза на дот-ком балона, при
който голям брой нововъзникнали предприятия
привличат значителни капитали към дейности,
свързани с разрастващия се World Wide Web,
но много от тях не оправдават направените
инвестиции [5].
1.2. Web 2.0 характеристики
След 2002 година достъпът до високоскоростен Интернет бързо нараства и се утвърждават успешни бизнес модели, базирани на
World Wide Web, като тези на Google, eBay и
Amazon. com. През следващите години възникват масови социални мрежи като MySpace и
Facebook. Масово се разпространяват форми
за споделяне на съдържание като блоговете,
или системи, при които съдържанието се създава и поддържа от самите потребители, като
Уикипедия. Този нов модел за обмен на информация между множество индивидуални
потребители често се описва с понятието Web
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2.0. Това понятие е създадено от O'Reilly Media
през 2004 г., а компанията е съсредоточена
основно в издателската дейност. Понятието
Web 2.0 е събирателно и се отнася до така
нареченото второ поколение на Web базирани
услуги като блогове, мрежи за социални контакти, уикита, инструменти за комуникация, за
които онлайн сътрудничеството, съвместната
работа и обмена на информация между потребителите са от голямо значение. O Reilly Media
използвали фразата като заглавие за серия от
конференции, и оттогава тя е широко взаимствана и възприета [7].
Концепцията за Web 2.0 се ражда на съвместен мозъчен щурм на издателството O'Reilly
Media и компанията MediaLive International.
Анализирайки най-успешните проекти на статичните и динамичните web сайтове и найинтересните нови приложения, присъстващите
правят опит да определят основните принципи
на Web 2.0. Би могло да се твърди, че ключовите идеи на Web 2.0 се заключават в новите
сервизни функции, които се предоставят на
потребителите, характеристиките на Web 2.0 и
всичко това оформя стратегическото позициониране на Web 2.0 като платформа и потребителското позициониране.
Тези ключови моменти от концепцията за
Web 2.0 са описани на фиг. 1 [6].
Концепцията показана на тази фигура
включва всички новости от гледна точка на
натрупване на технологии във вид на сервизни
функции, както и свободата на действие и контрол на данните предоставени на потребителя,
което всъщност би могло да се твърди, че са
положителните страни на Web 2.0 превъзхождащи статичния и динамичния Web сайт.
Различията в характеристиките между Web
1.0 и Web 2.0 са дадени в табл. 1.
Табл. 1. Сравнение Web 1.0 и Web 2.0
Характеристики
Web 1.0
Web 2.0
Формат
Четене
Писане
Единица контент
Страница
Запис
Разглеждане чрез
Браузър
RSS, браузър
Архитектура
Клиент сървър
Web сервизи
Контента се
От програмисти
От всеки
създава
Източник: [http://tuj.asenevtsi.com/EL09/EL58.htm.].

ИНТЕРНЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СРЕДАТА WEB 2.0

Web сервизни функции
Google AdSense
Wikipedia
Сервиз достигащ до „дългата опашка”
Радикалното доверие
Blog
BitTorrent
PageRank, eBay, Amazon
Взаимодействие, а не публикация
Радикална децентрализация
Потребителят, като участник
Gmail, Google Maps, AJAX
FLLckr del.icio.us
Разширени възможности за потребителите
Тагове
Стратегическо позициониране
Web като платформа

Потребителско позициониране
Вие контролирате собствените данни

Ключови разлики
Услуга, а не приложения
Архитектура на взаимодействия
Настройка към източници на данни и трансформация
на данни

Евтина мащабируемост
Използване на колективен разум

Характеристики на Web 2.0
Крайни обстоятелства: поведението на потребителя не е предопределено
Право на преправяне
Програмите са толкова по-добри, колкото повече хора ги използват
Приложения, изградени от тухли
Разширени възможности за потребителите
Безкрайна бета версия
„Дълга опашка”
Доверие към потребителите
Отношения, а не технологии
Източник: http://tuj.asenevtsi.com/EL09/EL58.htm.

Фиг. 1. Ключови моменти от концепцията Web 2.0

Положителните страни от тази нова еволюционна стъпка от сайт развитието в Интернет
са съпътствани и от нови свойства на услугите
на Web 2.0:
- Контентът се създава от потребителите;
- Тагове (ключови думи) се присвояват на
всеки контент (текст, фотоснимки, видео) за сортиране и групиране;
- Контентът може да се получи във вид на
rss/atom поток, т.е. да се разглеждат
заглавията и по тях да се прави избор,
кое си заслужава да бъде разгледано и
кое не.
- Използване на технология AJAX, т.е.
обновяването на страницата в браузъра
се извършва по части - интересуващи
потребителя.
- За повечето операции на потребителя е
необходим само браузър - всички приложения работят в браузъра, а данните
се съхраняват в мрежата.
Наред с положителните страни на Web
2.0 не би могло да се подминат и отрицателните такива:

При използване на технологиите Web
2.0, потребителите стават арендатори на
съответния сервиз, което създава определени зависимости:
а) Зависимост от наличие на постоянна
канекция - изчезва връзката, а с нея
и съответната услуга;
б) Зависимост на качеството на предлаганите услуги от качеството на работа на много компании;
- Уязвимост на конфиденциалността на
данните, съхраняване на външни сървъри.
В специализираната литература съществува
много и разнообразна информация за Web 2.0,
но не и единно определение по този феномен.
Тим О' Райли се опитва да обобщи, като казва,
че „Web 2.0 няма ясни граници. Това по-скоро
е център на притегляне. Вие може да си представите Web 2.0 като множество правила и
практически решения. Те са обединени в някакво подобие на слънчева система, състояща се
от възли, всеки от които е построен с отчитане
на някои от всички описани правила и се намира на определена дистанция от центъра”. Спо-
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ред автора на статията би могло да се направи
опит за следното определение:
Web 2.0 е съвкупност от услуги предоставяни от блогове, социални мрежи и уйкита,
които посредством софтуерни технологии дават възможност за споделяне на потребителско
и предложителско генерирано съдържание в
Интернет.
От така направения опит за авторово определение би могло да се очертаят два основни
елемента на Web 2.0:
- Сайтове предоставящи услуги във вид на
възможности за споделяне на генерирано съдържание.
- Софтуерни технологии директно осъществяващи споделянето на генерирано
съдържание.
Към сайтовете предоставящи услуги във вид
на възможности за споделяне на потребителско
и предложителско генерирано съдържание спадат:
Блог - това е Web страница, състояща се от
кратки параграфи с мнения, информация, лични записи в дневници или линкове, наречени
накратко постове (потребителско генерирано
съдържание на информация). Постовете обикновено са подредени в хронологичен вид, като
най-скоро публикуваните се намират найотгоре на страницата на първо място. Повечето
от блоговете позволяват на своите посетители
да оставят своето мнение по постовете.
Социална мрежа - Web сайт осъществяващ
мрежа от социални контакти сформираща се
на база сродимост на отношения по идеи, виждания, традиции, финансови отношения, хипервръзки на приятелска основа и др.
Уйки - мрежова технология за организиране
на свързани помежду си Web страници, всяка
от които може да бъде посетена и редактирана
от потребителите, които имат права и достъп
по всяко време. Историята и всички версии на
страниците се запазват. Последната версия има
най-висок приоритет.
Към основните софтуерните технологии директно осъществяващи споделяне на генерирано съдържание спадат:
Тагът - йерархична ключова дума или термин, отнасящ се към даден дигитален обект.
Тагът е вид метаданни, които помагат да се
опише даден елемент и позволяват той да бъде
открит отново при търсене в Интернет.
RSS - фамилия от Web формати, за публикуване на често актуализирано съдържание
като публикации, заглавия на новини в стандар118

тизирани формати. Този документ съдържа или
резюме на съдържанието на асоциирания сайт
или пълния му текст.
AJAX - технология за обновяване на страницата в браузъра на части интересуващи потребителя.
SOAP - представлява сложен Web сервиз с
основна цел да позволи различни системи да
обменят информация, без да се съобразяват с
технически особености на различните протоколи, под които са направени. Структурата на
SOAP е базирана изцяло на XML.
2. Основни направления на Web 2.0
2.1 Представители и икономически трендове
Най-типични представители за Web 2.0 приложения са социалните мрежи Twitter и
Facebook. Те натрупват огромни капитали за
кратко време и се превръщат в основни конкуренти на пазара на софтуерни продукти, като
конкурират по приходи и услуги гиганти като
Microsoft. За пример може да вземем найизвестната социална мрежа Facebook, като
проследим в най-общи линии зараждането, развитието и настоящата й капитализация. Както
повечето грандиозни проекти, историята на
Facebook се ражда спонтанно. В самото си
начало тя представлява малка мрежа за споделяне на снимки наречена Facemash създадена
от Марк Зукерберг предназначена само за територията на Харвардския университет. До
2004г. името търпи корекции, докато достигне
познатото за всички към днешна дата име. В
средата на 2004 г. Facebook получава първите
си инвестиции в размер на 500 000 долара от
PayPal [7]. Следващите инвестиции идват през
2005г. от Accel в размер на 12 700 000 долара и 27 500 000 долара от Greylock [8]. През
2007 г. Facebook е оценен на 15 000 000 000
долара, а през 2011 г. приблизителните оценки
се покачват до 50 000 000 милиарда. Графично динамиката на паричната оценка на Фейсбук
от създаването си до наши дни може да се
проследи на фиг. 2.
Twitter също представлява социална мрежа,
но от различен тип. Това е липсващото звено
между email и чат между непознати с общи
интереси. Различното в тази социална мрежа е,
че има ограничение от 140 знака за съобщение. Twitter сe явява универсална платформа
за кратки и ясни мисли. Голямата положителна
черта, е че се отстранява всичко излишно. Инфраструктурата на Twitter я отличава с отворена платформа, което не ограничава потреби-
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нето на по-голям от първия дот-ком балон при
Web 2.0.

Фиг. 2. Динамика на паричната оценка на Facebook

теля до официалния вход и интерфейс. Отрицателна черта е шумът в тази мрежа изразяващ
се в многобройни безсмислени лични факти
изказани от анонимни лица, но докато не сме
си направили приятелски кръг дори и на обществено място цари същата ситуация [9].
От своето създаване през 2006г. Twitter
спечели значимост и популярност в световен
мащаб. Заради ограничението от 140 символа
за изказ на мнение тази мрежа печели прозвището „SMS-ът на Интернет”. Данните за посещаемостта на Twitter и капитализацията й през
годините от създаването й до днес са оскъдни,
защото компанията не изнася този тип информация в публичното пространство. Въпреки
това блог публикация на Compete.com от февруари 2009г. подрежда Twitter на трето място
сред най-ползваните социални мрежи, което
представлява около 6 милиона уникални месечни посещения. Към 19 февруари 2011 г.
Интернет страницата за проследяване на глобален Интернет трафик Alexa класира Web
страницата на девето място по web трафик в
света. Счита се, че към днешна дата Twitter
има 175 милиона потребители в света. От данните за капитализацията на Twitter изнесени в
Интернет може да направим изводи за положителна динамика на растеж. Динамиката на паричната оценката на Twitter e отчетена на фиг.
3 [10].
След бърз поглед върху паричната оценка на
основните социални мрежи, в които са съсредоточени по-голямата част от средствата вложени в Web 2.0, някои анализатори, като
webcafe.bg в статията „Новият дот-ком балон
вече се надува” предричат след рекордните
пазарни оценки на социалните мрежи, заражда-

Фиг. 3. Динамика на паричната оценка на Twitter

2.2 Идеята за универсална операционна система
Количественото натрупване на технологии
при Web 2.0 като Ajax, RSS и SOAP доведе до
качествено изменение на възможностите на
Web приложенията. Web услугите започват все
по-често да заместват софтуерни продукти.
Така се ражда идеята от разработчиците на
Google за създаване на универсална операционна система наречена „Google Wave”. Тя е
замислена като универсално средство за комуникация, чиято технология и софтуер съчетават
функциите на електронна поща, програма за
обмяна на информация в реално време, чат,
Web форум, уйки, съвместно създаване и редактиране на документи и социална мрежа и
всичко това позиционирано на сървър и изискващо единствено Интернет браузър. Работата
започва през 2007 г. През 2010 г. и 2011 г. бе
осъществено бета тестване на новата услуга от
екипа по разработката EDGE SOFT.
В периода на бета тестване проектът на
Google не успя да добие популярност и по информация на специализирани новинарски сайтове Google ще спре услугата през април 2012
г. [11].
Изводи и препоръки
Количественото натрупване на технологии
при Web 2.0 като Ajax, RSS, SOAP, Facebook
platform, Open Social и др. доведе до качествено изменение на възможностите на Web приложенията. Web услугите заместват все почесто софтуерни продукти.
Web 2.0 в лицето на блоговете и социалните
мрежи роди социалния феномен "Culture Of
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Participation And Share" (култура на участие и
споделяне), което Web 2.0 чрез своите възможности и услуги доведе до разкриване на
печеливша пазарна ниша за Web предприемачите заради ниските инвестиции и високата
възвръщаемост.
Препоръките за понататъшно изследване
могат да бъдат в насоки за разкриване неуспеха на идеята за универсална операционна система произлязла от количественото натрупване
на технологии в Web 2.0, както и разкриване и
прогнозиране на опасността от втори дот-ком
балон.
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INTERNET CHARACTERISTICS IN ENVIRONMENT OF WEB 2.0
George Todorov
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Speaking about chronological aspect of web site, we are supposed to understand static web site. It started in
1991 after the project World Wide Web was published. Internet was a mechanical total of information sites before
that. Dynamic sites during the time of .com are 1.5. Web 2.0 is a platform of web applications. Using other words
the net became an universal operation system. Web 2.0 applications are not used with Windows, neither Linux,
but in web browser in Internet. That’s why analysers describe Google (Google Wave version) being the greatest
competitor of Microsoft. The version AIO (All In One) has a mail, program for texts, social facility system. The
WEB 2,0 revolution has 3 main characteristics: 1) The amount of technologies such as Ajax, RSS and SOAP led to
quality changes of Web applications. WEB utilities are used much more than software utilities. 2) The utilities of
sharing customers” content-blogs gave the beginning of such phenomenon as Culture of Participation and Share.
We could mention here the following sites: Flicr, You Tube, delicio.us. 3) Good times for the contractors because
of the low investments and high return.
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Мария Асенова
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Резюме
В разработката е направен преглед и обобщение на разнообразието от регламентирани заявки към бази
данни в географски информационни системи (ГИС) за горския сектор у нас. Целта на разработката е да се
създаде класификационна система за групиране на заявките по област на приложение и според особеностите
им при изпълнение в ГИС среда. Изведени са правила и са приети критерии за класификация според технологията на осъществяване на заявките чрез вградените модули в ГИС. След практическо изпълнение на заявките и
анализ на получените резултати е съставен класификатор за заявки към бази данни в ГИС с приложение в горското стопанство.
Ключови думи: бази данни, класификационна система, заявки, ГИС приложения.
Key words: database, classification system, queries, GIS applications.

Увод
Развитието на ГИС за горски територии е
свързано със създаване на специализирани
инструменти за пространствен и статистически
анализ на информацията, като основа за
успешното й използване в процеса на
планиране, стопанисване и управление в
горския сектор.
Действащата в момента у нас нормативна
уредба [1, 2] поставя изискванията за начина
на формиране на специфичната горскостопанска информация, която съдържа богат набор от
данни и номенклатури, организирани в специфичен текстови формат. При обработка на
първичната информация от инвентаризирането
на горите е необходимо да се извършат различни по смисъл и степен обобщения за получаване на нова информация, което се постига
чрез отправяне на запитвания (заявки) към базите данни. Съществуват много и разнообразни
видове заявки за получаване на необходими
специфични и обобщени за дадено горско стопанство данни. Проучването и анализирането
на голямото разнообразие от заявки към атрибутните бази данни за горски територии е в
основата на създаването и успешната реализация на специализирани приложения за пространствен анализ в среда на ГИС.
1. Принципи и методика за систематизацията
на заявки към бази данни в ГИС
1.1. Класификационни системи в различни научни области
За формирането на правила и критерии за
класификация на заявките към бази данни в
ГИС за горски територии са разгледани и ана-

лизирани съществуващи класификационни системи (Табл. 1).
Класификацията представлява метод за разпределяне на предмети, обекти, явления или
понятия в групи (категории) според общи признаци.
Процесът
се
извършва
съгласно
свойствата им и по определен алгоритъм и
схема на класификация. Класификацията
включва подреждането на определени категории в йерархия, която може да се представи с
няколко разклонения в схемата. Съществуват
различни системи за класификация - класификация на организмите, универсална десетична
класификация, медицинска класификация, статистическа класификация и други.
Статистическата класификация има широк
обхват на приложение – в природните и обществени науки, в държавното управление и бизнеса. При статистическата класификация се анализират белезите на обектите и се свързват по
определени правила в система чрез класификационни етикети. Статистическите признаци
изразяват свойствата, качествата, проявите и
отношенията на отделните статистически единици. При статистическата класификация се
дефинира разпределението на изучаваната съвкупност обекти в качествено еднородни групи
по отношение на характеристиките на статистическото изследване, съобразно възприетите
принципи на класификацията. Статистическите
класификации са характерни с:
- изчерпателност на обхвата на наблюдаваната съвкупност;
- взаимно изключващи се категории, така
че всеки елемент да бъде класифициран
в една единствена категория (позиция) на
класификацията;
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Класификационни
параметри
специфична област/дейност

обхват

тип на обектите

основен ранг в
йерархията
признаци,
общи измерители

принципи и критерии за групиране
правила за кодиране класификационни етикети

номенклатура,
класификационен
стандарт

Табл. 1. Обобщени данни за параметри на системи за класификации
КласификаУДК
Класификация на
Статистическа
ция на видоикономическите
класификация
вете
дейности
биология
библиотечна
икономическа
природни и обдейност
статистика
ществени науки,
управление,
бизнес
статистическа
световен; евровсички оргачовешко
съвкупност
пейски; национанизми
знание и
лен
дейности
растения и
отрасли
икономически
статистически
животни
дейности
единици
вид

(под)раздел

клас - дейност

белези, признаци на видовете

обект на
познание

производствена
дейност или услуга

степен на
сходство
между видовете
бинарна класификация
(род+вид)

систематичен
принцип

метод “отгоре
надолу

групиране-един
обект в една
позиция

десетична
класификация
(дроб,число
+ символи
„592/599”
Международен УДК код

сектор ( A-U)
раздел (01-99)
група и клас
(01.11-99.00)

класификационен етикет

„C 10.39”
Регламент (ЕС)

номенклатурен
код
класификационен стандарт

„Homo
sapiens”
Международен кодекс на
номенклатура

методологични принципи, които позволяват точното разпределение на статистическите единици към различните класификационни категории.
Класификацията на икономическите дейности [4] е един пример за класификационен модел у нас. Тя е стандарт за събиране и представяне на статистически данни за икономически
дейности, който се разработва и прилага във
всички национални класификации на страните
от Европейския съюз. Сравнимостта на статистическите данни на международно ниво се осигурява чрез интегрираната система за класификация.
Въз основа на разгледаните примери за класификации в различни области и сфери на дейност могат да се направят няколко обобщения:
- Класификацията е процес на разпределяне на обекти, система за подреждане,
както и унифициран стандарт за събира-
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еднородни обекти (групи)
признаци свойства, качества, количество

Класификация
на заявки
бази данни в
ГИС за горски
територии
заявки за
горския отрасъл
заявки
таблични данни
заявка
област и дейност
вид данни;
обработка;
вид резултат
систематичен
принцип, метод „отгоренадолу”
1-4
1-99
Аaа

„1.83. Б а б”
класификационна схема

не и представяне на статистически данни
за определена дейност;
- При класификацията на обектите се
прилага систематичния принцип;
- При класификацията на дадена съвкупност от обекти се определя основен
ранг;
- Дадена класификация се дефинира чрез
основните класификационни параметри:
статистическа единица, статистически
признаци и групи, методологични принципи за разпределение на статистическите единици по класификационни категории и позиции в класификационната
схема;
- Класификацията трябва да позволява
разширяване и надеждна кодировка за
обозначаване на обектите.
За разгледаните класификации е направено
едно общо описание и сравнение на основните
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им параметри, също така са показани и класификационните параметри на новосъздадената
Класификация на заявки към бази данни в ГИС
(Табл. 1). Представени са правилата за кодиране и създаване на номенклатура в даден класификационен стандарт.
1.2. Класификация на заявки към бази данни в
ГИС
В методиката за класификация на заявки е
заложено да се установят стандарти за съпоставка и анализ на получената съвкупност от
заявки към бази данни за горски територии [3],
както и да се дефинират параметрите и критериите за разпределението им в еднородни групи.
Някои предположения и предпоставки се
правят в хода на първичен анализ на данните за
широкия спектър от регламентирани заявки,
което позволява в процеса на идентифицирането им да се извърши и разпределянето им в
групи. При класификацията на заявки е спазен
принципът на разпределение и подредба в йерархична структура, като са оформени класове
и категории със съответстващо кодиране. Методът „отгоре-надолу” следва йерархичния
принцип: определя се най-подходящата позиция
на най-високото ниво и след това се преминава
последователно към по-ниските йерархични

нива на класификацията. За класификацията на
заявки йерархията е следната:
- определяне на сектор и дейност;
- в рамките на избрания сектор и дейност
- определяне на раздел;
- в рамките на избрания раздел - група;
- в рамките на избраната група - клас.
Основни статистически единици са заявките
и техния резултат – получените таблични данни
(справки) [3]. Критериите за еднородност са:
сходство в използваните признаци; сходство в
технологията на създаването на заявките в среда на ГИС; сходство в данните, получени като
резултат от отправените запитвания (заявки)
към базите данни в конкретна дейност или област на приложение за горския сектор. В класификацията на заявки има две основни категоризации: по област на приложение и по специфичност, като те имат еднакъв приоритет
при определянето на индивидуалните класове.
Области на приложение (сектор и дейност)
са обобщени в Табл. 2. Специфичността на
заявката (група, категория, клас) се дефинира
по следните критерии:
- вид на обработваните данни;
- сложност на заявката;
- начин на изпълнение на заявките чрез
модули в ГИС;
- съдържание на крайния резултат;
- начин на представяне.

Табл. 2. Области на приложение на заявки към бази данни в ГИС
Област на приложение:
Дейност:
Заявки за:
Горско стопанство –
лесоустройство
обработка на данните от инвентариразработване на горсловоустройство
зацията
костопански планове
вододайни зони
получаване на обща и специализирапротивопожарна дейност
на справочна информация
защитени зони по Натура 2000
Статистика
отчети и данни за Националната статистика горскостопански формуляри
Кадастър
данни за собствеността и горските
специализирани данни за земи и гори в
горски територии и тематично картографи- имоти
тематични горски карти
ране
Стопанска дейност и
контрол и отчет на текущата работа на
отчет за изпълнение на плановете
управление
горските стопанства
данни за дейността на стопанствата

Класификацията на заявки обхваща и класифицира всички дейности в едно горско стопанство, което е основната териториална единица в горския отрасъл. Независимо дали заявката се извършва с вградените модули в ГИС
или по друг метод, единиците се класифицират
първо според областта на приложение и основната дейност. Този критерий се прилага кръстосано с класифицирането на групите по спе-

цифичност, особености на технологичния процес в ГИС и начина на представяне на заявките.
2. Групиране на заявките към бази данни в ГИС
според приложението им
Класификацията на дейностите в горското
стопанство и свързаните с него справки е дефинирана в нормативната и законова уредба
[1]. Това е основата, върху която трябва да се
разработват, поддържат, внедряват и прилагат
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заявки към базите данни и съставят необходимите справки на различни ведомствени нива.
Една от задачите на изследването е да се установи тематичната насоченост на заявките
към базите данни в горското стопанство у нас,
техния брой и специфика. Резултатите от проучванията върху регламентираните справки в
горското стопанство показват действително
съществуващо голямо разнообразие от заявки
към базите данни [3]. За сега все още няма
утвърден единен стандарт за класификация за
конкретните заявки, а само изисквания за събиране и представяне на статистически данни
за горскостопанската дейност, насочени към
разработка на ведомствена документация и
икономическата статистика. За класификацията
и систематизацията на заявки към бази данни
за горски територии е необходимо възприемане
на принципи за групиране според различните
критерии: област на приложение, обхват (териториално ниво - национално, регионално, местно), период от време (устройствен и оперативен), съдържание и начин на осъществяване в
среда на ГИС. След обобщаване на данните от
горскостопанските планове за две горски стопанства - УОГС „Петрохан” и УОГС „Г. Аврамов” [3] са установени областите на приложение и дейности, за които съществуват регламентирани заявки към базите данни (Табл. 2).
При разработка на горскостопански планове
и тематичното картографиране на горите се
извършват специфични заявки за подготовка на
базите данни за отчети и получаване на обобщени данни. При изпълнение на горскостопанските планове и при стопанската дейност са
регламентирани седем отчетни форми, които
са предназначени и за нуждите на Националната статистика [2].

3. Технология за изпълняване на заявки в ГИС
среда и извеждане на критерии и правила за
класификацията им според специфичността им
При работа в ГИС среда за изпълнение на
заявките в настоящото изследване са използвани различни модули и инструменти от софтуерния продукт MapInfo. Предварително е проучено и анализирано съдържанието на обработваните в заявките данни и полета, които са
прецизирани и форматирани. За изясняване на
критериите за класификация на заявките според тяхната специфичност е използвано практическото осъществяване на стандартни заявки
чрез вградените модули в ГИС [5]. В разработката се прилагат модулите на MapInfo
Professional 9.0, чрез които се извършват типични и стандартни заявки:
- модул Query-SQL за непосредствени заявки към базите данни на предварително
структурирани атрибутни данни;
- модул Redistrict за предварителен бърз
анализ и визуализация на данните;
- модул Table–Maintenance-Table structure
за предварителна настройка на данните
и добавяне на нови полета чрез Add field
в основната база от данни;
- модул за автоматизиран избор QuerySelect и добавяне на нови кодове в полета чрез Table-Update Column след редакция и форматиране на табличните данни
чрез модула Table-Maintenance-Table
structure.
За установяване на специфичността на всяка една заявка е направено нейното детайлно
изпълнение в среда на ГИС. За правилното й
класифициране се използва логична и стройна
система за причисляването й към дадена група
или категория. За всеки вид заявка и нейното
причисляване към група е направен анализ по
следната схема - въпрос-отговор-класификация
(Фиг. 1).

Фиг. 1. Групиране на заявки по съдържание, сложност и технология на изпълнение
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В стандартните и регламентирани справки е
отчетен видът на участващите величини, принципът на изпълнение и крайният резултат след
заявката. При формулиране на въпросите се
вземат под внимание вече дефинираните в базите данни полета и величини. За получаване
на отговора е необходимо да се имат пред вид
следните особености:
- структурата на базите данни и специфика на данните в полетата;
- възможностите на софтуерния продукт и
модулите за изпълняване за заявки;
- подхода на потребителя за постигане на
определена крайна справка.
Като резултат от практическото използване
на модулите на ГИС и подробния анализ на
получените резултати в настоящото изследване
са установени по-важните групи заявки според:
- вида на обработваните данни (величини,
номенклатури, мерни единици, формати);
- сложност на заявката според броя и вида
на признаците;
- начин на изпълнение на заявките (директно или след обработка) в среда на ГИС:
необходимост от допълнителна обработка – чрез обобщаване по интервали
(класове на възраст, категории наклони,

-

-

пояси надморски височини, каегории изложения), чрез връзка с други данни и
сечения на слоеве (слой CADASTER слой LESO; стар план - действащ план;
защитени зони); чрез прекатегоризация
(вид земи; класове на пожарна опасност;
вид насаждения, местообитания, хабитати);
съдържание на крайния резултат (вид
данни, степен на обобщение и обработка);
начин на представяне на резултата (аналитично, таблично, графично, картографско).

4. Класификатор на заявките към бази данни в
ГИС
След анализ на получените резултати от изследването са определени признаци; критерии;
правила за групирането и класификацията на
регламентираните заявки към бази данни в ГИС
за горски територии. Извършено е структуриране и кодиране на заявките по различните
критерии и е съставен Класификатор за заявките. Разработен е вариант за Класификационна
схема на използваните в горското стопанство
справки по приложение (сектори и дейности),
територия и период от време (Фиг. 2).

Фиг. 2. Класификация по приложение, териториален обхват и период

По отношение сложност заявките се класифицират на раздели (обикновени, сложни и
специализирани в ГИС), като във всеки раздел
по начин на изпълнение има няколко групи и
класове според необходимостта от допълнителна обработка и технологията на изпълнение:
А) по един признак:
а) обикновени - по един признак за
съществуващо поле – без обработка;

б) обикновени – изискващи допълнително
групиране
в
интервали/категории;
в) обикновени – изискващи предварителна обработка за получаване на
нови полета с кодове.
Б) сложни – по няколко признака:
а) сложни -по два или повече признака
без обработка;
б) сложни -групиране в интервали/категории в нови полета с данни;
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в) сложни - изискващи предварително
създаване на нови полета с данни
след:
- директно прехвърляне на данни
от други таблици по ключови
полета;
- получаване на нови данни чрез
сечения;
- категоризиране по зададени алгоритъм и правила за получаване на нови данни.
В) Изискващи нови специализирани модули
в ГИС.
Класификацията на заявките е изградена на
йерархични равнища, които носят наименования и имат кодови означения, както следва:
- сектор ( област): еднозначен цифров
код;
- дейност : еднозначен цифров код
(Фиг.3);
- обхват (период и ниво): тези позиции се
добавят с тире и цифра при желание;
- раздел (вид заявка): съдържа позиции,
идентифицирани с еднозначен буквен

-

код;
група (сложност): с еднозначен буквен
код;
клас (обработка): с еднозначен буквен
код.

Фиг. 3. Класификация на заявки по приложение

В показания фрагмент (Фиг. 4) се вижда начинът на формиране на позициите, кодирането
в различните нива на класификационната схема
и класификационната номенклатура на заявките.

Фиг. 4. Кодиране при класификацията на заявки

Изводи и препоръки
Приложените модули за заявки в ГИС среда
са използвани при формирането на групите и
избора на критерии за класификация на заявките към бази данни за горски територии. Дефинирани са правилата за групирането и систематизирането им. Извършена е класификация и е
разработена класификационна схема и кодова
таблица, като са създадени инструкции за ра-
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бота с вградените модулите за заявки в ГИС.
Съставени са препоръки за оптимизиране на
структурата на атрибутните бази данни за горски територии у нас с оглед тяхната стандартизация и осигуряване на тяхната пригодност за
автоматизиран пространствен анализ и моделиране.
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CLASSIFICATION OF QUERIES TO DATABASES IN GIS FOR FOREST AREAS
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This paper gives an overview and summary of the variety of regulated queries to databases in GIS for the forest sector in the country. The aim is to create a classification system for grouping queries by area of application
and by peculiarities according to their performance in a GIS environment. Rules are derived and criteria are adopted
for classification according to the implementation of technology applications through the built-in GIS module. A
classifier for database queries in GIS applications in forestry is composed after the practical implementation of
applications and the analysis of results.
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Резюме
В доклада се разглежда приложението на информационните и комуникационните технологии
(ИКТ) в проектирането и експлоатацията на фотоволтаични системи (ФВС). Обособяват се 4 групи
приложения – информационни системи и бази данни, разпространение на знания, политики и програми, софтуер за моделиране, проектиране, статистика и анализ и софтуер за слънчево-енергиен
одит. Установено е, че въпреки предимствата си, методите и технологиите на Семантичната мрежа
почти не се използват в тази област. Предвид това, се предлага метод и схема за извличане на знания, необходими за моделиране и проектиране за ФВС. Обсъждат се перспективите и проблемите
на разработването на система за извличане на знания в областта.
Ключови думи: фотоволтаична система, информационни и комуникационни технологии, семантична мрежа, добиване на данни, управление на знания.
Keywords: photovoltaic system, information and communication technologies, Semantic network,
data mining, knowledge management.
Увод
Според стратегията на ЕС до 2020 20% от
енергията трябва да идва от възобновяеми източници. Електричеството е 30% от тази енергия. Всяка държава има индикативна крива с
фиксирани мощности за определен период,
които, ако не са изпълнени, ще трябва да се
наваксват за съкратени срокове до следващата
проверка. За България това означава постигане
на 16% до 2020.
Един от тези източници е Слънцето, което
предлага възможно най-екологичната и найнеизчерпаемата енергия. Използването на
слънчевата енергия за битови и стопански цели
непрекъснато се увеличава. Целта на огромните дотации за фотоволтаични системи (ФВС) е
стратегическа. ФВС се класифицират според
предназначението си за:
- отопление;
- външно и вътрешно осветление;
- задвижване;
- производство на електроенергия – фотоволтаични
електрически
централи
(ФВЕЦ) и др.
Проучването, проектирането и експлоатацията на ФВС е невъзможно без прилагането на
различни информационни и комуникационни
технологии (ИКТ). Целта на настоящото изследване е да се направи преглед на използваните при проектирането и експлоатацията на ФВС
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ИКТ и да се предложи модел за извличане на
знания в помощ на проектирането на такива
системи.
В следващия раздел е направен преглед на
ИКТ за ФВС. В раздел 3 се анализира актуалното състояние и перспективите на ИКТ за
ФВС, като се предлагат метод и модел за управление и извличане на знания за ФВС. В заключението се обсъждат перспективите и проблемите за реализирането на система за управление и извличане на знания за ФВС.
1. Преглед на ИКТ за ФВС
Разнообразието от ИКТ за ФВС е твърде голямо.
Тук
ще
посочим
само
найразпространените и успешни приложения в тази
област. Като цяло, те могат да се разделят в
следните групи:
- информационни системи и бази данни за
технологии и иновации, стандарти, и експлоатационни характеристики на ФВС;
- сайтове и портали за разпространение
на знания, политики и програми;
- софтуер за моделиране, проектиране,
статистика и анализ;
- софтуер за слънчево-енергиен одит.

Боряна Делийска, Анна Розева, Петър Маноилов

2.1. Информационни системи и бази данни за
ФВС
По проектите PV-UP-SCALE и IEA PVPS Task
10 [16] е създадена онлайн база данни за градски фотоволтаични системи, създадени в Европа, Австралия, Северна Америка, Китай и Япония. В нея се поддържат данни за разположението, типа, мощността и други параметри, както
и за резултатите от експлоатацията им.
Създадена е фотоволтаична ГИС (PVGIS) [8]
на Европейската комисия за преглед и оценка
на соларните ресурси в европейските страни.
Онлайн база данни за ФВС в САЩ е създадена и се поддържа от Open PV Project [15].
Административните процедури и закони, които трябва да се спазват при проектиране и
инсталиране на ФВС в 12-те държави на ЕС, се
поддържат в база данни по проекта PV Legal
[10] на Европейската комисия.
От [14] се предоставя онлайн достъп до
глобална база данни за ВЕИ, предоставяща
информация за множеството фирми и физически лица, пряко ангажирани с насърчаване
използването на енергия от слънцето по целия
свят.
2.2. Сайтове и портали за разпространение на
знания и технологии за ФВС
Най-популярните наши и европейски сайтове
с това предназначение са:
- портал за зелена енергия Green Energy
Portal – Bulgaria [4] за информиране и
подпомагане на проектанти на ВЕИ,
включително на ФВС;
- сайт с информация за различни технологии и стандарти за производство на фотоволтаичните клетки и тяхното приложение при производство на електрическа
енергия [5];
- сайтът на Европейската слънчева термална индустриална асоциация (ESTIF)
[2] запознава потребителите с начините
за участие в европейски програми, насърчаващи използването на слънчевата
енергия, за текущи и изпълнени соларни
проекти в ЕС, директиви, касаещи ВЕИ; и
много др.
2.3. Софтуерни пакети за моделиране, проектиране, статистика и анализ на ФВС
Съществува голямо разнообразие от софтуерни пакети за ФВС. Част от тях са:
PVSYST [12] – софтуер за изследване,
оразмеряване, симулиране и анализ на ФВС.

Разработен е в Institut of Environmental
Sciences (ISE) на Женевския университет,
Швейцария.
PV-SOL [11] – софтуер за динамична симулация и проектиране на ФВС. PV-SOL Expert е
вариант на този софтуер за 3D моделиране на
производителността на ФВС. Произведени са от
Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH.
PVF-Chart [9] – софтуер за анализ и проектиране на ФВС, създаден в Университета на
щата Уискънсин, САЩ.
F-CHART [3] – софтуер за анализ и проектиране на ФВС, създаден от S. A. Klein and W.
A. Beckman
AREP (Assessment of Renewable Energy
Potential) [17] предлага компютърен модел за
оценка на теоретичния и технически енергиен
потенциал на 6 вида ВЕИ на местно ниво,
включително технически и икономически оценки на приложими ВЕИ технологии и оценка на
спестени CO2 емисии. Моделът е създаден от
българската фирма И Ес Ди – България.
PV-DesignPro [1] e софтуер за почасово симулиране на работата на ФВС за период от
една година, в зависимост от избрани географско разположение и параметри на системата,
разработен по проект на Министерство на
енергетиката на САЩ.
2.4. Софтуер за слънчево-енергиен одит
Слънчево-енергийният одит е задължителна
част от предпроектните проучвания и представлява доклад за технико-икономическа оценка за
наличния и прогнозния потенциал на ресурса за
производство на слънчева енергия и анализ на
рентабилността на технологичните варианти за
осъществяване на инвестиция за ФВС на конкретен терен и с определено предназначение.
За провеждане на слънчево-енергийния одит
са разработени различни софтуерни пакети.
Слънчевата радиация в страните от Централна
и Източна Европа е изследвана и публикувана
от Institute for Environment and Sustainability,
Италия. Въз основа на това е създадена webбазирана ГИС, наречена PVGIS (Photovoltaic
Geographical Information System) [8] със слой
за слънчевата радиация, както и с функции,
изчисляващи прогнози за произведена от ФВС
енергия на места, зададени с географски координати или наименования. В тази ГИС има данни и за България, които не са твърде точни,
поради факта че са събирани преди 2000 г. и
от ограничен брой станции.
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Друг пакет, всепризнат световен лидер в
софтуера за слънчево-енергиен одит, е
МЕТЕОNОRМ
на
швейцарската
фирма
Meteotest [7]. С него работи преобладаващият
брой проектанти на соларни инсталации по
света. Данните и алгоритмите му са много
прецизни. Точността, с която е описан релефа
на терена, е само 80 метра. В света няма подобро средство за прогнозиране на слънчевата
радиация в конкретна точка от земното кълбо.
Но данните са средно аритметично от радиациите за последните 30-40 години, които не отчитат глобалното затопляне в последните 10 години. Поради това, действителните стойности
на радиацията са по-високи от тези, дадени от
METEONORM. Програмата МЕТЕОNОRМ разполага с база данни от над 7200 МТО станции
в света. Чрез сложни термодинамични модели
тя изчислява слънчевата радиация на всяка
една точка от земното кълбо с максимална
грешка от 6%. За регионите с висока плътност
на МТО станциите (както е в Европа и България) тази грешка намалява до 3-4%.
МЕТЕОNОRМ се използва и у нас.
3. Метод и модел за извличане на знания за
ФВС
От горния обзор може да се заключи, че използването на ИКТ в проектирането, моделирането и експлоатацията на ФВС от различен
клас и предназначение е широко и разностранно застъпено. Характерно е масовото прилагане на конвенционалните уеб технологии – статични и динамични страници за услуги, уеббазирани информационни системи и бази данни.
Ефективното им използване, обаче, е невъзможно без предварително натрупани систематични знания в областта. За целта е удачно
разработването на системи за управление, търсене и извличане на знания от съществуващи
документи, учебни помагала, бази данни и
софтуерни пакети въз основа на методите и
технологиите
на
Семантичната
мрежа
(Semantic Network, Semantic Web).
Приложението на методите и технологиите
на Семантичната мрежа, включително откриване на връзки между факти и информация,
обуславя значително подобрение на представянето, споделянето и многократното използване
на информацията за поддържане на решения в
целевата предметна област.
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Бяха намерени твърде малко публикации за
разработки, използващи тези ресурси за ФВС.
Само две от тях представят реални резултати.
В първата Tah и Abanda [13] предлагат онтология за ФВС, а във втората [6] се прилага методът за добиване на данни (data mining) от научни бази данни и следващо използване на семантични технологии за прогнозиране на развитието на технологиите за ФВС.
Тези две разработки може да се разглеждат
като елементи на една цялостна система за
семантично управление и извличане на знания,
необходими за проектиране и експлоатация на
ФВС. Откриването на знания с методите и технологиите на Семантичната мрежа в която и да
е област представлява процес, включващ последователност от действия (workflow) за:
- съставяне и въвеждане на заявка за семантично търсене;
- анализ и конвертиране на заявката на
език, разбираем от хранилище за събиране, съхраняване и поддържане на данни в предметната област;
- добиване на данни от хранилището;
- изграждане на семантична структура на
намерените концепции и характеристиките им;
- извличане на знания от структурата;
- разпространение на знанията.
Тази последователност, конкретизирана за
ФВС, е представена схематично на фиг. 1.
Отделните действия се изпълняват от свързани
софтуерни агенти, които освен това създават и
поддържат елементите на системата.
По-подробно, хранилището (склада) (data
warehouse) обхваща бази данни, таблици и
неструктурирани данни (уеб страници, изображения и др.) за ФВС, които се събират и поддържат въз основа на предварителното им анотиране. Организацията на хранилището и съдържанието му са описани в онтология, която
може да се разглежда като метаданни или като
ресурс за анализ на семантичната заявка.
Добиването на данни включва операции по:
подбор и филтриране на данни от хранилището, изграждането на целева база от намерените
според заявката данни, предварителната им
обработка, включваща почистване и преформатиране и накрая – прилагането на алгоритъм за
конвертирането им в семантична структура.
При това се използват различни подходи за
анализ на текст и числови данни плюс специален инструментариум за статистически анализ.

Боряна Делийска, Анна Розева, Петър Маноилов

Фиг. 1. Схема на система за управление и извличане на знания за ФВС

Семантичната структура се представя с онтология, тезаурус, невронна мрежа и т.н., която може да бъде анализирана за извличане на
конкретно знание, в съответствие със заявката.
Изводи и заключение
Предимства на семантичните методи и технологии се състоят във възможностите им за
представяне в дълбочина на предметната област. При всяка заявка за семантично търсене
се конструират различни целеви бази и семантични структури, въз основа на които се извличат знания.
По-нататъшната работа е свързана с поетапно разработване на система за управление и
извличане на знания за ФВС, които биха били
полезни за вземането на решения, както при
моделирането и проектирането, така и при експлоатацията на ФВС.
Съществен недостатък на семантичните методи и технологии понастоящем е сложното им
разработване и внедряване. Но предвид големия им потенциал за практиката, те непрекъснатото се усъвършенстват.
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Abstract
In the article application of information and communication systems (ICT) for photovoltaic systems (PVS) design and exploitation are examined. Four groups of application are differentiated – information systems and databases; knowledge, politics and program dissemination; software for modelling, design, statistics and analysis; and
solar power audit software. Despite their advantages it was found that Semantic network methods and technologies practically are not used in the area of PVS. Because of that, is applying a method and technology for semantic
knowledge management and extraction necessary in modelling and design of PVS. The perspectives and problems
about development of semantic data processing in the area are discussed.
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ЕВОЛЮЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС, КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА
УСПЕШНОТО МУ ПРИЛАГАНЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Галин Милчев
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Резюме
Електронният бизнес е една от най–динамично развиващите се области, както на научното знание, така и на
бизнес - практиката. Днес, не може да има успешен бизнес без съответната поддръжка на съвременните ИКТ,
които се характеризират с устойчиви темпове на развитие и тотално проникване в бизнеса. Налице е нарастваща зависимост между бизнеса и технологиите. От средство за автоматизация на процеси, ИТ и Web, като
основни елементи на е-бизнеса се превръщат в среда за развитие на бизнеса и икономиката, като цяло в световен мащаб. Промяната на гледната точка на висшия управленски персонал и ИТ отделите на големите компании, в посока на оценка на пълния потенциал на прилаганите ИКТ, а не само, като средства за намаляване
на разходите и/или персонала, както и избора на подходяща технология, представляват стъпките, които позволяват правилното мигриране на традиционните бизнес - процеси към техните електронни еквиваленти. Този
подход позволява електронния бизнес да запази своята атрактивност и да позволи на отделните компании да
развиват своето присъствие в глобалната мрежа все по-успешно. Електронният бизнес, като съвкупност от
различни бизнес процеси, които са компютъризирани и работят в Интернет се дефинира от конкретния бизнес,
а не от технологията използвана за неговата реализация. Отделните направления се дефинират в предметните
области, в които ще се приложат механизмите на е-бизнеса.
Ключови думи: електронен бизнес, бизнес-процес, информационна инфраструктура, глобализация.
Key words: e-business, business process, informational infrastructure, globalization.

Електронният бизнес възниква и се развива
на базата на информационно-компютърните
технологии и интернет. Тези процеси се развиват особено интензивно от 90-години на миналия век до момента.
Развитието на електронния бизнес в неговите модификации се представя през призмата на
управленските информационни системи, информационно-компютърните системи за управление, интегрираните управленски информационни системи и др.
Друга насока за анализ на електронния бизнес е отразяването на динамичния характер в
развитието на информационните технологии и
конкретно отделни направления свързани с определени функции на управлението или бизнес
процеси, отделни модули на системата за ебизнес, като ERP, CRM, е-търговия, различни
предметни области за приложение на ИКТ, определени групи стопански субекти.
Съвременните промени в световното стопанство даващи отражение върху развитието и
приложението на ИКТ намират израз основно в
глобализацията, развитието на е-бизнеса и мениджмънта в глобалната икономика, глобализацията на пазарите и конкурентоспособността,
новата икономика и промяната в бизнес средата [4].

В съществуващите до момента тенденции за
изграждането на е-бизнес значение се отдава
основно на процесния подход, моделирането на
бизнес процесите, моделите по нива на ебизнеса, бизнес моделите за е-бизнес процесите, както и онтологичните модели за тяхната
стратификация. Особено място заемат подходите и методите за проектиране и препроектиране (реинженеринг) на бизнес процеси.
Стратегията за изграждане на онлайн бизнес
трябва да е свързана органично с бизнес стратегията на организацията [3]. В това направление от особено значение е връзката на информационната инфраструктура със стратегическия мениджмънт.
Връзката между управлението на бизнеса и
ИКТ, обикновено намира израз във формирането на принципите и съдържанието на информационния мениджмънт, проблемните фактори
при проектиране изграждането на системите за
е-бизнес и тяхното използване.
Оценката на ИКТ е проблемна област, в която се разглеждат и дискутират различни направления за реализация на тази оценка и конкретните измерения. Най-често измерението е
свързано с общата стойност на притежание и
други специфични показатели. Има разработени приложения за управление на ефективността, като BPM, EPM, CPM и др., за които се счи-
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та, че различието е само в абревиатурата, поради което, като стандарт е прието да се използува BPM. Оценката на ефективността може
да бъде насочена към определени части на
ИКТ, или модули. Съществен момент при
оценката на ефективността на системите за ебизнес е, че разходите за тях се третират, като
инвестиционни разходи. За извършване на
оценката се използва класическия инвестиционен анализ, който не винаги е пригоден за конкретните потребности на системите за ебизнес.
Развитието на ИКТ зависи освен от връзката
им с бизнеса и бизнес средата, така и от развитието на двете основни техни части, а именно
хардуера и софтуера [2], както и тяхното въздействие върху ИТ базираните бизнес процеси
[8].
Качеството и ефективното действие на бизнес архитектурата е непосредствено свързано
с бизнес инфраструктурата, инфраструктурата
на информационните системи и не на последно
място с тяхната управляемост [6]. Развитието
на икономиката е непосредствено свързано със
състоянието, тенденциите и развитието на малките и средни предприятия, като тези процеси
се разглеждат свързано с процесите на развитие и внедряване на ИКТ, в този сектор на икономиката в глобален, регионален и национален
обхват.
От особено значение е информацията за
състоянието на ИКТ, степента на тяхното приемане и внедряване от икономическите субекти, и тенденциите в развитието им.
Развитието на електронния бизнес е пряко
свързано с развитието на човешкия капитал,
който се явява водещ при новата икономика,
което от своя страна налага включване и на
подсистеми за обучение и по-конкретно за
електронно обучение, както и влиянието на
ИКТ върху професионалната дейност.
Оценката на електронния бизнес е непосредствено свързана с оценката на бизнеса, с
организационно-икономическите проблеми на
ИКТ при управлението на производството, проектирането на мениджмънта на фирмата, анализа и проектирането на компютърните - информационни системи.
Електронният бизнес и неговото успешно
прилагане от различните организации определено зависи от преодоляването на редица стереотипи залегнали в съзнанието на голяма част
от потребителите, и до известна степен в управленския персонал. Един от тези наложени
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стереотипи е възприемането на електронния
бизнес и електронната търговия, като понятия
синоними, което създава ограничена представа
за тяхната практическа сила и предимства в
бизнеса. Преодоляването на подобно схващане,
дължащо се на недостатъчното познаване на
участващите функции и процеси, ще спомогне
да се избегне несъзнателно ограничената представа за ефективността и предимствата на
електронния бизнес в условията на всеобща
глобализация и нарастваща конкуренция в бизнеса. Правилната оценка на тези функции и
процеси и представянето им в явен вид, би позволило на управленския персонал и ИКТ - специалистите по-успешно и ефективно да развиват е-бизнес или да разработват стратегии за
неговото въвеждане.
Понятието „електронен бизнес” или „ебизнес” (от англ. e-business), е употребено за
пръв път от компанията IBM (http://www.ibm.
com), като част от мащабна тематична кампания, проведена през 1997 г., която се стреми
да разшири подхода на мигрирането на класическите бизнес отношения в средата на глобалната мрежа. Според тази дефиниция е-бизнесът
е „сигурен, гъвкав и обединен подход за доставяне на разграничена бизнес-полза, посредством комбинация от системи и процеси, управляващи бизнес-операциите с лекота, което е
възможно благодарение на Интернет технологията” [1].
Електронният бизнес представлява множество от различни компютъризирани традиционни
бизнес процеси мигрирани за работа в средата
на различни видове мрежи [5]. Той променя
визията, мисията и стратегиите, които фирмите
използват, за да постигнат целите си. При ебизнеса традиционните физически дейности се
заместват от електронни взаимодействия, като
традиционните производствени вериги се разширяват във виртуални вериги за добавяне на
стойност.
Едновременно с това електронният бизнес
(е-бизнес) може да бъде определен, като възможност за осъществяване на бизнес процесите, електронната търговия, организационната
комуникация и сътрудничество в рамките, както на организацията, така и с нейните клиенти,
доставчици и други заинтересовани страни чрез
използването на Интернет [9]. E-бизнесът използва Интернет, Интранет, Екстранет и други
мрежи за поддръжка (осъществяване) на стопанските процеси. Електронната търговия
представлява купуване, продажба, маркетинг и
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обслужване на продукти и услуги чрез компютърни мрежи. Тъй като, е-бизнесът обхваща
процесите на сключване на сделки с доставчиците и клиентите, то налице е припокриване в
дейностите му с електронната търговия.
Евростат дава следната дефиниция за електронната търговия: „... сделки осъществявани
през мрежи базирани на Интернет протоколи и
други медиирани компютърни мрежи. Стоките
и услугите са поръчвани през тези мрежи, но
плащането и крайната доставка могат да се
осъществят онлайн или офлайн. Поръчки направени през телефон или факс не се причисляват към електронната търговия”.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) счита, че „... електронната търговия се отнася главно до всички
форми на сделки, свързани с търговски дейности, извършвани, както от отделни физически
лица, така и от организации, които са базирани
на обработка и предаване на цифровизирани
данни, включително текст, звук и визуални образи. ОИСР също така, разграничава сделките
през компютърно медиирани мрежи (широки) и
тези от Интернет транзакциите (тесни)” [10].
Статистическото бюро на САЩ определя,
че: „... е-търговия е всяка сделка, извършена
през компютърно-медиирана мрежа, която
прехвърля право на собственост, или права за
използване, стоки или услуги. Сделки се осъществяват в рамките на избрани електронни
бизнес процеси. Сделките са приключени, когато споразумението между купувача и продавача, за прехвърляне на собствеността или правата за ползване на стоките или услугите се
осъществява през компютърно - медиираната
мрежи. Отчитат се само оценените сделки”.
Статистическото подразделение на Обединените нации дефинира, че „... E-бизнес е всеки
процес, който бизнес-организация провежда
през компютърно-медиирана мрежа. Бизнесорганизациите включват всички стопански организации (реализиращи печалба), правителствени организации, или организации с идеална
цел. Примери за тези процеси са онлайн покупки, онлайн продажби, онлайн логистика, поддръжка на клиенти, обучение на служителите”.
Приведените дефиниции показват, че за да
се преодолее неразбирането на стратегическата важност на електронния бизнес от висшето
ръководство, е необходимо да се възприеме,
че електронната търговия е подмножество на
електронния бизнес. Същевременно, за да се
оправдаят очакванията по отношение на ползи-

те от ИКТ е необходимо при изграждането на
стратегията за електронен бизнес или оценката
на съществуваща такава, задължително да бъдат отчетени моделите и методите за осъществяване на бизнес, както и всички бизнес процеси, защото те са неразривно свързани.
Осъществяването на е-бизнес в Интернет се
свързва с две основни понятия: виртуален бизнес (използване на мрежата за продажби и реклама) и платено използване на ресурсите
(предлагане на информационни услуги, продажба на линии за достъп до комуникационната
система, продажба на време за работа в Интернет, всички видове провайдърски услуги).
От направения обзор може да се направи
извода, че електронният бизнес включва и използването на ИКТ във всички дейности на дадена организация, като се включват процеси от
цялата бизнес-верига, като: предлагане на продукти (услуги); управление на доставки; обработване на поръчки; управление на връзката с
клиенти и потребители; комуникация с партньори. Специални технически стандарти за ебизнес улесняват обмена на данни между организациите, а специализирани софтуерни решения позволяват интегрирането на вътрешните и
външните процеси в организацията (институция, производител, търговец, доставчик на услуги).
Анализът показва, че в WWW най-видим е
ефектът от е-търговия, реализирана чрез онлайн - магазин (сайт за е-търговия). Преобладават сайтовете със специализация: търговия със
стоки (техника, храни, книги и др.) или предлагане на услуги (туристически, консултантски и
др.). Нараства обаче броят на фирмите, развиващи дейност единствено чрез сайт [7].
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EVOLUTIONARY ANALYSIS OF ELECTRONIC BUSINESS AS A PRECONDITION FOR
ITS SUCCESSFUL IMPLEMENTATION IN THE ORGANIZATION
Galin Milchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The electronic business is one of the most dynamically developing areas as well as scientific knowledge and of
the business - practice. Today, there can be a successful business without the appropriate maintenance of modern
ICT, which are characterized by sustainable rates of growth and total penetration in the business. There is a growing relationship between business and technology. By means of process automation, IT and Web, as key elements
of e-business are turning into environment for development of business and the economy in the world. The change
of the viewpoint of senior management and IT departments of large companies in the direction of assessing the
full potential of ICT applied, not only as tools to reduce costs and/or staff, as well as selecting appropriate technology, represents the steps that allow the proper migration of traditional business - processes to their electronic
equivalents. This approach allows e-business to maintain its attractiveness and to enable individual companies to
develop their presence in the global network more successfully. E-business as a combination of different business
processes which are computerized and work on the Internet is defined by the specific business, not by used technology for its realization. The various directions are defined in the subject areas in which they will apply the
mechanisms of e-business.
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ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН
БИЗНЕС
Галин Милчев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Електронният бизнес е област, характеризираща се с устойчиви темпове на развитие. Развитието на ебизнеса се подчинява на общите закономерности и тенденции в развитието на бизнеса, които са насочени към
увеличаване на продажбите и печалбите за фирмите. Дори икономическата криза оказва по-слабо негативно
въздействие върху е-сектора. Ръководният персонал в стратегическото планиране, както и ИТ мениджърите
все по-често насочват вниманието си към възможностите на електронния бизнес за постигане на конкурентно
предимство. Има няколко обяснения за тази тенденция напоследък, от които не на последно място е публичността, получена от фирми, които са придобили значително предимство чрез информационните технологии.
Използването на възможностите, които предлага е-бизнес може да даде значителни предимства на организацията за осъществяване на ефективно управление, повишаване бързината на реакциите при промени във външната среда, повишаване на качеството, обслужването на клиентите и др. За да са водещи при осъществяване на
е-бизнес е необходимо фирмите да предефинират традиционните си приложения и да ги разширят и отворят
към клиенти, доставчици и партньори. Те трябва да разработят стратегии за вътрешната и външната информационна инфраструктура, с оглед да отговорят на предизвикателствата на разработването, внедряването и използването на сложни приложения. Тези стратегии са част от общата стратегия за развитие на фирмата, в която е посочено, по какъв начин най-актуалните технологии в дадения момент за дадения бизнес могат да подобрят бизнес процесите на фирмата и на тази основа да се получи допълнителна печалба.
Ключови думи: електронен бизнес, управление, конкурентно предимство.
Key words: e-business, management, competitive advantage.

Електронният бизнес, като съвкупност от
различни бизнес процеси, които са компютъризирани и работят в Интернет се дефинира от
конкретния бизнес, а не от технологията използвана за неговата реализация. Отделните направления се дефинират в предметните области,
в които ще се приложат механизмите на ебизнеса [1].
За да имат успех организациите при осъществяване на е-бизнес, е необходимо да предефинират традиционните си приложения и да
ги разширят и отворят към клиенти, доставчици
и партньори.
Категориите е-бизнес включват организация
на продуктите, услугите и информационните
потоци, включително източниците на приходи и
ползи за доставчици и клиенти [4]. Развитите до
момента категории са: Е-banking (електронно
банкиране), Е-shop (електронен магазин), Еcommerce
(електронна
търговия),
Еprocurement (електронни поръчки), Е-malls
(електронен мол), Е-auctions (електронни търгове), Virtual Community (виртуална общност),
Coloboration Platform (платформа за сътрудничество), Third-party Marketplace (електронно
тържище), Value Chain Integrator (интегратор на
стойностни вериги), Value Chain Service (дос-

тавка на услуги за стойностни услуги), Provider
Information brokering (информационен брокеринг), Telecommunation (телекомуникация).
В Годишния доклад на European E-Buisiness
Watch [2] е отбелязано следното: „Основната
ИТ-инфраструктура,
включваща
обикновен
компютър, наличие на мрежа и достъп до Интернет, се превърна в стока за голямата част
от предприятията във всички сектори“. В същия
доклад се подчертава, че е-бизнесът вече не е
само за системи (хардуерни, софтуерни) и
технологии, а е преди всичко средство за оптимално управление на взаимоотношенията с
клиенти, доставчици и партньори, в една сложна и често пъти глобална конкурентна среда. Ебизнесът осигурява, извършване на електронни
сделки, като поръчки и продажби, а също така
поддържане на обмен на информация в бизнесмрежи. В крайна сметка, това е правене на
бизнес в цифровата икономика.
European E-Business Watch посочва основните тенденции за ИКТ и е-бизнеса още през
2007-2008 г. в следните направления:
- Подобрена
е-зрялост:
ИКТинфраструктурата на фирмите се е подобрила качествено, особено в малките
и средните предприятия (МСП). Фирмите
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са по-добре подготвени за по-напреднали
форми на е-бизнес.
- Преход от стоки към услуги: фирмите,
включително и тези от производствения
сектор, с нарастващо внимание използват е-бизнес за по-добро обслужване на
своите клиенти и с цел създаване на устойчиви връзки с тях.
- Активно използване на ИКТ за управление на информацията, прозрачност на
процесите, повишаване на ефективността на вътрешните процеси, особено за
планиране и вземане на решения.
- Аутсорсингът и е-посредниците създават
нови възможности, за възлагане на специфични бизнес - процеси за повишаване
на производителността, използване на
специализирани е-доставчици за обмен
на данни между фирми (например чрез
осигуряване на съвместимост на форматите на обменяните документи).
Могат да се разграничат няколко нива и
форми в организацията на е-бизнеса:
Първото ниво обхваща най–достъпната и
лесна за организация възможност, като разпространяване на информация за продукти и
услуги и търсене на възможности за бизнесконтакти и взаимно изгодно сътрудничество
чрез Web. В случая, той осигурява ефективно
двустранно общуване, което е причина голяма
част от компаниите да поддържат собствени
Web сайтове.
Второто ниво е работа с приложения за
електронна търговия.
Третото най–високо ниво е електронният
бизнес т.е използването на Web във всички аспекти на бизнеса.
Възможностите, произтичащи от използването на електронния бизнес може да се разглеждат в три направления: организационният проектант се опитва да подобри ефективността на
сегашната организация; една индустрия се
опитва чрез извън нормативни действия да
участва с другите участници в една конкурентна игра; един аутсайдер изследва дали да влезе
в една индустрия.
При разработването на стратегията за електронен бизнес е необходимо да бъдат разгледани няколко основни въпроса.
- каква е като цяло бизнес стратегията;
- какво налага използването на електронен бизнес;
- каква е всеобщата мярка за успех на
компанията;
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-

какви са желаните резултати;
каква част от бизнеса е подходяща в
най-голяма степен за електронизация;
- каква част от бизнеса е подходяща в
най-малка степен за електронизация;
- какви аспекти от бизнеса очакваме да
бъдат базирани на тази технология.
В информационното общество бизнес стратегиите се изграждат върху взаимоотношенията
между фирмите и отраслите, а не върху продуктите или възможностите вътре във фирмата.
Основните фактори, които влияят за изграждане на успешни е-бизнес стратегии са:
- позиционни фактори – технологии, услуги, пазари и търговска марка;
- обвързващи фактори – ръководство, инфраструктура и организационно обучение.
Стратегиите за успешен е-бизнес могат бъдат класифицирани по различни показатели.
В зависимост от нивото на разработване на
стратегиите на фирмата за е-бизнес съществуват два подхода:
- централизиран – малка група на фирмено ниво взема стратегически решения.
Участниците в нея са добре подготвени и
обикновено работят на ротационен
принцип.
- децентрализиран – всяка бизнес единица
във фирмата взема свои стратегически
решения, като се съобразява със стратегията на фирмата. Планирането и приложението на стратегиите в отделните
звена е свързано и времето за реакция
на промените в околната среда е пократко.
Основните причини за неприлагане на децентрализирания подход при разработване на
стратегиите са:
- липса на знания, умения и нагласи за
възприемане на стратегиите от работещите на ниските нива;
- затваряне на стратегическата информация във висшето ръководство, което води до различно разбиране за бизнес процесите;
- отделяне на малко ресурси за разработване на стратегии;
- фокусиране на мениджмънта върху
краткосрочни цели.
В зависимост от етапа на реализация на ебизнеса могат да се разгледат следните четири
стратегии:
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Изграждане – на този етап са фирми, които
са изостанали с изграждането на информационната си инфраструктура, услугите и транзакциите за електронния си бизнес. Те се нуждаят
от разработка на план за реинженеринг на бизнес процесите и информационната инфраструктура за тяхното осъществяване. За да преодолеят изоставането е необходимо също:
- да разработят ясна визия, да изяснят мисията и да поставят дългосрочни цели за
приложенията си и информационната
инфраструктура;
- да въведат технологии и стандарти, чрез
които да избегнат сложните и несъвместими помежду си модули и автономни
подсистеми;
- да се преориентират към разпределени
системи за изграждане на информационната си инфраструктура.
Управление – на този етап се намират фирмите, които са започнали преход към отделни
елементи на електронен бизнес, но техните
действия са били интуитивни и хаотични, изразходвали са много средства и са загубили контрола при изпълнението. Те трябва да разработят своя дългосрочна информационна инфраструктура и да въведат стандарти, а също така:
- да прекратят бързо приложенията с големи разходи;
- да се фокусират върху разработването
на приложения с възвръщаемост на инвестициите.
Изпълнение – фирмите, които се намират на
този етап, са разработили основните си инфраструктури и приложения, но все още не ги
изпълняват добре. За тях е необходимо да продължат разработването на проектите си и да
повишат конкурентоспособността си:
- да оценят конкурентоспособността на
проектите си и да решат в кои от тях да
продължат инвестирането;
- да продължат сътрудничеството и кооперирането между мениджърите и компютърните специалисти.
Разширение – фирмите на този етап се намират във водеща позиция на пазара. За да я
запазят, те трябва:
- да продължат използването на информационните технологии, за да запазят конкурентните си позиции;
- да създадат фондове за изследване и
развитие и да експериментират с възможностите за по-големи рискове и възвръщаемост на инвестициите.

В зависимост от това кой управлява електронните пазари могат да бъдат обособени няколко модела, а оттам и съответните стратегии
на участниците в тях:
Пазари управлявани от продавачите – продавачите са в най-неизгодна позиция при ебизнеса, защото се конкурират с останалите
производители в прозрачна среда. Те печелят
от редуцираните цени на транзакциите при ебизнеса. Стратегията им е бързо да изграждат
пазари управлявани от тях и да предотвратяват
възможностите на купувачите да намаляват цените на стоките и услугите.
Неутрални пазари управлявани от търговски
посредници – търговските посредници имат
ясни възможности за добавяне на стойност.
Тяхната стратегия се ръководи от нуждите на
продавачите и купувачите. Те трябва да намерят начин да интегрират бизнес процесите си с
тези на клиентите и да избягват отрасли, където
продавачите или купувачите имат власт.
Пазари управлявани от купувачите – стратегията на купувачите е, че те могат малко да
загубят от възможностите на продавачите, да
анализират потребителското им поведение и
покупателните им способности, а могат да спечелят много от конкуренцията между продавачите. Печелившата им стратегия е да организират, колкото е възможно по-бързо пазари управлявани от тях.
В публикация на European E-Business Watch
от 2009 г. [3] са направени няколко извода относно възможностите на ИКТ за трансформиране на бизнес-моделите и как новите технологии влияят върху стратегиите за правене на
бизнес. Отчетено е, че процесът по интегриране на ИКТ - практиките се осъществява на три
нива: начално основно използване на ИКТ (със
слабо влияние върху бизнес-процесите), развити е-бизнес дейности (широк обмен на стандартизирани данни) и секторни трансформации
(мащабни нововъведения, адекватни на нуждите
на е-бизнеса). Развитието на ИКТ е фактор,
който има всеобщо значение за бизнеса, водещ
до намаляване на разходите и рисковете за
фирмите, способстващ за запазване и разширяване на бизнес позициите чрез иновации.
Финансовата криза в световен мащаб фокусира вниманието върху нови инфраструктурни
проекти и възможности за преход от услуги,
базирани на широколентов, високоскоростен
Интернет към национални инфраструктури за
цифрова икономика, които ще подкрепят социалните и икономически промени. Е-търговията
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се явява само едно от направленията, в които
ще се реализират подобренията в инфраструктурата и новия транссекторен подход към управлението. Усъвършенстването на управлението и повишаването на ефективността от дейността на тези икономически субекти е в непосредствена зависимост от използуването на
съвременните средства и технологии, в съответствие с международно утвърдените стандарти.

2.

3.

4.
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BASIC STAGES FOR DEVELOPING A STRATEGY FOR E-BUSINESS
Galin Milchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The electronic business is an area characterized by sustainable rates of growth. The development of e-business
is subject to the general laws and trends in business development aimed at increasing the sales and profits for
companies. Even the economic crisis has less negative impact on a sector. The management staff in the strategic
planning and IT managers more often are turning their attention to the possibilities of e-business to achieve competitive advantage. There are several explanations for this trend lately, not least is the publicity received by companies that have gained significant advantage through the information technology. Using the opportunities offered
by e-business can provide significant benefits to the organization for organizing efficient management, increased
speed of response to changes in the external environment, improving quality, customer service and more. In order
to be leaders in implementing e-business companies need to redefine their traditional applications and to expand
and open up to customers, suppliers and partners. They must develop strategies for internal and external information infrastructure in order to meet the challenges of development, deployment and the use of complex applications. These strategies are part of the overall development strategy of the company, which specifies how the latest technology at the given moment for that business can improve business processes of the company and on this
basis to obtain additional profit.
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Резюме
Интернет има неоспоримо място в културата на обществото по целия свят. Той е събрал в себе си всички
важни свойства на информационните системи. Като водещи отличителни черти се явяват информационното
изобилие, интерактивността и разнообразните услуги, даващи възможност процесът да се контролира от потребителите, а не от предоставящите информация. Интернет услугите предоставят голямо разнообразие на
потребителя. От най–добрия метод за придобиване на информация до най–добрия начин да се забавляваш през
свободното време, „сърфирането” в интернет ни дава свобода на действието. Тези негови възможности подсказват каква да е материята на интернет рекламата, съобразена разбира се с дадения продукт, за които се
изготвя кампания. Ако продуктовата категория на изделието съответства на специализирани продукти, нормално е й рекламното послание да се предлага в подобни тематични сайтове какъвто е той. Ако рекламирания
продукт е вид услуга, то нейната реклама е добре да се разпространява в сайтове, свързани с това. Модернизирането на човешкия начин и стил на живот е предпоставка за създаването на нови и различни похвати в рекламирането. Маркетинговите специалисти творят все по–дръзки и привличащи вниманието реклами, които да
убедят зрителя, че това е най–добрия продукт и той да се запамети в неговото съзнание като такъв. Целта на
настоящата разработка е да докаже, че промяната в рекламирането е подтикнато от конкуренцията, технологичния напредък, промяната в стила на живот, от завишените изисквания на потребителите. Също така рекламата е материя, която подлежи на приспособяване, иновативността е нужна за да съществува. Ако не се развива, ако не става по модерна и интерактивна, тогава ефекта от нея няма да е същия, точно обратното тя би
оставила неутрално или още по – лошо отрицателно впечатление в потребителите.
Ключови думи: Интернет, уеб-рекламиране, потребители, рекламна кампания.
Key words: Internet, Web advertising, consumers, advertising campaign.

Увод
Влиянието на уеб рекламата се засилва с растежа на използваемост на интернет услуги. Прирастът от интернет услуги е със забележителни
темпове през последните години, като тенденцията
след създаването му е положителна – приложимостта продължава да расте и до днес. Очаква се
положителни тенденции и за в бъдеще.
Интернет потребителите в България са близо
половината от населението на страната. Броят на
хората имащи достъп до интернет в България от
1998 година до днес постоянно нараства. Сега в
България интернет достъп имат над 3 милиона и
400 хиляди души. През 2002 година само 700
000 българи са имали интернет връзка, а през
1996 година те са били само 15 000 потребителя
[5].
Интернет е ефикасна, разнообразна и икономически ефективна медия, също така е добър
канал на дистрибуция и мощно средство за отличен маркетинг.
Стремежът на всяка фирма е свързан с продажба, печалба и лидерство на пазара. А как се
постигат те, освен с добър продукт?
Отговорът на този въпрос е с прилагането на
целенасочен и съобразен микс от похвати, които

биха издигнали продуктовия портфейл на
фирмите.
Успехът на интернет рекламирането зависи от бюджета, отделен за кампанията, но
при изграждането на добър рекламен формат, гаранциите за успешна кампания са
налице. До известна степен съдържа й множество рискове, но липсата на такава, определено би намалила конкурентоспособността на дадена марка. Вариантите на представяне на посланието са многобройни, потребителя може да бъде увлечен в промоционална игра, във flash игра със скрито послание, при търсене на определена информация в някоя от търсачките, чрез банерни
реклами, които са лесни за забелязване, с
постове в социални мрежи, информация във
форуми и други. Да заинтригуваш потребителя чрез интернет е много по–лесно от
стандартните печатни и телевизионни реклами, които се изчерпват откъм начин на
поднасяне. Голям недостатък на останалите
медии е трудност при селекцията на аудиторията, докато в интернет пространството,
рекламирането става първо след избор на
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целевата аудитория, към която продукта трябва да
се насочи.
Online рекламата [1] се стреми към: привличане на потребители в web-сайта; насочване на вниманието им към различни страници на web-сайта;
поощряване повторното връщане към web-сайта.
Интернет е високо развиваща се среда, която
постоянно се усъвършенства. Създават се нови
програми за обработка на всякакъв вид информация и създаване на все по–модерен дизайн на интернет приложенията, включително й на рекламните материали в мрежата.
Уеб рекламирането е силно повлияно от тези
положителни промени и съотношението между
двете е разделено по равно. Колкото повече се
развиват техническите възможности в Интернет,
толкова по–харесвана, интересна, иновативна е
интернет рекламата.
Като се има в предвид, че първата интернет
реклама тип банер е била създадена през 1993
година, и разгледаме технологичния напредък на
World Wild Web и всички приложения и програми
за обработка, може да направим един цялостен
извод относно възможностите на сегашната реклама. Колкото по–ексцентрична е тя, толкова и
посланието й би било по–въздействащо, начините
на комуникация между нея и потребителят са по
разнообразни и по–бързо се усвояват от него.
Предимството на е–маркетинга пред телевизионна, печатна и радио реклама, е в пъти по разгърнато, прието от самия потребител, ако той пожелае, послание или „препоръка” за даден продукт
или услуга. Изборът, зависещ от клиента – това
дава свобода на мисълта и възприятията, това се
харесва на съвременния консуматор, колкото
повече се зачита неговото мнение и желание, толкова по–добре реагира той, относно потребителския си избор.
Друг фактор, които показва развитието на рекламата е това, че Интернет се утвърждава като
една от най–силните медии. Вероятността даден
потребител да види рекламен спот в Интернет е в
пъти по–голяма от този по телевизията или радиото. Ето защо уеб рекламирането подлежи на развитие и занапред ще се измислят нови и нови похвати, форми и стратегии за продаване на продуктите в интернет световната мрежа.
Бумът на интернет рекламирането в България е
отбелязан през лятото на 2002 година, оттогава
е–маркетингът е помощното средство, което развива интернет индустрията в България. Интернет
сайтовете се „поддържат” от средствата за рекламиране в тях. Това спомага разработването и обо-
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гатяването на българската информационна
мрежа в Интернет.
1. Форми на Интернет рекламата
Съществуват няколко основни интернет
рекламни формата. Те са графични, текстови и смесени. Една от най – разпространените форми на интернет реклама е чрез
рекламен банер. Той е инструментът привличащ вниманието на потребителя и не съдържа цялата информация относно продукта
или стоката. Банерът действа по формулата
AIDA - attention, interest, desire, action.
Най–предпочитаните методи от световните медии планиране специалисти са показани в табл. 1.
Табл. 1. Рекламни формати – дял участие в интернет рекламирането
Дял участие в
Формат на реклама
%
Search Marketing /Реклама
45%
през търсачките
Display или визуална графична
33%
реклама
Банери
21%
Rich Media
7%
Видео
3%
Спонсорство
2%
Classifieds
14%
Lead Generation /препратки
7%
e-mail реклама
2%
Източник: Адаптирано по IAB Internet Advertising
Revenue Report; An Industry Survey Conducted by
Pricewaterhouse Coopers and Sponsored by the
Interactive Advertising Bureau (IAB); March 2009; page
8-9.

Разпространението и организирането на
интернет рекламата става посредством управление на банери в различни формати:
- управление на нестандартни рекламни формати;
- управление на рекламни кампании;
- бюджетни увеличения насочени към
отделни елементи на рекламната
кампания;
- ограничения на рекламни кампании и
отделни банери по ключови думи,
брой и честота на показване;
- таргетиране по съдържание - ключови
думи;
- таргетиране по географски райони;
- таргетиране по демографски показатели на аудиторията; поведенческо
таргетиране;
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стартиране и модифициране на рекламни
кампании в реално време;
- детайлна статистика и справки за представянето на отделните елементи на интернет
рекламните кампании и др.
Уеб рекламата използва възможностите на
web–сайтове и социални мрежи. Световната тенденция относно потребителите, които имат профил и използват редовно такива приложения е
категорична. Това е най–модерния и същевременно предпочитам начин за комуникация между хората от цял свят. България също е една от страните, която проявява голям интерес към тези сайтове (Facebook, Twitter, Google +). Facebook предизвиква голям интерес и през последните шест
месеца на 2011 г. се наблюдава ръст на потреблението в сайта от 30,24%. Общо потребителите
в сайта са 2 162 140 и се нареждаме на 54 място
от европейските страни, по интерес [3].
Тази статистика определено прави социалните
мрежи интересно и препоръчително място за рекламиране, при положение, че й интересът към
подобни сайтове е голям.
Други начини за разпространение на уеб рекламните формати са:
- социални календари – сред най–известните
представители на тези медии са Мeetup и
Upcoming и събитията във Facebook. Това
са платформи даващи възможност на потребителите какво събитие ще посетят техните приятели. Социалните събития активират маркетинга от уста на уста и разработват вирусния ефект на информиране.
- Микроблог – Тwitter. Свързва се с онлайн
комуникация и осъществяване на разговори
в реално време. Те са дигитален канал,
чрез които може да се анализират данни и
да се управлява комуникацията с клиентите.
- Социални маркери – това са медии, в които
потребителите споделят връзки към съдържание, което смятат за полезно.
Основните индустриални категории на интернет
рекламирането според проучвания на IAB
(Interactive Advertising Bureau; USA) се разделят
на няколко групови категории [2]. Световната
мрежа позволява рекламирането на всякакви продукти и услуги – от банковия сектор, през хранително-вкусовата и леката промишленост, до тежката индустрия и селското стопанство. Основните
категории са:
- автомобилна индустрия – включва всички
категории свързани с автомобилите, вклю-

чително покупко–продажба на превозни средства, части, консумативи и
поддръжка;
- потребителски стоки — включва производство на храни, напитки, тютюн и
аксесоари, козметика и химия за дома, фармацевтични продукти, дрехи и
аксесоари, техника за дома, обзавеждане. Разделят се на: бира, вино,
спиртни напитки, хранителни продукти;
- технологии — включва хардуер (компютри, запаметяващи устройства, и
периферно оборудване), потребителска електроника, софтуер, и производство на компютри и електроника;
- образователни услуги;
- развлекателни програми – телевизия,
кино, музика, видео игри и др.;
- здравни продукти и услуги;
- финансови услуги — включва търговски банки, кредитни агенции, брокерски услуги, застрахователни компании, недвижими имоти;
- интернет;
- развлекателна индустрия и медии —
включва филми, музика, телевизия,
видео игри, забавления и развлечения,
залагания и всички категории медии
(включително компании за радио и
телевизионно излъчване, издатели на
вестници, периодични издания и книги);
- спорт и екипировка;
- брокерски услуги;
- ресторанти и бързо хранене;
- телекомуникации — включва мобилни
и фиксирани оператори, кабелни телевизии и доставчици на Интернет;
- туризъм и бизнес пътувания.
Според проучване на департамента на
една от най–големите фирми за маркетингови проучвания в България Синовейт ООД
(Synovate - http://www.synovate.com/) най
– често срещаните рекламодатели в българските интернет сайтове са : Mtel (Мобилтел
ЕАД) - 100%; Raiffeisenbank - 66%;
UniCredit Bulbank - 48%; BTC (БТК, Виваком) - 31%; AUKRO - 31%; Panasonic 22%; DSK - 21%; Nestle Bulgaria - 21%; Betat-Home - 20%; BACB - 18%.
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2. Уеб рекламна кампания на Coca–Cola Light
Coca-Cola light е известна разновидност на световноизвестния и консумиран бренд Coca-Cola. На
практика се вижда широкообхватното рекламиране в печатните, телевизионните и радио медиите,
но маркетинговият екип на Coca–Cola залага най
– много на интернет рекламирането, изместило
всичко останали медии с бързите си темпове на
използваемост. Ето защо компания - гигант като
тази изгражда рекламна стратегия, включваща
абсолютно всички уеб рекламни формати, които
са приложими за дадения продукт. Залагат на голямо интернет присъствие, обединяват се със
световни ИТ фирми, чрез които водят заедно кампаниите си.
Разработването на уеб рекламна кампания
трябва да внуши на потребителя, че Coca–Cola
Light е диетична, освежаваща, предпочитана напитка, съдържаща безвредни съставки, създадена
по всички мерки за безопасността на околната
среда, тъй като „продължителната негативна
трансформация на нашата околна среда е не само
заплаха за собственото благополучие, а също така
и за лош бизнес.” [4].
Стратегията, към която се придържа екипът е
стремеж към налагане на даден имидж на продукта. Използвайки различна полезна информация
със социално значение, насочено към природата,
кампанията гарантира голям интерес от страна на
респондентите, залага се на цялостно интернет
рекламиране с отделено голямо внимание към
социалните мрежи като Facebook и Twitter. Кампанията е масова, със стремеж към многобройни
излъчвания и засилен медиен интерес.
Основната таргет група е насочена към потребители над 10 годишна възраст. В това число ученици, подрастващи, студенти, работещи, безработни – всички социални групи.
Главна таргет група – всички лица над 18 годишна възраст, консумиращи безалкохолни напитки, но най–вече насочена към дамите.
Психологически характеристики: рекламната
кампания е за респонденти с образование, притежаващи културни стремежи, обичащи да се забавляват, използват интернет и подържат фигурата
си.
Уеб рекламата на Coca-Cola Light включва
следните уеб рекламни формати:
- Банери;
- Създаден собсвен сайт;
- Игри и промоционални кампании;
- Промо игра на Coca-Cola light „Less than
1”*;

144

Желаещите да участват в играта
следва да се регистрират на специално изградения за нея микросайт
www.lessthan1.bg като посочат трите
си имена, имейл и телефон за връзка.
След като се регистрират, желаещите
да участват в играта, трябва да дадат
кратък отговор на въпроса „Какво ти
носи удоволствие, дори когато е помалко от едно?” на микросайта
http://www.lessthan1.bg/rules/;
- Рекламни flash клипчета;
- Иновативни графични изображения;
- Реклама, чрез социални мрежи като
Facebook.
Създаване на фен страница във Facebook
е с ценна информация относно природно
значими теми, като опазване на климата,
съхранение на водните ресурси, общност,
балансиран живот, рециклиране и др. Всички
тези въпроси за важни за човечеството и
опазването на околната среда, имат за цел
да въздействат на потребителя и той да стане съпричастен на марката и инициативите
поети от нея. Разбира се информацията в
сайта е преведена на много езици, с цел
достъпност до всички нации по света. Кликнването на някой от опциите във Facebook
автоматически препраща потребителя към
интернет сайта на продукта, където той може да се запознае изцяло с всички негови
предимства, може да се увлече за участие в
някоя игра и други. Сайта включва статии за
балансирания начин на живот, за това, че
Coca–Cola Light е ниско калорична напитка,
интересни и забавни формати, снимки и
различни приложения.
Интернет промоционални кампании в
България беше уеб конкурса „Открий удоволствието, спечели награда!”. Организатори на конкурса бяха Кока Кола България
ЕООД, а желаещите да участват трябваше да
се регистрират на посочения от тях сайт и
да изкажат в писмен вид мнението си по
въпроса „Какво ти носи удоволствие, дори
когато е по-малко от едно?”. Наградите бяха
интересни и стимулиращи за дамите, всяка
седмица разкрасителни процедури за една
от изтеглените, а голямата награда пътуване
до Лондон с чек, които може да се оползотвори във всички търговски обекти в Лондон.
Таргет групата на кампанията беше изцяло
насочена към дамската аудитория.
-

ИНТЕРНЕТ И УЕБ РЕКЛАМИРАНЕТО - НОВ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА РЕКЛАМНИЯ СВЯТ

Следователно за създаване на нов имидж на
продукта Coca-Cola light - Diet Coke, фирмата
изработи нова страница в социалната мрежа.
Coca-Cola стартира с европейска кампания във
Facebook за диетичната си кола под надслов „Любовта е светлина“ (Love is Light). Рекламата
включва новини, клюки, мода, музика и хумористично съдържание и е разработена от FullSix, като
е насочена към жените между 17 и 29 години.
Кампанията се проведе паралелно по телевизията,
радиото и интернет пространство. Fullsix group,
маркетингова комуникационна група, разработваща уеб рекламите на Coca–Cola, създаде няколко
уеб – епизода, базирани на куклените герои от
телевизионните реклами на диетичната кола, на
фона на песен от 80-те – Maniac. Всеки късометражен филм беше пуснат във Facebook и YouTube
с 24 различни сценария в рамките на една година.
Diet Coke е сключила партньорски договор с един
световноизвестен онлайн портал Netvibes, в който
ще представят най-новото в музиката и модата,
тема интересна на всички дами. Кампанията под
слогана „Love is Light“ промотирана в социалната
мрежа също бележи големи успехи.
Coca-Cola и Yahoo стартират в дигиталния канал „Style it Light“.Компанията си партнира с интернет компанията Yahoo в създаването на дигитален моден канал, наречен „Style it Light“ и насочен към промотирането на напитките Coca-Cola
Light и Diet Coke, като част от маркетинговата
кампания на брандовете – „Love it Light“. Каналът
има за цел да разпространява новини от света на
модата като същевременно ще позиционира безалкохолните напитки като част от техния модерен
начин на живот. Инициативата ще представя различни видео материали, новини и ревюта от модния подиум, както и последните тенденции и интерактивно съдържание, таргетирани към персоналните интереси на посетителите.
Изводи и препоръки
Рекламните кампании на Кока Кола винаги са
били на ниво още през 1982 година, когато е съз-

даването на бренда Coca-Cola light. Брендът
е добре познат на потребителите от цял
свят. Благодарение на находчивия маркетингов екип на компанията интересът към продукта расте, защото брендът се „разгръща”
и постоянно приема нови и нови метаморфози, в същото време създава впечатление,
изгражда образ и имидж в съзнанието на
потребителя. Всичко това се случва благодарение на проспериращите креативни маркетингови идеи и реклами, които буквално
„превземат” светът на потребителя.
Имайки в предвид географските, демографските и аудиторните различия е нормално методите при рекламните кампании да са
разнообразни и динамични, а в България в
момента социалната мрежа Facebook е най–
добрият метод за рекламиране. Социалните
медии вече доказаха своето влияние и промениха завинаги начина, по които бизнесът
комуникира с клиентите си, както и влиянието, което клиентите имат върху останалите
участници на пазара. Платформи и инструменти като Facebook направиха възможно,
хора със сходни интереси да обменят мнение и препоръки за конкретни марки и бизнес.
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Abstract
Internet is undeniable place in the culture of society worldwide. He gathered himself all the important properties of information systems. As a leading traits appear abundant information, interactivity and diverse services to
enable the process to be controlled by users rather than providers of information. Web services provide a wide

145

Пенка Горанова

variety of users. From - best method for acquiring information to the best - way to have fun in their free time
“surfing” the Internet gives us freedom of action. These suggest how its features are the matter of Internet advertising, consistent of course with a product that prepare for the campaign. If the product category of the product
complies with specialized products, it is normal to its advertising message is available in similar themed sites as it
is. If the advertised product is a type of service, it's good advertising to spread the sites involved. Upgrading the
human way and style of life is a prerequisite for the creation of new and different techniques in advertising. Marketers create more - bold and attention-grabbing ads to convince the viewer that this is - good product and it is
stored in his mind as such. The purpose of this paper is to prove that the change in advertising is driven by competition, technological advances, changes in lifestyle, increased requirements from the users. Also, advertising is a
matter that is subject to adjustment, innovation is needed to exist. If you do not develop unless it is a modern and
interactive, then its effect will be the same, just the opposite, it would remain neutral or even more - bad negative
impression in consumers.
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